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  Este ebook é um guia completo para você 
navegar no mundo da jurimetria. Foi escrito 
pelos co-fundadores da Turivius Legal
Intelligence, uma startup que desenvolve 
soluções de inteligência artificial aplicada ao 
direito. Somos ex-pesquisadores com 
passagem pela USP, FGV e MIT, com 
diplomas de mestrado e PhD, e conhecimen-
to das áreas de direito, estatística, ciência 

  Aqui você vai entender o conceito de 
jurimetria, como esta área do conhecimento 
surgiu, as tecnologias que possibilitam o seu 
avanço, como ela pode melhorar a competi-
tividade e a receita do seu escritório, e quais 
as aplicações disponíveis hoje no Brasil e
no mundo. 

Jurimetria
e Direito:

Guia definitivo

hoje, de forma prática e sem mistério.

política e computação.

  Você vai descobrir também o que advoga-
dos de alguns dos principais escritórios do 
Brasil pensam sobre a jurimetria olhando os 
resultados de uma survey exclusiva que a 
Turivius fez em conjunto com alunos da 
Escola de Direito da FGV. Abordaremos os 
cinco passos para começar a usar jurimetria

 

  Ao final do livro, você estará habilitado a 
entender como a estatística pode reinventar 
o direito e como estar bem posicionado para 
aproveitar todas as oportunidades que a
jurimetria vai te oferecer.



O empresário
e o advogado

O que seus clientes
esperam de você no futuro

da sua profissão.
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A fábula
do empresário
e o advogado 

  A empresa de Phillipe Torenzzi recebeu 
uma autuação milionária. Agora, precisará 
de um tributarista para travar uma batalha 
contra o Fisco. Seu planejamento financeiro 
exige que Phillipe saiba a probabilidade e o 
tempo médio para reverter a autuação. 
 
  A forma com que Phillipe pensa tem pouco 
a ver com a lei em si. Como empresário, 
Phillipe está mais interessado em descobrir 
probabilidades de eventos ocorrerem, 
numa linguagem de riscos e métricas. As 
suas dúvidas não são completamente 
respondidas por uma assertiva do tipo
"a norma diz que...". São insuficientes 
respostas como "geralmente a aplicação da

  Phillipe precisa de respostas mais asserti-
vas e precisas. Ele se sentiria muito mais 
seguro se a opinião dos experts fosse
complementada pelas seguintes assertivas: 
foram julgados 65 casos como esses no 
CARF nos últimos 3 anos; em apenas 3 de 
cada 10 autuações foram revertidas na 
primeira instância; essa proporção diminui 
para 2 em cada 10 na câmara superior; no 
entanto, na esfera judicial 70% dos casos 
com demandas semelhantes são julgados 
procedentes; a variação dessas decisões 
entre juízes é mínima, dentro de uma 
margem de 10 pontos percentuais; o 
processo inteiro leva em média 5 anos, com 
desvio-padrão de um ano a mais ou a

lei vai no seguinte sentido...". 

menos. 
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estatística e dos dados. 

jurimetria.

na análise da área jurídica.

  Como empresário, Phillipe trabalha no seu dia a 
dia com métricas e números. Seus gerentes lhe 
informam o índice médio de conversão dos seus 
potenciais clientes, a performance de seus 
produtos em termos de lucro líquido, o retorno 
ao investimento de seus gastos com marketing, o 
market share dos concorrentes, etc. Ele está 
acostumado a utilizar todas essas métricas para 
tomar decisões estratégicas ou operacionais. 
 
  Mas quando entra na esfera jurídica do seu 
negócio, Phillipe se frustra. Ele se decepciona por 
não poder tomar decisões jurídicas baseadas em 
estimativas com rigor analítico. Para ele, essa 
abordagem rigorosa do Direito é ainda mais 
importante em um país como um Brasil, com 
baixa segurança jurídica e alta complexidade 
normativa. A lei, sua interpretação e sua 
aplicação são ainda mais difíceis de prever, o que 
aumenta a importância de um rigor ainda maior

  O que Phillipe precisa é de uma opinião jurídica 
tradicional complementada pelo rigor da

 
  Phillipe quer que você, advogado ou advogada, 
trabalhe com uma linguagem próxima à dele. Ele 
precisa que você comece a trabalhar com
 
 
  Essa necessidade não é só de líderes de grandes 
empresas. Qualquer consumidor de serviços 
jurídicos gostaria de ver o máximo de rigor 
possível das informações que recebe dos seus 
advogados. Em vez de orientações vagas, o 
consumidor quer saber a chance de ganhar uma 
indenização por danos morais e qual o valor 
médio e desvio-padrão deste valor. Um 
trabalhador terceirizado quer saber a proporção 
de casos em que um determinado juiz reconhece 
o vínculo empregatício. Um trader quer saber 
qual a chance de uma cláusula em seu contrato 
de compra e vendas ser revertida judicialmente. 
 

A fábula
do empresário
e o advogado 
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A fábula
do empresário
e o advogado 

  Cinco anos atrás, Phillipe não teria a menor 
possibilidade de ter uma opinião legal
complementada com o rigor da estatística. Ele se 
resignaria ao ouvir dos advogados que "direito 
não é uma ciência exata".  Decidiria pagar caro 
por um advogado renomado, pois implícito neste 
valor estaria a ideia de que, dada a sua vasta 
experiência e reputação, ele sabe intuitivamente

 
  No entanto, essa forma de prestar e consumir 
serviços jurídicos está com os seus dias contados. 
Em um mundo cada vez mais data-driven, em que 
as opiniões de experts são complementadas, e às 
vezes substituídas, por análises estatísticas de um 
grande volume de dados, a prática do direito será

  É certo que o direito não é uma ciência exata, 
como os advogados de Phillipe corretamente 
asseveram. Algumas de suas áreas mais
tradicionais, como questões de filosofia moral e 
discussões normativas, são quase imunes ao

  Mas a revolução da ciência de dados e 
inteligência artificial, que solaparam outros 
setores nas últimas décadas, chegarão

 
  Essa transformação acontecerá em vários
aspectos da profissão. Uma das transformações 
mais profundas será no uso da jurimetria, que 
passará a ser uma exigência básica dos clientes e 
uma ferramenta rotineira em análises, estudos e
 
 
  Se você quer conhecer melhor os riscos e as 
oportunidades desse novo mundo, que
certamente impactará a sua profissão, o seu 
escritório e o seu setor como um todo, você
 chegou no lugar certo.

decisões do profissional do direito.

essas probabilidades. 

profundamente impactada.

efeito de novas tecnologias. 

inevitavelmente ao Direito. 
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O que esperar
desse ebook

  Este livro eletrônico é um guia completo 
para você navegar nesse novo mundo. 
Foi escrito pelos co-fundadores da
Turivius Legal Intelligence, ex-pesquisa-
dores com passagem pela USP, Oxford e 
MIT, com diplomas de mestrado e PhD, e 
conhecimento das áreas de direito, 
estatística, ciência política e

 
  Aqui você vai entender o conceito de 
jurimetria, como a jurimetria surgiu, as 
tecnologias que possibilitam o seu 
avanço, como ela pode melhorar a
competitividade e a receita do seu 
escritório, e quais as aplicações 
disponíveis hoje no Brasil e no mundo.

  Você vai descobrir também o que
advogados de alguns dos principais 
escritórios do Brasil pensam sobre a 
jurimetria olhando os resultados de uma 
survey exclusiva que a Turivius fez em 

computação.

da FGV. Abordaremos os cinco passos 
para começar a usar jurimetria hoje, de

  Ao final do livro, você estará habilitado 
a entender como a estatística pode 
reinventar o direito e como estar bem 
posicionado para aproveitar todas as 
oportunidades que a jurimetria vai te

  Você verá que jurimetria não é um 
bicho de sete cabeças. Esqueça toda a 
panaceia sobre robôs-advogados e como 
sua profissão está ameaçada pela 
inteligência artificial. Não se trata disso, 
a
tecnologia vem para ajudar. Na verdade, 
incorporar essa fantástica área do 
conhecimento na sua rotina profissional 
é mais fácil e mais acessível do que você 
imagina e pode gerar enormes vanta-
gens para você, seus clientes e todo o  

forma prática e sem hype. 

oferecer.
 

sistema jurídico.
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  Conheça agora a história da Alessandra 
e do Matheus. Alessandra tem mais de 
25 anos de militância na área tributária, 
é sócia de um escritório de médio porte 
e tem uma clientela cativa e lucrativa. 
Reconhecida na sua área, Alessandra não 
liga muito para as novas tecnologias 
jurídicas, jurimetria inclusive. Prefere 
sua abordagem tradicional, garantida

  Já Matheus começou como estagiário 
da Alessandra, mas hoje acumula 12 
anos de experiência na área tributária. 
Confiante e competente, resolveu 
montar seu próprio escritório. Sabia que 
precisaria se diferenciar para conquistar 
clientes-chaves e fazer com que seu
 

  Aliando sua competência à vontade de 
aprender novas tecnologias, contratou 
serviços de jurimetria. Agora consegue 
trabalhar com uma linguagem mais 
familiar à dos seus clientes, geralmente 
empresários/as que falam, pensam e

 

e as escolhas para se 
adaptar às transfomações 
do direito

tomam decisões a partir de dados e

  Se você fosse o Phillipe, quem você 
escolheria para ser seu advogado: a
Alessandra, com o peso da sua reputa-
ção, ou o Matheus, com suas análises e 
linguagem precisas? Até quando a
Alessandra poderá garantir seu sucesso 
profissional em um modelo tradicional 
de prestar serviços jurídicos?  Por outro 
lado, Matheus poderá mesmo desafiar 
grandes nomes do mercado só porque 
usa gráficos e estimativas estatísticas em

 
  A resposta não é simples. No entanto, 
esse é um dilema com os dias contados. 
Em pouco tempo, a jurimetria será tão 
amplamente utilizada que Phillipe nem 
vai considerar contratar advogados que 
não complementem suas orientações

 
  E você, quer ser um profissional prepa-
rado para atender um cliente como 
Phillipe? Se respondeu sim, continue 
lendo e descubra no próximo capítulo o 
que de fato é jurimetria e como a área 
surgiu e "ressurgiu" recentemente.  

Jurimetria

pela sua reputação. 

escritório fosse um sucesso.

estimativas rigorosas. 

suas recomendações para clientes? 

com o rigor dos números. 



Entenda o básico do conceito
e como ele ajuda seu escritório e

departamento jurídico.

O que é jurimetria
e porque você

deve usá-la
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  Jurimetria é a aplicação de técni-
cas de análise quantitativa ao 
direito. O termo foi cunhado em 
1948 pelo jurista americano Lee 
Loevinger (Loevinger 1948). O autor 
utilizou uma definição um pouco 
mais ampla para jurimetria, que ele 
via como uma analogia do que a
econometria era para a economia
 

  Em seu outro texto seminal de 
1963, Loevinger adiciona que 
jurimetria é também a aplicação de 
teoria da comunicação e infor-
mação para expressões legais, o uso 
da lógica matemática na lei e a 
formulação do cálculo de probabili-
dades legais (Loevinger 1963). De 
fato, jurimetria às vezes ganha uma 
conotação mais ampla, denotando 
simplesmente o uso do método 
científico para estudos jurídicos 
(Meyer 1966) ou a aplicação de 
pesquisa empírica sobre fenômenos 
jurídicos (De Mulder et al. 2010).

  Preferimos a definição que se 
restringe à parte quantitativa da 
jurimetria. Com isso, deixamos de 
lado a possibilidade de inflar o 
conceito de jurimetria com 
qualquer outra aplicação de méto-
dos empíricos, que podem ser
qualitativos, ao Direito. Assim 
sendo, jurimetria requer a análise 
de numerosas quantidades de 
observações, ou seja amostras 
grandes (Large-N, como diz a ciên-
cia anglo-saxônica). Essas análises 
necessitam de técnicas estatísticas 
de estimação, ou seja, gerar 
inferência sobre uma população a 
partir de quantidades observadas
 

  Um exemplo prático deixa mais 
claro. Imagine que você esteja nos 
idos da década de 2010 e um cliente 
está interessado em entrar com 
uma ação para excluir o ICMS da 
base de cálculo de PIS/COFINS. 

na época.

em uma amostra.

O que é
jurimetria,
afinal? 
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  O seu cliente quer saber a sua 
opinião sobre a possibilidade de
sucesso. Uma resposta dada a partir 
da jurimetria analisaria o resultado 
de centenas de processos com essa 
tese e chegaria a conclusão de que 
76% dos casos foram bem sucedi-
dos em primeira instância, mas 
apenas 48% receberam julgamento 
favorável na segunda instância.

  A resposta usando jurimetria 
poderia ir além e mostrar os 
percentuais de sucesso para as 
centenas de casos dentro desta tese 
por TRF, por turmas ou por juízes 
monocráticos, mostrando essa 
variação ao longo dos anos e quais 
os perfis das empresas que tiveram
 

  O seu serviço de jurimetria pode-
ria inclusive ir além e fazer uma 
análise de regressão tipo logit e, a 
partir dela, ponderar quais são as 
variáveis que melhor explicam o 
resultado de um processo como 
esse (qualidade das evidências, o 
próprio magistrado, etc).

Mas, por enquanto, melhor
deixarmos modelos econométricos 
de lado e manter as quantidades

 Voltemos ao exemplo do 
empresário Phillipe. Que tipo de 
orientação do seu advogado você 
acha que ele preferiria receber: 
uma opinião expressa com vários 
gráficos e análises estatísticas, ou 
uma opinião textual, baseada na 
experiência, intuição e pesquisa 
mais qualitativa do advogado. A 
resposta é simples: ele quer as
 
 
  O ponto aqui é que jurimetria não 
substitui a forma tradicional de 
prestar serviços jurídicos. Ela a 
complementa e a reforça, levando a 
advocacia tradicional para um outro 
patamar de qualidade, que será um 
diferencial do advogado e uma 
exigência mais comum dos seus

 
  Agora que você já sabe o que é 
jurimetria, a próxima pergunta é: e 
daí? Melhor dizendo, por que você 

o pedido negado.

estatísticas simples.

duas.

clientes.

deveria considerar usá-la?
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  Aqui na Turivius acreditamos que a 
jurimetria pode adicionar valor aos 
advogados por 5 motivos principais.  

  Sim, nós sabemos que você é um 
expert no que faz. Mas com a 
jurimetria você pode dar um passo 
além. Em vez de apenas expressar 
que "nos tribunais existem decisões 
nesse ou naquele sentido " ou que 
um determinado juízo tem
mostrado uma certa linha de
interpretação da norma, vá além e 
mostre os dados, os percentuais 
das decisões que corroboram essa 
sua opinião. Por exemplo, suponha-
mos que um cliente tenha perdido 
um caso no CARF e agora considera 
continuar o litígio na Justiça

Federal. Uma coisa é afirmar "o que 
temos visto no TRF3 é...". Outra 
coisa dar uma resposta ao cliente 
usando jurimetria, como no

 

  "65% das decisões de primeira 
instância no TRF3 entre 2016 e 
2019 foram favoráveis ao
contribuinte em casos como o seu. 
Mas devemos nos atentar a anoma-
lias de alguns juízos que desviam 
bastante desta média, alguns decid-
indo favoravelmente ao contribu-
inte em apenas 20% dos casos
 

  “Caso seu processo caia com um 
juiz que se enquadra nessas 
exceções, a probabilidade de 
reversão na segunda instância é 
alta, pois 75% dos acórdãos, de um 
total de 55 julgamentos, foram 
favoráveis a teses como a nossa. 

5 razões
para usar
jurimetria 

Jurimetria complementa
sua expertise e conhecimento 
tradicional com análise 
quantitativa rigorosa. 1 exemplo a seguir:

Resposta usando jurimetria:

semelhantes aos seus.
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  “No entanto, isso implicaria uma 
adição de, em média, mais 3 anos 
ao processo. Ressalvamos, entre-
tanto, que essas são estatísticas 
indicativas e que estimativas do 
passado não são garantias que 
esses percentuais de êxito se

  O advogado poderia complemen-
tar essas estatísticas com opiniões 
baseadas na sua expertise, expli-
cando como acredita que este caso 
é diferente, que ele consegue 
construir uma defesa mais robusta 
que a “média”. Seu cliente estará 
muito mais preparado para tomar 
uma decisão. Ele/ela agradecerá a 
sua transparência, a riqueza de 
detalhes e terá muito mais
 

 

  Vamos revelar algo que você não 
vai gostar de ler: talvez você saiba 
menos do seu campo de trabalho 
do que crê saber. Por exemplo, você 
pode confundir experiência dos 
seus casos específicos com tendên-
cias gerais de aplicação da lei. 
Afirmamos isso não para te ofender, 

mas te informar de uma verdade 
científica. Se serve como consolo, 
essa é a característica comum da 
nossa espécie, pois nosso cérebro 
nos coloca armadilhas cognitivas 
que nos faz extrapolar um pouco o 
nosso conhecimento e acreditar 
que sabemos mais do que, de fato, 

 Vejamos quais são essas
armadilhas cognitivas e como a 
jurimetria pode ajudar a superá-las. 
 
 O Nobel de economia Daniel 
Kahneman, autor do best-seller 
Rápido e Devagar", explica que 
nossa intuição estatística é natural-
mente ruim. Para ele, "nós geral-
mente temos respostas para 
perguntas que não entendemos 
completamente, tomando como 
base evidências que não podemos 
explicar ou defender" (Kahneman 
2011, tradução livre). O cérebro 
humano é programado para 
trabalhar com heurísticas e chegar a 
conclusões rápidas com pouca 

 
  Essa é a forma rápida e intuitiva de 
pensar. Assim, o nosso sistema 
cognitivo tende a cometer erros 
quando tentamos extrapolar 
evidências e experiências pontuais 
(uma sentença que você leu semana 
passada) para regras gerais sobre 
acontecimentos mais amplos (a 
tendência jurisprudencial nos tribu-
nais federais sobre aquele tipo de 

Jurimetria te dá nova
perspectiva em temas que 
você (acha que) domina bem.2

repetirão no futuro."

confiança no seu trabalho.

sabemos.

discussão).

informação. 
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  Ao mesmo tempo, sofremos da 
chamada 'ilusão de superioridade', 
um fenômeno psicológico docu-
mentado cientificamente que leva 
as pessoas a amplificarem suas 
capacidades em relação ao restante 
da população. 65% dos 2.821 
entrevistados por um grupo de 
psicólogos concordaram com a 
afirmação "eu sou mais inteligente 

  Homens tendiam a concordar 
ainda mais com a afirmação (você 
advogada, está surpresa?). Os 
autores sugerem que "a tendência 
de superestimar sua capacidade 
cognitiva pode ser uma característi-
ca permanente da psicologia 
humana." (Heck, Simons, Chabris 
 

  Agora uma perguntinha para você: 
se essa pesquisa fosse feita com 
advogados/as, você acha que o 
percentual desses profissionais que 
se acham mais inteligentes do que a 
média seria maior ou menor do que 
esses 65%? E você, como responde- 
 

   Além disso, vários advogados/as 
adotaram uma estratégia de
carreira mais generalista, que não 
lhes permite aprofundar em
práticas específicas. Nesse caso, as
armadilhas cognitivas são ainda 
maiores pois é muito mais difícil 
acompanhar com profundidade 
tendências sobre temas jurídicos 

 A análise quantitativa de 
fenômenos jurídicos ajuda a não 
cair nessas armadilhas cognitivas. 
Inteligência gerada pela análise 
rigorosa de centenas, às vezes 
milhares, de decisões judiciais 
podem dar novos insights. Tendên-
cias jurisprudenciais podem ser 
diferentes do que você imagina. 
Além disso, você poderá usar essas 
análises para se aprofundar em 
nuances específicas da sua área. 
 
    Com o rigor dos números, do hard 
data, você evita cair nas armadilhas 
montadas pelo nosso cérebro. Isso 
melhora a qualidade dos seus 
serviços e a confiança dos seus  

que a média". 

2018, tradução livre).

ria a essa pergunta?

específicos. 

clientes.
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  Serviços de jurimetria podem fazer 
em poucos segundos análises que 
seu time demoraria horas, senão 
dias. Possivelmente, algum cliente 
já pediu uma análise mais rigorosa 
sobre como juízes têm decidido 
determinados tipos de caso. O 
processo para responder a essa 
pergunta você deve conhecer: 
mobilizar alguns estagiários e 
algum advogado mais sênior (ou 
mesmo você) para supervisionar o 

  O time faz a busca nos sites dos 
tribunais, seleciona algumas deze-
nas de casos, classifica o resultado, 
coloca tudo numa planilha e cria 
gráficos. Todo o trabalho demorou 
dias, para os quais você pagou 
salários para profissionais que 
poderiam estar fazendo outra
atividade que desse mais retorno 
 

  Imagine ainda que seu cliente, 
mais familiarizado com números, 
pergunte se os casos analisados 

Ele explica que se a seleção não for 
aleatória pode criar um viés de 
seleção que deturpa suas 
 

  Você não tem uma boa resposta, 
mas o cliente é importante e você 
precisa refazer o estudo. Lá vai você 
de novo, gastar boas horas de 
tempo e salários para entregar o 
que lhe foi pedido. E como disse-
mos acima, esse tipo de pedido vai 
ser cada vez mais frequente, pois 
seus clientes serão cada vez mais 
sofisticados com o uso de dados. 

  Um serviço de jurimetria cortaria 
todo esse trabalho de dias para 
poucos segundos. Com poucos 
cliques, você faria a análise pedida 
pelo seu cliente. Economizaria o 
tempo do seu time, que poderia ter 
usado para outras atividades que 
dão retorno ao seu escritório, como 
atender melhor os clientes atuais 
ou tentar captar novos clientes. 
 
  A jurimetria poupa o seu tempo. 
Esses serviços de análise serão cada 
vez mais comuns. Tempo é dinheiro. 
Com a jurimetria, você melhora as 
finanças do seu escritório, alocando 
recursos no que realmente importa. 

Jurimetria poupa tempo.
E tempo é o seu bem mais 
importante3

trabalho. 

para seu escritório.

foram selecionados aleatoriamente.

conclusões.
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  O Legal Design é uma adaptação 
do Design Thinking para o meio 
jurídico. Um dos seus objetivos é 
ajudar advogados/as a terem uma 
abordagem mais empática e colabo-
rativa com os seus stakeholders, 
principalmente os clientes. Com o 
Legal Design, a linguagem empola-
da e impenetrável aos leigos é 
substituída por uma comunicação 
mais acessível e compreensível aos 

  Já sabemos que uma imagem vale 
mais do que mil palavras. Para 
adotar a linguagem sugerida pelo 
Legal Design, gráficos são uma 
excelente ajuda. Imagine utilizar um 
gráfico mostrando a tendência juris-
prudencial de um certo assunto 
para o seu cliente ou fazer uma 
petição mostrando que juízes de 
outras varas aceitam pedidos como 
 

  Você vai impressionar seu cliente e 
melhorar a qualidade do seu
argumento, de uma forma mais
compreensível ao seu leitor. Legal 
Design e jurimetria andam de mão  
 

   Usando jurimetria, você sinaliza 
ao mercado seu compromisso com 
qualidade e rigor dos seus serviços. 
Você sai na frente da concorrência, 
consegue mais clientes e pode 
aumentar o valor dos seus serviços. 
 
  Mas a jurimetria pode ir além. 
Imagine um robô que consegue 
identificar empresas que se
encaixam em alguma tese jurídica 
que seu escritório tem expertise e 
que estão localizadas dentro de um 
raio de 100 quilômetros de você? 
Imagine conseguir antecipar teses 
jurídicas e mudanças na juris-
prudência monitorando decisões de 
magistrados influentes. Em menos 
de dois anos esse tipo de serviço 
estará disponível para você (na 
Turivius estamos planejando para 
lançar serviços como esses em  

Jurimetria é sua porta de 
entrada ao Legal Design4

clientes.  

o seu 80% das vezes?

dadas.

2021).



| Page 16

  Josh Becker, CEO da Lex Machina, 
uma startup americana, explica que 
a jurimetria ajuda o advogado a não 
só ganhar o caso, mas a ganhar mais 
casos. Ou seja, complementar sua 
expertise com rigor analítico de 
ciência de dados é uma forma de 
mostrar ao mercado seu
compromisso com a qualidade e o 
rigor. Isso lhe ajuda a conseguir 
mais clientes, fidelizar o clientes 
atuais e aumentar seus honorários.
 
  Ao olhar para as finanças do seu 
escritório, você verá que sua saúde 
financeira é função de duas 
variáveis: suas despesas e suas 
receitas. Como afirma a consultoria 
Affinity, que escreveu o guia
Moneyball for Lawyers, existe um 
limite para a quantidade de despe-
sas que você pode cortar. No entan-
to, não há limite para o aumento 
das suas receitas. Para isso, você 
deve aumentar a quantidade de 
clientes e/ou o valor  que você  

Usar jurimetria
aumenta seu faturamento5

  A jurimetria não vai informar
exatamente o vai acontecer com o 
seu processo. A jurimetria não 
substitui o estudo da doutrina, a 
análise caso a caso e a expertise 
criada com a experiência. O direito 
não se transformará em uma ciên-
cia exata e os robôs-advogados não 

 
  Mas, adaptando uma fala de 
Becker, da Lex Machina, nenhum 
humano consegue ler milhares de 
processos decididos pelo TJSP, 
lembrar e calcular quantas vezes as 
decisões foram pró-demandante, 
entender como essas decisões 
variaram com o tempo, capturar 
nuances de juízos diferentes e 
determinar as principais variáveis 
que definem o sucesso ou não do 
caso. Aliás, um humano consegue 
fazer isso, mas lhe tomaria semanas 
ou meses. Um robô jurimétrico o 
faz em poucos segundos e provavel-
mente com um risco de erros muito 
 

Em suma...

vão tomar o seu trabalho.

menor. 
cobra pelos seus serviços.
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  A jurimetria tem uma finalidade 
para além de melhorar os serviços e 
as finanças dos profissionais do 
direito. Como Visser (2006)
argumenta, ao identificar padrões 
no direito e na justiça, a jurimetria 
contribui para a segurança da
sociedade de várias formas,
inclusive aumentando a transparên-
cia dos sistemas legais, tornando-os 

  Esse potencial de dar previsibili-
dade ao direito é especialmente 
importante no Brasil, onde existem 
problemas severos de segurança 
jurídica e um excesso de normas 
regulatórias para vários aspectos da

  Além de retorno financeiro aos 
profissionais da área, a jurimetria 
tem o potencial de aumentar 
também a legitimidade do sistema 
jurídico brasileiro ao dar
transparência e previsibilidade à 

 
  

diferencial competitivo no mercado. 

bônus
jurimetria

e o sistema
judiciário.

mais previsíveis.

vida social.

sua complexidade.

Richard Susskind alerta que
advogados/as enfrentarão a
commoditização dos seus serviços, 
ou seja, será cada vez mais difícil
desenvolver e mostrar um diferen-
cial competitivo no meio jurídico. 
Certamente, a capacidade de incor-
porar novas tecnologias na 
prestação de serviços será um

 

 A jurimetria é uma grande aliada na 
busca por diferenciação usando

tecnologia. Ela deve ser combinada 
com as práticas tradicionais para 

complementar suas orientações, testar 
seus conhecimentos, economizar seu 
tempo e aumentar seu faturamento.  
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  Mas se jurimetria tem tantas 
vantagens, por que não começamos 
a usar antes? Afinal, há mais de sete 
décadas que Loevinger cunhou o 
termo e exortou o uso do rigor 

 
  Dois fatores principais explicam a 
atual 'renascença' do termo: a 
revolução dos dados e a revolução 

 
  

  
  A matéria-prima de qualquer 
análise quantitativa, jurimetria 
inclusive, são os dados. O cresci-
mento da quantidade de dados 
digitais disponíveis nos últimos  

 

  Só na última década, ou seja, ainda 
depois da Revolução Digital, a 
quantidade de dados gerados no 
mundo por ano cresceu de 2 zetta-
bytes (ou seja, 2 trilhões de giga-
bytes) para 50 zettabytes, um 
crescimento de 25 vezes em 10 
anos. A projeção é de que esse 

  Estão incluídos nessa medida 65 
bilhões de mensagens por 
WhatsApp, 254 bilhões de e-mails 
enviados, 3.5 bilhões de buscas no 
Google, 95 milhões de fotos e 
vídeos compartilhados no Insta-
gram. Isso em um único dia, segun-
do dados da Raconteur.  É claro, a 
maioria desses dados não tem nada 
a ver com a atividade judicial. Colo-
camos fotos e vídeos compartilha-
dos aqui apenas para que você 
tenha ideia crescimento acelerado 

Por que
jurimetria
só agora?

A revolução
dos dados

analítico na prática jurídica.

anos foi exponencial.

da inteligência artificial.

1

https://res.cloudinary.com/yumyoshojin/image/upload/v1/pdf/future-data-2019.pdf1

volume quintuplique até 2025.

1

do que comumente é conhecido Big. 
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Dados
gerados

cresceram
25 vezes
em uma
década.

Fonte: Statistica Data Platform.

  Obviamente, o setor de serviços 
jurídicos não passou incólume à 
revolução dos dados. Na última 
década, as cortes brasileiras inicia-
ram a digitalização de seus
processos e suas decisões passaram 
a ser publicadas em meio digital. 
Essas publicações digitais são a 
matéria-prima que alimenta os 
 

  Mas os dados por si só não são 
suficientes para explicar a
renascença da jurimetria. O que  

importa é o tipo de pergunta que 
eles podem responder. Para isso a 
inteligência artificial fez uma 
grande contribuição em duas 

  Primeiro, apenas coletar um 
volume enorme de base de dados 
não gera nenhuma análise. Os 
dados precisam ser estruturados, 
ou seja, organizados de uma forma 
que se possa fazer análise

  Por exemplo, um arquivo em PDF 
com o acórdão de um tribunal não 
gera nenhuma análise estatística. É 
necessário separar e tabular infor-
mações, tais como as partes do 
processo, quem foi o relator, qual a 
demanda, como votou cada 
julgador, qual o resultado final, etc. 

  Existem diversas formas de estru-
turar esses dados. Mas uma técnica 
importante é o uso de machine 
 

 

A revolução da
Inteligência

Artificial

serviços de jurimetria.

frentes. 

estatísticas sobre eles.

learning e deep learning.
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  Por exemplo, aqui na Turivius o 
robô Vision usa uma combinação 
de redes neurais recursivas e 
processamento de linguagem
natural para classificar se o
resultado de uma decisão foi 
contrária ou favorável ao
contribuinte (ou alguma outra

  Segundo, as técnicas de machine 
learning também permitem fazer 
perguntas mais complexas aos 
dados. Essas técnicas matemáticas 
permitem análises preditivas, ou 
seja, inferências sobre qual vai ser o 
resultado de um processo (embora 
aqui na Turivius sejamos um pouco 
mais cético sobre a acurácia dessas 
análises no estágio atual da tecno-
logia). Permitem também a 
aplicação de técnicas de processa-
mento de linguagem natural (NLP, 

  
  O NLP, de forma resumida, é a 
tradução matemática de textos, 
possibilitando a interpretação de 
um volume gigantesco de textos em 
poucos segundos. Visto que o texto 
é a ferramenta fundamental do 
advogado, o NLP é especialmente 
interessante para a área jurídica. 
 

  Assim, embora o chamado de 
Loevinger para o uso da jurimetria 
tenha ocorrido décadas atrás, é 
natural que só nos últimos anos 
essa área do direito tenha aflorado. 
Isso porque as duas condições 
necessárias para o renascimento da 
jurimetria ainda não estavam 
postas. Precisávamos da 
'matéria-prima' - os dados digitais 
em larga escala - e de 'máquinas' 
para processá-los - os algoritmos  
matemáticas que conhecemos 

categoria intermediária)

Natural Language Processing).

como inteligência artificial.



Entenda os tipos de jurimetria
e veja exemplo das suas

principais aplicações.

Jurimetria
na prática

03
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  O Jornal Financial Times recente-
mente deu grande destaque no uso 
de jurimetria por grandes bancas 
advocatícias nos EUA. Startups 
como Lex Machina, Ravel, Premoni-
tion e Blue J estão revolucionando o 
mercado jurídico anglo-saxão, seja 
complementando o trabalho de 
firmas tradicionais, seja permitindo 
que escritórios de médio porte 
compitam com grande bancas pelo 
uso da jurimetria, que lá é chamado 

  A matéria mostra, por exemplo, 
como empresas de tecnologia nos 
EUA monitoram o histórico de 
decisões de alguns juízes em distri-
tos importantes. Essas ‘legaltechs’ 
mostram  quantas ações coletivas 
(class action lawsuits) chegam em 
um determinado juiz por ano, o 
percentual de sucesso das ações, a 
probabilidade de um juiz conceder 
uma decisão liminar, quais os
precedentes mais citados por juiz, a

experiência e histórico de sucesso 
dos profissionais em cada lawsuit. 

  Para o CEO de uma dessas
empresas, a maior penetração do 
Legal Analytics é uma questão de 
tempo. E quando a prática se popu-
larizar, a questão será sobre a 
aptidão e competência dos 
escritórios em trabalhar com

  Nesta seção, ilustraremos algumas 
das principais aplicações da jurime-
tria para os escritórios e departa-
mentos jurídicos. Para organizar a 
discussão, preparamos uma tipolo-
gia da jurimetria, separando as 
aplicações em diferentes tipos. 

Jurimetria
na prática

de Legal Analytics. 

etc.

análises quantitativas.
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  Esse tipo de estatística mostra uma 
'visão panorâmica' de estatísticas 
judiciais. Elas mostram, por
exemplo, a quantidade de
processos em diferentes tribunais, 
a quantidade de processos por 
temas, o percentual de inquéritos 
solucionados, etc. Esse é o tipo 
mais básico de jurimetria e são 
importantes para você ficar
atualizado sobre os "grande

  A Associação Brasileira de Jurime-
tria, instituição pioneira da
jurimetria no Brasil, tem produzido 
uma grande quantidade de estudos 
que são um ótimo exemplo de
macrojurimetria. Por exemplo, um 
dos seus estudos mais
interessantes é sobre a persecução 
penal à corrupção no Brasil. O 
estudo mostra a quantidade de 
inquéritos policiais relacionados a 
crimes de corrupção em diferentes 
anos e regiões. Os pesquisadores 

concluem que 46,5% dos inquéritos 
se referem ao crime de lavagem de 
dinheiro, que a fase do inquérito 
leva em média 1 ano e 9 meses, e 
que, por exemplo, na Justiça
Federal do Distrito Federal, 66% das

  Esse tipo de análise mostra a 
experiência e a perfomance dos 
advogados/as e escritórios em 
certos tipos de litígio. Os litígios 
podem ser separados por temas, 
tribunais, ou mesmo juízes. A partir 
daí, conta-se a frequência de casos 
em que um determinado advogado 
ou escritório atuou, bem como 
quantos desses casos foram

  Esses dados geram referências 
para comparar a performance entre 
advogados/as. Assim, você conseg-
ue se comparar com a sua concor-
rência e usar essa estatística como 
uma vitrine das suas aptidões e 
experiências. São usadas também 
por clientes para avaliarem qual  
 

Tipologia
da Jurimetria

1Macrojurimetria

números" da prática jurídica. 

2 Análise de
performance
jurídica

denúncias são arquivadas.

vencidos por esse advogado.  

2

USP e ABJ, Justiça Criminal, Impunidade e Prescrição,  2019. 2
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dos advogados/as. 

advogado contratar, ou também 
para avaliar a performance entre 
diferentes escritórios terceirizados.

A nova-iorquina Premonition, por 
exemplo, vende análises estatísticas 
das performances de advogados/as, 
suas ‘taxas de sucesso’ e a quanti-
dade média de tempo de seus

  Essa é provavelmente a área mais 
interessante e relevante da jurime-
tria. Aqui a análise vai complemen-
tar a sua expertise e realmente lhe 
ajudar a cobrir todas as bases para

  As quantidades estatísticas são 
diversas. A jurimetria pode te dar 
"carômetros" estatísticos de juízes 
de primeira instância do TJSP; 
mostrar o percentual de decisões 
favoráveis ao contribuinte de um 
conselheiro do CARF; apresentar o 
volume de processos sobre uma 
tese tributária específica  em difer-
entes tribunais ao longo dos anos e 
como esses tribunais têm aceitado 

  Esses insights também podem te 
mostrar o valor médio de indeni-
zações ao consumidor por tipo de 
demanda por juízo; a súmula mais 
frequentemente citado pelo magis-
trado em suas decisões; dado um 
tema, qual a linha de argumentação 
mais bem-sucedida com aquele 
magistrado; qual o peso da evidên-
cia versus argumentação em um 
determinado tipo de litígio, a
probabilidade de um certo tipo de 
planejamento tributário gerar uma

  Ou seja, as possibilidades para a 
geração de insights são enormes. As 
únicas limitações são a disponibili-
dade de dados e as necessidades 

 

 

3 Legal Data
Insights

ganhar um caso e o cliente. 

essa tese. 

autuação.

casos.
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  A ferramenta de jurimetria pode 
dizer "o que vai acontecer" com um 
processo ou mesmo antecipar o 
risco de um terceiro iniciar um 
litígio contra seu cliente. Na
Turivius, somos um pouco céticos 
sobre esse tipo de análise no atual 
estágio da tecnologia. Ainda não 
vimos algoritmos que consigam 
prever, por exemplo, sentenças 
judiciais com alto nível de precisão

  Esse tipo de análise é mais factível 
em processos de massa, como 
alguns casos de direito do consumi-
dor e direito trabalhista. Além 
disso, os algoritmos de inteligência 
artificial têm dificuldade de explicar 
o porquê da previsão. A explicação 
 

de porque chegou nesta previsão é 
essencial para que o advogado 
tenha confiança na jurimetria.

  Em todo caso, a análise preditiva 
com alta acurácia, para diferentes 
áreas jurídicas, e com explicação de 
como se chegou àquela previsão, é 
uma espécie de Santo Graal da

  A canadense BlueJ afirma conse-
guir prever o resultado de um litígio 
tributário com 90% de precisão (ou 
seja, prevê corretamente 9 em cada 
10 casos). Para isso, basta que o 
usuário complete um formulário 
informando o que é o seu caso e 
alguns outros parâmetros. Ao final, 
o usuário recebe a previsão do 
resultado, uma explicação e uma 
lista de casos semelhantes.
 

4 Análise
preditiva

(maior que 95%).

jurimetria

A canadense BlueJ
afirma conseguir prever
o resultado de um litígio

tributário nos EUA
com 90% de precisão.

Exemplo 1:
Prevendo resultado

de um litígio tributário
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Exemplo 2:
Análise preditiva
para redução de
risco jurídico

  A também americana 
Intraspexion "prevê" o risco 
de uma empresa ser aciona-
da judicialmente por casos 
de assédio sexual, discrimi-
nação ou corrupção, dentre 
 

  Essa previsão serve como 
um alerta antecipado para a 
empresa. A startup treina 
redes neurais para ler 
milhares de documentos, 
como e-mails trocados 
entre os funcionários. A 
partir da leitura desses 
documentos, a Intraspexion 
identifica comunicações 
que podem estar associadas 
à inconformidade por parte 
de empregados da empresa, 
gerando alertas para os 
gestores, que, assim, 
podem intervir na situação 
e prevenir uma liability 

outros exemplos.

jurídica.

4 tipos de
jurimetria

MACRO-JURIMETRIA
Visão panoramica das estatisticas 
judiciais, importante para estar
atualizado dos “grandes números” 
do judiciário.

ANÁLISE DE
PERFORMANCE JURÍDICA
Analisa experiência e sucesso de 
advogados e escritórios gera 
benchmark de qualidade para 
clientes.

LEGAL DATA INSIGHT
Categoria generica mas a mais 
interessante. Ex.: “carômetro” 
estatístico de juízes, frequência de 
citação de súmula por ministro, 
etc.

ANÁLISE DE PREDITIVA
Indica o que vai acontecer com um 
processo ou alerta para riscos legais. 
Promissora, mas técnicamente 
complexa e mais passível de erro.
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Além dos
escritórios:

 Uma das mais conhecidas 
aplicações de técnicas estatísticas 
no direito foi feita por professores 
da Columbia University e Ben 
Gurion University de Israel. Os 
autores analisaram mais de mil 
decisões para testar quantitativa-
mente a hipótese do "formalismo 
legal", segundo a qual os juízes 
fazem deliberações racionais sobre 
os caso, contra a hipótese do "real-
ismo legal", segundo a qual fatores 
psicológicos, políticos e sociais 
influenciam decisões judiciais.  

  Os resultados chamaram a atenção 
de muita gente. Os autores 
concluíram que a probabilidade de 
juízes concederem o pedido de 
liberdade condicional era muito 
maior logo no início do dia ou logo 
após a pausa para um cafezinho, 
como mostra o gráfico abaixo. 

  A explicação seria que, ao final de 
uma sessão de trabalho e de tomar 
diversas decisões em série, os juízes 
encontrariam sua energia mental 
esgotada. A fadiga os levava a optar 
pelo status quo e evitar
deliberações mais elaboradas sobre 
 

Embargo auricular
antes do almoço? 

a concessão da liberdade condicional.

1

deliberações cansativas. 

  A jurimetria ajuda entender 
melhor a "cabeça" do juiz em uma 
perspectiva comportamental. 
Vários estudos tentam achar quais 
fatores influenciam a decisão de um 
magistrado. Esses fatores podem 
ser uma suposta exaustão mental, 
em que juízes tendem a optar mais 
pela simplicidade do status quo 
depois de terem feito uma série de 

  Magistrados também tendem a 
mostrar aversão ao dissenso. Um 
estudo dos votos dos ministros do 
STF mostra como cai a probabili-
dade de um voto divergente 
quando uma maioria já foi formada. 

  Vejamos como análises quantitati-
vas rigorosas foram muito além do 
"achismo" para mostrar quais 
fatores determinam decisões
judiciais.

jurimetria e
ciências jurídicas
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  Você já deve estar pensando em 
correr  ao telefone e reagendar 
aquele seus despacho marcado 
para logo antes do almoço, certo? 
Vá com calma, não chegue a essa 

 
  Em um estudo subsequente, publi-
cado no mesmo ano de 2011, outro 
grupo de pesquisadores fez
entrevistas e estudos qualitativos 
com membros do sistema prisional 
israelenses e coletaram mais dados. 
Eles descobriram que, na verdade, 
os presos que não tinham um advo-
gado eram os últimos da fila nos 
julgamentos, colocados geralmente 
 

  Logo, o que de fato estava deter-
minando a negação da liberdade 
condicional não era apenas a 
exaustão mental dos juízes, mas sim 
a ausência de auxílio legal para 

alguns presos. O estudo revelou 
que os presos sem um advogado 
presente tinham liberdade condi-
cional concedida 15% das vezes, 
enquanto esse número saltava para 
35% das vezes quando o preso tinha 
um advogado ao seu lado (Wein-
shall-Margel and  Shapard, 2011).
 
  Esse debate sobre sentenças em 
prisões israelenses ilustra bastante 
as vantagens e os riscos da jurime-
tria. Jurimetria não é uma panaceia 
e não substitui análises qualitativas. 
Ou seja, o conhecimento tradicional 
sobre como funciona a sistemática 
dos julgamentos é crucial. Foi assim 
que os últimos pesquisadores 
atualizaram as conclusões dos 
primeiros. Mas mesmo os estudos 
quantitativos revelaram infor-
mações e instigaram debates que 
seriam simplesmente inexistentes 
sem a análise estatística do direito. 
O debate acima nos permitiu ir 
além do "achismo" pela coleta e 
análise sistemática de dados. Essa é 
uma das principais importâncias da 

Probabilidade de conceder 
liberdade condicional 

diminui quanto mais tempo 
o juiz fica sem ter um 

intervalo para um
cafezinho.  Os círculos 

representam pausas no 
trabalho do juiz. Note que a 

proporção de decisões 
favoráveis (eixo vertical) é a 

maior logo após os 
intervalos e caem

significativamente até o 
próximo intervalo. 

Ordinal position

Pr
op

or
tio

n 
fa

vo
ra

bl
e 

de
ci

si
on

s

Fonte: retirado de Danziger et al, 2011 

conclusão tão rápido… 

logo antes do intervalo.
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jurimetria: oferecendo ao advoga-
do mais uma ferramenta para ir 
além de uma impressão baseada 
apenas na sua experiência

  

  Na sua tese de doutorado na FGV, 
o economista Felipe Lopes testa o 
peso do dissenso entre juízes 
tomando decisões colegiadas. O 
dissenso por apresentar voto diver-
gente implica carga de trabalho 
maior e custos reputacionais. Por 
isso, os juízes tendem a evitar o 
dissenso mesmo quando discordam 
da opinião predominante entre os 

  Felipe testou essa hipótese olhan-
do para os ministros do STF. Os 
ministros que votam após uma 
maioria ser formada sabem que seu 
voto não alterará o resultado da 
decisão colegiada. Felipe revisou 
decisões colegiadas do Supremo 
entre os anos de 1990 e 2015 e 
mostrou que ministros que votam 
depois da formação de uma maioria 
têm uma probabilidade muito 
menor de dar um voto divergente 

  

individual.

pares. 
 

(de Mendonça Lopes, 2019).

O STF e a
aversão ao
dissenso
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  Imagine analisar gráficos de 
tendência jurisprudencial ao 
mesmo tempo que você busca
precedentes? Essa é uma linha 
observada entre as soluções 
estrangeiras de jurimetria, como 
Blue J, Lex Machina  Ravel e, aqui no 
Brasil, com a Plataforma Turivius.  
 
  Essas aplicações integram Legal 
Data Analytics com sistemas de 
pesquisa jurisprudencial. A ideia é 
que o profissional já receba insights 
estatísticos ao mesmo tempo em 
que faz a busca jurisprudencial. 

  Existem inúmeras vantagens nessa 
integração. Primeiro, ela poupa 
tempo: você não precisa dividir sua 
atenção entre uma ferramenta de 
busca e outra de jurimetria. Segun-
do, ao integrar as duas soluções, o 
software pode sugerir quais as 
estatísticas às quais você deve estar 
atento dado o tema que está
pesquisando. Por exemplo, ele 
pode mostrar quantas vezes aquele 
precedente é citado por outras 

sentenças ou dar uma análise 
estatística das decisões do magis-
trado relator daquele acórdão.

  Essa foi exatamente o princípio de 
desenvolvimento da Plataforma 
Turivius: integrar pesquisa jurispru-
dencial com jurimetria. Assim, o 
nosso usuário pode naturalmente 
começar a se familiarizar com a 
jurimetria ao mesmo tempo que ele 
usa um sistema de busca inteligente 
 

 

  

integração com
a pesquisa jurisprudencial

O futuro da
jurimetria: 

Ferramenta de pesquisa
jurisprudencial da
Turivius segue tendências
internationals, integrando
pesquisa jurisprudencial
com jurimetria

por precedentes. 



Veja os resultados da
pesquisa exclusiva da Turivius

Os advogados
brasileiros já usam

jurimetria?

04
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  A jurimetria será parte integral do 
futuro da advocacia. Mas, no 
presente momento, qual a 
percepção e a real aplicação da 
jurimetria entre os advogados 
 
 
  A Turivius tentou responder a essa 
pergunta fazendo uma survey em 
colaboração com a Escola de Direito 
da FGV-São Paulo. A survey foi
realizada em setembro de 2019 e 
teve um total de 19 respondentes. 
Os respondentes eram advoga-
dos/as de alguns dos maiores 
escritórios do Brasil, como Pinheiro 
Neto, Mattos Filho e Machado 

 
 A grande maioria (68%) dos 
respondentes já ouviu falar em 
jurimetria e acredita que ferramen-
tas de jurimetria poderiam ajudar 
no seu trabalho (90%). No entanto, 
95% deles não utilizam nenhuma 
 

Como os advogados
brasilerios veem a
jurimetria?

brasileiros?

Meyer. 

ferramenta de jurimetria. 

“Ferramentas de
jurimetria poderiam
ajudar no seu
trabalho?”

NÃO
10,5%

SIM
89,5%
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  Vários respondentes desses 
escritórios renomados ecoaram as 
vantagens que descrevemos acima 
sobre o uso de jurimetria. Ao 
responder sobre como a jurimetria 
poderia lhes ajudar, os entrevista-

     "Ganho de tempo e mais

           "Levantamento mais rápido 
de decisões sobre os assuntos, 
tendências dos tribunais, das 
turmas e até dos Juízes/

          "Facilitar a análise e seleção 

  "Providenciando melhores 
informações para que seja
decidida uma estratégia de 

    

  No entanto, um achado interes-
sante da survey é que, no estágio 
atual das tecnologias de jurimetria 
disponíveis, os escritórios prefer-
em internalizar esse tipo de 
análise. Quase 65% dos respon-
dentes afirmaram que seus 
escritórios fazem busca e
sistematização do perfil dos
  

  

dos falaram o seguinte:

precisão de análise",

 

Desembargadores",

de jurisprudência."

atuação em cada caso."

       "Reduzindo as horas de
pesquisa e coletando dados de
mais decisões" 

  Ou seja, a importância da 
jurimetria já é reconhecida por 
advogados/as dos principais 
 
  
escritórios do país. 

magistrados.

“Seu escritório busca
e sistematiza informações
sobre o perfil dos
julgadores?”

NÃO
36,8%

SIM
63,2%
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   Do ponto de vista econômico, essa 
internalização não faz sentido. 
Essas análises poderiam ser feitas 
por empresas de tecnologia que 
distribuiriam todo o conhecimento 
para os escritórios a valor muito 
mais baixo do que o custo de colo-
car um time de advogados/as 
coletando e analisando dados 

 
  Uma razão possível para essa 
internalização é que este ainda é 
um mercado em expansão no Brasil 
ou porque as ferramentas de 
jurimetria deveriam ser integradas 
a outras soluções tecnológicas, 
como ferramentas de busca, como

    A nossa survey indica que os prin-
cipais advogados/as do Brasil já 
reconhecem a importância da 
jurimetria, em linha com as vanta-
gens que delineamos acima. No 
entanto, seu uso ainda é pequeno 
e, quando ocorre, os grandes 
escritórios tendem a internalizar

  Com o surgimento de ferramentas 
de jurimetria, não fará sentido que 
os advogados/as internalizem esse 
custo. Essas ferramentas farão com

que a jurimetria seja acessível,  
independentemente do porte do 
escritório. Isso implica que nos 
próximos anos devemos esperar 
uma grande penetração do uso 

 
  Aqui, vemos então uma grande 
oportunidade para os profissionais 
do direito. Com a penetração e a 
acessibilidade desse tipo de ferra-
menta, deve haver um nivelamento 
no sentido de equalizar o acesso de 
diferentes perfis de advogados a 

 
  Com mais acessibilidade, os 
primeiros a incorporarem o uso da 
jurimetria em seus serviços podem 
colher o chamado first mover 
advantage. Ao começarem 
primeiro, esses profissionais se 
diferenciarão antes de haver uma 
disseminação completa dessas 
ferramentas. Com isso, eles 
poderão colher vantagens de
posicionamento da marca e de com-
petitividade do seu escritório no 

  Dado que a vantagem do uso da 
jurimetria é reconhecida e que 
devem haver benefícios competiti-
vos no seu uso, a próxima pergunta 
deve ser: como começar a usar 
jurimetria? Na próxima seção, dare-
mos cinco dicas para começar a 
usar jurimetria e preparar o seu 

durante vários dias. 

descrevemos acima. 

esse trabalho. 
 

desse tipo de ferramenta. 

essas ferramentas.

mercado. 

escritório para tal.

Em suma...



Como você pode começar
a usar jurimetria hoje mesmo

5 passos
para começar

usar jurimetria
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  Se você chegou até aqui, é 
provável que esteja convencido que 
a jurimetria tenha algo a te ofere-
cer. Agora saiba os cinco passos 

  Como você adota novas tecnolo-
gias? Você é mais visionário e prag-
mático ou mais conservador e 
cético? O gráfico acima mostra a 
curva clássica de adoção de novos 
produtos. Uma pequena minoria 
produz novos conceitos, seguidos 
pelos primeiros a adotarem (early 
adopter), que por sua vez
influenciam a onda seguinte
(pragmáticos ou early majority). No 
final da curva estão os "atrasados", 
ou laggards, que são mais conser-
vadores ou céticos em relação à 

  Se você está lendo este texto, é 
provável que esteja nos primeiros 
grupos, que seja um early adopter. 
Mas é importante você ter seu posi-
cionamento claro para você 

 
  Aqui, o usuário enfrenta um 
dilema. Por um lado, usar uma nova 
tecnologia antes de todo mundo 
implica que você precisará ter 
paciência, pois está usando produ-
tos que ainda não estão totalmente 
maduros e devem melhorar em suas 
próximas versões. Por outro lado, 
isso lhe dá uma vantagem competi-
tiva em relação aos mais conser-
vadores. Eles precisarão correr 
atrás de aprender e incorporar 
novas tecnologias meses ou anos 
depois de você. Podem ser atrope-
lados no meio do caminho ou 
'perder a onda' enquanto você já se 

 
  E você, prefere começar a experi-
mentar uma tecnologia inovadora 
como a jurimetria agora mesmo ou 
deixar para daqui a alguns anos?

Product
Adoption

Curve

para começar a usá-la. 

Defina seu tempo 
de adoção1

novas tecnologias.

mesmo. 

posicionou. 
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  Você pode ser um early adopter.  
Mas é provável que você faça parte 
de um time maior de advogados. 
Você tem os seus sócios, você tem 
um supervisor ou mesmo outros 
advogados no mesmo nível 
hierárquico que trabalham com 
você. Talvez eles não tenham o 
perfil de early adopter como você. 

  Neste caso, é importante mostrar 
para o seu time as vantagens de 
usar jurimetria, como ela pode 
poupar tempo, melhorar a produ-
tividade, aumentar a competitivi-
dade e o sucesso profissional de 
todos. Enfim, seu papel é mostrar 
como a jurimetria será parte inte-
gral da prestação de serviços jurídi-

 
  Como fazê-lo? A ideia deste ebook 
é justamente ser uma ferramenta 
também educacional. Apresente 
este ebook para os seus pares e 
peça para eles lerem pelo menos as 
primeiras seções. Depois, pergunte 
 

  Quais dúvidas jurídicas você 
sempre quis que um robô 
respondesse para você? O que você 
teria vontade de analisar com 
profundidade, mas nunca teve

  A área de ciência de dados tem 
uma limitação: ela é reativa, apenas 
responde àquilo que lhe for pergun-
tado. Então, tão importante quanto 
coletar e processar muitos dados é 
saber exatamente a pergunta que 
se quer fazer. Pense nessas pergun-
tas. É bem possível que as empresas 
de jurimetria estejam bem abertas 
para aprender com os seus clientes 
quais perguntas eles querem fazer 
 

2 Eduque seu time
sobre as vantagens

cos nos próximos anos. 

o que acharam.

3 Saiba quais perguntas
você quer que os
dados respondam

tempo para tal? 
 

aos dados. 
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  Estamos em um momento de big 
bang das chamadas LawTechs ou 
LegalTechs no Brasil. Por isso, o 
mercado de fornecedores ainda é 
fragmentado. Isso implica que você 
precisará investir um pouco de 
tempo para avaliar as diferentes 
soluções. Um bom lugar para desco-
brir quais são as possibilidades é 
olhar no website da Associação 
Brasileira de LawTechs e LegalTechs 

  A partir daí, você deve fazer as 
seguintes perguntas para os

         Quais tipos de estatística a sua 
jurimetria consegue produzir? 

  Falamos acima que você deve ter 
clareza sobre quais perguntas quer 
que os dados te respondam. É a 
hora de saber com o fornecedor se 
suas análises realmente geram o 

 
  Contudo, tenha a mente aberta 
aqui: às vezes, a jurimetria pode dar 
informações cuja importância você 
pouco se atentou no passado, mas 
que são úteis. Além disso, se suas 

perguntas são muito específicas, 
talvez o que você precisa é de uma 
consultoria mais do que de um 
serviço, por exemplo, de assinatura 
mensal. Nesse caso, a variação do 
quanto você deveria pagar pode ser

       

  O serviço de jurimetria podem ser 
prestados na forma de consultorias, 
cobrança por consulta ou assinatura 
mensal, para dar apenas alguns 
exemplos. Se você tem perguntas 
muito específicas, é possível que 
tenha que contratar uma consulto-
ria, cujos valores tendem a ser mais 
elevados. Mas é bem provável que, 
nesse estágio de uso inicial, 
serviços por assinatura, que cobram 
uma mensalidade mais acessível 
para ter acesso a uma base de 
consultas, por exemplo, já possam 

   Como você captura os dados? 
Você tem sua própria base de 
dados ou precisa dos dados do meu 
escritório? Com que frequência 
você atualiza as suas bases de 

  Os serviços de jurimetria devem 
ser transparentes em relação ao seu 
processo produtivo. Como são 
tecnologias novas, devem passar 
confiança ao usuário. Você precisar 
saber de onde vêm os dados, qual o 
nível de precisão das análises (e.g., 

4 Avalie as ferramentas
disponíveis

(AB2L). 

potenciais fornecedores: 

conhecimento que você precisa. 

muito alta.

 Como você cobra? 
Qual o seu modelo de negócios? 

dados? 

lhe atender.
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as margens de erro das estatísticas) 
e quão atualizadas elas estão. Se a 
empresa fornecedora não tem 
dados próprios e precisam usar os 
do seu escritório, já antecipe qual 
seu custo interno em estruturar as 
suas bases de dados e como serão 
tratadas questões de segurança e 

 
  Não se deixe impressionar por 
jargões estatísticos ou computacio-
nais que confundem mais do que 
esclarecem. Essas tecnologias são 
complexas, mas a intuição por trás 
delas geralmente são simples e 
assim devem ser comunicadas pelos 
fornecedores de serviços de

  Você passou por todos os passos 
acima, encontrou um fornecedor 
que lhe atenda bem e cujo investi-
mento valha a pena e fechou 
contrato. Agora é só relaxar e 
observar seu time mergulhar nos 
números, gráficos e efusivamente 

  Na verdade, não. Mudar a forma 
de trabalhar e mesmo a forma de 
pensar sobre o direito não acontece 
do dia para a noite. O status quo 

tem um poder enorme, ao passo 
que o custo mental de fazer as 
coisas de forma diferente é  alto.

  Tenha paciência com o seu time e 
espere uma adoção gradual, que 
pode levar algumas semanas ou 
meses. É bem provável que alguns 
advogados fiquem mais empolga-
dos e abertos no início, enquanto 
outros serão mais resistentes. 
Alimente a empolgação dos 
primeiros e tenha paciência com os  

privacidade dos seus dados.

jurimetria. 

5 Espere uma adoção
gradual

utilizar a nova tecnologia, correto? 

segundos.



Veja um exemplo prático de
como jurimetria e inteligência

artificial estão interligadas.

Jurimetria e
Inteligência

Artificial
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  Neste capítulo vamos ver um 
exemplo concreto de como jurime-
tria e inteligência artificial estão 
interligadas. Usaremos o exemplo 
do Vision, o robô de inteligência

 

  A Turivius desenvolveu uma 
inteligência artificial que alimenta 
tanto os nossos filtros de pesquisa 
inteligente quanto a nossa jurime-
tria. Apelidamos essa inteligência 

  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 
integralmente –  ao contribuinte ou 
ao Fisco e se a decisão foi unânime 

  

  Simples, não? Estamos certos que 
qualquer estagiário em seu 
primeiro mês poderia fazer o 

  No entanto, o que faz o Vision 
especial é a velocidade com que ele 
faz esse classificação. O Vision pode 
classificar centenas de milhares de 

  Essa velocidade é inatingível para 
qualquer ser humano, inclusive o 
seu super-estagiário. Esse é o prin-
cipal diferencial das ferramentas de 
inteligência artificial jurídica no 
estágio atual da tecnologia: execu-
tar tarefas simples mas com veloci-
dades impensáveis para seres 

  Com essa velocidade, o Vision 
consegue classificar toda a base de 
acórdãos tributários da Turivius 
(quase 10 milhões, cobrindo Judi-
ciário e conselhos administrativos) 
em questão de minutos. Uma tarefa 
dessa para seres humanos

Como a
inteligência
artificial
alimenta
a jurimetria?

Conheça
o robô Vision

artificial da Turivius. 

de Vision. 

ou por maioria. 

mesmo. 

acórdãos em segundos. 

humanos. 

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

  Primeiro, as classificações do 
Vision alimentam o sistema de 
jurimetria integrada da Turivius. 
Com essas classificações, 
geraremos gráficos e estatísticas 
que mostram, por exemplo, a 
proporção de decisões pró ou 
contra contribuintes por juízo, 
turma, tribunal, conselho adminis-
trativo, etc e, no futuro, por temas 
tributários discutidos nas cortes
Com esse tipo de inteligência jurídi-
ca, o advogado fica muito mais 
capacitado para tomar decisões 
estratégicas sobre contenciosos ou  

contingenciamento tributário nas 
empresas. A comunicação com o 
cliente, usando a linguagem precisa 
dos gráficos, gera muito mais

   A segunda aplicação é que o 
Vision alimenta o sistema de filtros 
inteligentes da Turivius. Com ele, 
nossos usuários podem fazer 
pesquisas com um nível de especifi-
cidade inédito. 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, relata-
das por um juízo específico. O nível 
de eficiência gerada para a pesqui-
sa jurisprudencial é drástico.

Jurimetria implica análise de milhares e até milhões de decisões. Esse trabalho só é
factível com o uso de inteligência  artificial. Acima o resultado da análise de centenas

de milhares de decisões do CARF usando o robô Vision.

Aplicações
comerciais

usuários. 

Jurimetria
integrada

credibilidade.

Filtros
inteligentes
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  O Vision nada mais é que um algo-
ritmo de machine learning (ML), 
que é o nome técnico mais correto 
para o que se convencionou chamar 
de inteligência artificial. ML é uma 
classe de algoritmos estatísticos e 
computacionais, ou 'máquinas',  
que aprendem com os dados, daí o 

  Essas 'máquinas' podem aprender 
sozinhas (unsupersived leaning) ou 
podem ser treinadas por humanos 
(supervised learning). No último 
caso, humanos fazem a classificação 
das observações, passam-nas para a 
máquina, que identifica o padrão 
dos humanos e o replica em outras 

Matéria-prima
do Vision:

Textos de acórdãos
e redes neurais

recursivas. 

nome 'aprendizado de máquina’. 

classificações.
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  O Vision foi treinado a achar as 
palavras-chaves em um acórdão 
que estão associadas aos tipos de 
decisões descritas acima. Esse 
processo tem vários desafios. O 
primeiro deles é diferenciar se um 
julgamento 'positivo' no acórdão se 
refere ao conhecimento da petição 

  O próximo passo é utilizar redes 
neurais para processar essas 'tabe-
las'. As redes neurais classificam os 
acórdãos em categorias diferentes e 
'testam' parâmetros diversos para  
minimizar uma função que mede o 
erro das classificações para cada 
parâmetro, conhecida como loss 
function. Assim, a rede neural 
escolhe qual parâmetro possibilita 

  Depois de escolhido os melhores 
parâmetros, nós testamos o nível 
de acurácia das classificações em 
um conjunto de decisões 

separadas. Os percentuais relata-
dos acima são o nível de acerto 
sobre esse conjunto de decisões

  O Vision é uma evolução tecnológi-
ca inédita no Brasil. Usando 
inteligência artificial ele possibili-
tará ganho de eficiência enorme 
para advogados. Com ele, nossos 
usuários podem aplicar filtros 
inteligentes de pesquisa jurispru-
dencial que os trará exatamente os 
resultados que precisam em poucos 
segundos. A jurimetria alimentada 
pelo Vision possibilitará a tomada 
de decisões estratégicas mais asser-
tivas no contencioso e consultivo 
tributário, além de parametrizar 
com mais acurácia o contingencia- 

Em suma

ou ao mérito do recurso. 

mais acertos.

separadas.  

mento tributário das empresas.
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  A Plataforma Turivius é pioneira na integração de 
jurimetria com pesquisa jurisprudencial inteligente. 
Com isso reduzimos drasticamente o tempo gasto com 
pesquisa jurisprudencial, permitindo que você foque no 
que dá mais retorno para o seu escrItório. E também te 
ajudamos a melhorar a competitividade e qualidade 
dos seus serviços, oferecendo aos clientes análises 

Corte seus custos, fidelize seus clientes, cresça sua 
clientela e aumente seus honorários com a Turivius.

jurídicas rigorosas baseadas na jurimetria.

Clique no link abaixo
e peça uma demonstração gratuita.

Seja um pioneiro
no uso da Jurimetria!

www.TURIVIUS.com



Jurimetria
e Direito:
Guia definitivo
Entenda o que é jurimetria,
porque e como usá-la.

Apoio:Realização:


