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RESUMO
A revolução industrial na história da humanidade teve início em 1760 com a origem das máquinas a
vapor, emergindo a era da maquinafatura em detrimento da manufatura se prolongando até 1860 quando a
energia elétrica, o uso dos combustíveis fósseis, invenção do motor a explosão e o desenvolvimento dos
produtos químicos caracterizaram a segunda revolução até 1900, no século XX com a chegada do
computador, do fax, da engenharia genética, o celular, a rede mundial de computadores distinguiu-se a
terceira revolução que esse prolongou até o final do século inaugurando a conhecida revolução
tecnológica com seus robôs integrados em sistemas ciberfísicos responsáveis por uma transformação
radical. A nova revolução, denominada Revolução Industrial 4.0 onde a automação e os dados são
utilizados para tomada de decisões empresariais e domésticas. Estão presentes em diversas áreas, desde a
economia, educação, artes, administração pública e privada que agora se estende ao Direito. Dentro do
patrocínio jurídico, emerge conceitos como Big Data, Machine Learning, Deep Learning, Python
Programming Language, sistema R, entre outros, todos derivados de otimizadores de processos, que
através algoritmos e jurismetria oferecem aos Operadores do Direito várias ferramentas cognitivas e
preditivas denominada genericamente de Inteligência Artificial. Este artigo busca atualizar os conceitos e
apresentar as principais plataformas existentes através de busca na internet e sites de empresas/escolas.
Como será ressaltado no leito dessa compilação, esse assunto não se conclui e está sempre se atualizando
e evoluindo no tempo e espaço. Com certeza ao terminar a sua leitura, algumas dezenas, ou até mesmo
centenas de novidades já estarão no ar.
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ABSTRACT
The industrial revolution in the history of mankind began in 1760 with the origin of steam engines,
emerging the era of machining to the detriment of manufacturing, extending until 1860 when electric
power, fossil fuel use, development of chemical products characterized the second revolution until 1900,
in the twentieth century with the arrival of the computer, fax, genetic engineering, mobile phone, the
world computer network was distinguished the third revolution that this extended until the end of the
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century inaugurating the well-known technological revolution with its robots integrated in cyberphysical
systems responsible for a radical transformation. The new revolution, called the Industrial Revolution 4.0
where automation and data are used for business and home-based decision making. They are present in
several areas, from the economy, education, arts, public and private administration that now extends to
the Law. Within the legal sponsorship, concepts such as Big Data, Machine Learning, Deep Learning,
Python Programming Language, R system, among others, all derived from process optimizers, that
through algorithms and jurismetria offer to the Operators of the Law several cognitive and predictive
tools denominated Generally of Artificial Intelligence. This article seeks to update the concepts and
present the main existing platforms through Internet search and corporate / school websites. As will be
emphasized in the bed of this compilation, this subject does not conclude and is always updating and
evolving in time and space. Certainly when you finish reading, a few dozen or even hundreds of news
will be on the air.
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INTRODUÇÃO
Em suma, não é uma questão de saber se a máquina é
mais precisa do que os seres humanos, mas se os
seres humanos assistidos por máquinas são mais
precisos do que os humanos sozinhos.4
Na atualidade, muitas profissões são influenciadas pela tecnologia, notadamente por
conta da denominada Inteligência Artificial – IA.
Certo é que, em um futuro muito próximo, muitas oportunidades surgirão para aqueles
que estiverem preparados, em detrimento de muitas profissões, as quais tendem a
desaparecer.
Neste diapasão, em emblemática questão, encontram-se os Operadores do Direito:
sendo Analógicos serão/estão excluídos? Como alcançarão suas atualizações? Usariam
“bengalas eletrônicas/digitais” através de estagiários e recém-formados atualizados,
utilizando as tecnologias disponíveis nas salas da OAB e nos Fóruns?
Como sabido, o Advogado é um dos mais resistentes à tecnologia. Sem exageros,
alguns mostram-se verdadeiros “tecnofóbicos”, como, por exemplo, foram os últimos a
abandonar a máquina de escrever.
Assim, apenas como um incipiente objeto de estudo, propõe-se o presente artigo como
elemento inaugural à imersão do mundo digital, precipuamente, apresentando algumas
ferramentas de trabalho que, em virtude da IA, tem o propósito de otimizar a vida do
profissional do futuro.
Como podemos definir uma tecnologia que a cada segundo que passa aumenta de
tamanho e de conteúdo?
4
https://www.thomsonreuters.com.br/pt/juridico/webrevistas/rdtec-revista-de-direito-e-as-novastecnologias.html

A IA, de longa data já se afigura como objeto de interesse. Assim, há várias definições
que descrevem a IA ou AI(em inglês: Artificial Intelligence), vamos valorizar a
primeira definição, proposta por John McCarthy, quem cunhou o termo em 1956
(“numa conferência de especialistas celebrada em Darmouth Colege" Gubern, Román:
O Eros Eletrónico5), que a define como "a ciência e engenharia de produzir máquinas
inteligentes"6.
Os Operadores do Direito atualmente podem ser organizados, hipoteticamente, em dois
grandes grupos, o primeiro formado pelos Analógicos; que são aqueles que utilizam
ferramentas não digitais para seu dia a dia, porém utilizam dos prontuários eletrônicos; e
o segundo os Digitais, formados por aqueles que se utilizam da tecnologia da IA e
demais.
A evolução tecnológica se refere ao entendimento de documentos pela máquina e assim
pode ser esquematizada:
•
•
•
•

primeiro nível - Carrega documentos digitalmente e ativa a pesquisa de texto;
segundo nível - Reconhece cláusulas padrão através de regras e aprendizagem
mecânica;
terceiro nível - localiza padrões a partir de modelos especificamente
configurados em cenários isolados;
quarto nível - identifica padrões e desvios em um nível de cláusula por
agrupamento, sugerindo redação alternativa para quaisquer áreas de risco.

A IA assume no Escritório de Advocacia um novo modelo de atendimento e interação
com seus clientes e potenciais clientes através da computação cognitiva que
desempenham tarefas tradicionalmente feitas pelos estagiários ou recém-formados.7 Os
sistemas cognitivos são o suporte para buscar os atos repetitivos.
As atividades repetitivas que a IA vem substituindo com primazia na rotina
Advocatícia, destaca-se: pesquisa jurídica, estratégia de litígios, investigação, serviços
jurídicos on-line de autoatendimento, modelos de resolução de disputas, revisão e
análise de contratos, softwares de gestão de processos para plataformas virtuais de
documentos e serviços ao consumidor.
Como a IA vai se aproximando cada vez mais ao Direito? Quando se deu a
implementação do processo eletrônico, que se iniciou em 2006, com o lançamento do
projeto PROJUDI, de iniciativa do órgão oficial CNJ, em ritmo acelerado, conta com
5 Ed. Taurus, Madrid, 2000. pg.87. ISBN: 84-306-0371-9
6 https://pt.wikipedia.org/wiki/Intelig%C3%AAncia_artificial
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aproximadamente103 milhões processos eletrônicos ativos que geram Big Data de
informações que são matéria prima para gerar o IA.
A IA, para os Operadores do Direito, tende a desempenhar papel importantíssimo nas
tarefas diárias de um escritório. Entretanto, apenas como elemento de reflexão, antítese,
ao proposto, academicamente, questionamos se a IA pode ser contida?
Neste cotejo, a Resolução do Parlamento Europeu, (2015/2103(INL) de 16 de fevereiro
de 2017, que contém recomendações sobre disposições de Direito Civil sobre Robótica,
traz nos Princípios Gerais relativos ao desenvolvimento da robótica e da inteligência
artificial para utilização civil, mais precisamente em seu tópico de Princípios Éticos:8
“Realça o princípio da transparência, nomeadamente o facto de que deve ser
sempre possível fundamentar qualquer decisão tomada com recurso a
inteligência artificial que possa ter um impacto substancial sobre a vida de
uma ou mais pessoas; considera que deve ser sempre possível reduzir a
computação realizada por sistemas de IA a uma forma compreensível para os
seres humanos; considera que os robôs avançados deveriam ser dotados de
uma «caixa negra» com dados sobre todas as operações realizadas pela
máquina, incluindo os passos da lógica que conduziu à formulação das suas
decisões;”

No Brasil o assunto foi avaliado pelo Ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal,
que considerou: “Os sistemas de Inteligência Artificial trazem diversos benefícios à
prática do Direito, especialmente em relação à automatização de atividade repetitivas,
proporcionando maior agilidade e precisão. Entretanto, os impactos que as novas
tecnologias vêm produzindo na sociedade igualmente levantam uma série de
questionamentos ético-jurídicos na seara regulatória”. Em seguida esquematiza: quatro
áreas que têm levantado questionamentos de natureza ética-jurídica: (i) a
responsabilidade civil por atos autônomos de máquinas; (ii) a proteção de Direitos
Autorais e a produção de obras por máquinas; (iii) a noção de devido processo legal e de
isonomia perante possíveis vieses algorítmicos; (iv) o direito à privacidade e a utilização
de dados pessoais por sistemas de Inteligência Artificial.
Quanto a utilização de dados (matéria-prima da IA – Big Data), o Ministro cita a Lei nº
13.709, de 14 de agosto de 2018 que dispõe sobre a proteção de dados pessoais e altera
a Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Internet).9
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COMO VAI “PEGAR” A TECNOLOGIA IA NO DIREITO?
Iniciou-se no processo eletrônico há quase treze anos, todavia, nem todos estão se
capacitando frente ao sistema que não é único, vale dizer, uma única plataforma.
Há perto de 55 sistemas diferentes, número que aumenta a cada dia com startups no
mundo inteiro que se propõe na pratica desenvolver máquinas para cada tipo de tribunal.
Essa característica própria da IA limita os Operadores do Direito, os Advogados “Raiz”
e todo o Judiciário, mas veio para ficar e vai evoluir mais ainda.
Juízes, não sois máquinas!
Homens é que sois!
Charles Chaplin

FERRAMENTAS DE IA
Em sede de conclusão, no afã de se apresentar algumas ferramentas envoltas em IA, as
quais possuem o propósito de otimizar o tempo dos profissionais em seus afazeres
diários, assim relacionam-se:
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AIJUS é uma Inteligência Artificial criada para reduzir gastos com o contencioso de
massa. Destaques: automatiza o cadastro de processos, elimina erros humanos, oferece
uma gestão eficaz de escritórios terceiros, facilmente integrado com softwares jurídicos.
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O ROSS é uma plataforma de pesquisa jurídica desenvolvida com inteligência artificial
para as leis dos EUA. Usando o Processamento de Linguagem Natural (PNL) de ponta,
a tecnologia é capaz de determinar com precisão as respostas às suas questões de
pesquisa jurídica em segundos. Os softwares de última geração não só compreendem
significados como também fazem correlações. Além de analisar milhões de documentos
em segundos, eles sugerem decisões a serem tomadas e alertam para qualquer mudança
que possa afetar o caso.
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Combinando os mais recentes avanços em aprendizado de máquina da Universidade de
Cambridge com um design de fluxo de trabalho intuitivo e contínuo, a Luminance
10 https://www.semantix.com.br/semantix-aijus/
11 https://rossintelligence.com/index.html
12 https://www.luminance.com/

fornece uma visão mais ampla da análise inicial do Advogado com controle, confiança e
eficiência. Promete acelerar o processo de auditoria em fusões e aquisições quando um
time completo de advogados analisa centenas de documentos complexos sobre uma
empresa a ser comprada para determinar a viabilidade do negócio.
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Capaz de reduzir algumas questões de pesquisa jurídica a perguntas bem-definidas com
respostas específicas. A plataforma de pesquisas jurídicas adicionaram essas funções de
resposta a seus recursos suportados por dados. Essa é uma maneira de alavancar a IA
para melhorar os resultados da pesquisa. Em vez de recuperar uma lista de documentos
que podem responder à pergunta, esses sistemas estão retornando conjuntos de respostas
mais concretas baseadas em dados.
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A Linte tem como principal função aumentar a eficiência dos processos burocráticos
dos escritórios corporativos e departamentos jurídicos de grandes empresas. As suas
ferramentas incluem a automação de diversas tarefas repetitivas, como criação e gestão
de documentos, gestão do ciclo de vida dos processos, acompanhamento de andamento
processual e elaboração de contratos.
15

Outra startup de sucesso com o uso de IA para a área jurídica é a Intelvix, companhia
brasileira que atua na área de jurimetria, ou seja, aplicação de métodos qualitativos e
quantitativos no Direito. Para isso, seu robô busca processos que já foram publicados
nos portais dos tribunais brasileiros para identificar os perfis de cada juiz.
16

Já a Legal Labs trabalha com dois robôs virtuais apelidados de Dra. Luiza e Tribi. A
primeira é uma plataforma de AI capaz de executar tarefas em escritórios, como
acompanhamento de resultados e tramitação de processos online e peticionamento
automático utilizando uma ferramenta de machine learning que emprega as melhores
13 https://www.thomsonreuters.com.br/pt/juridico/legal-one.html
14 https://www.linte.com.br/
15 http://inelivix.com
16 https://legalabs.com.br

tecnologias de linguagem natural. Já o Tribi é um acrônimo de Tributary Intelligence,
que visa automatizar as diretrizes de compensação tributária. Ele realiza todos os
cálculos previdenciários e tributários.
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É uma plataforma especializada em gestão de contratos e processos para Advogados.
Essas aplicações conseguem até mesmo gerar documentos jurídicos em larga escala
(como petições), ainda que cada documento envolva partes diferentes. E sem nada de
ctrl-c e ctrl-v.
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O primeiro advogado-robô brasileiro, denominado ELI (sigla em inglês para
Inteligência Legal Melhorada) utiliza a inteligência artificial para ajudar o Advogado no
aumento da sua produtividade. É um assistente personalizado, voltado a aperfeiçoar as
funções operacionais e até mesmo intelectuais.
semprocesso19
Através da plataforma, a negociação é conduzida diretamente pelas partes através do
chat, abrangendo toda a cadeia de tratativas, desde o convite que chega por e-mail ao
advogado do autor até o upload da minuta de acordo assinada pelas duas partes.
20

O Pipedrive é um software de gestão de negociações. Consegue adicionar todos os
negócios em curso, valores, criar fases totalmente personalizadas em um funil de vendas
(ex.: Entrar em contato – Obter Documentos – Analisar Caso – Enviar Proposta) e ter o
histórico de todos e-mails, ligações, tudo que falou para todos os clientes, inclusive ter
registro de informações importantes.
Vimos de ver, portanto, que não cabe mais discutir se essa tecnologia vai substituir o
humano, mas sim visualizar como essa tecnologia permitirá ao Operador do Direito
atender com destreza e celeridade os seus clientes, pois, se nos concentrarmos na análise
e inferências próprias, obteremos êxito nesta missão.
17 https://advbox.com.br
18 http://elibot.com.br/
19 http://www.semprocesso.com.br/
20 www.pipedrive.com

Ao mesmo tempo em que este texto está sendo lido, várias startups estão entrando no
mercado oferecendo mais e mais ferramentas para complementar umas às outras, ou
seja, elas atuam juntas rodando em sistemas operacionais complexos de IA tal como o
Apache Haddop e seu ecossistema.
O mundo denominado “lawtechs” evolui na velocidade do volume de Big Data, que são
dados produzidos bem além dos Petabytes, Exabytes ou mesmo do Zettabyte – que
representa um bilhão de Terabyte. Essa evolução leva a IA também a evoluir, formando
a Machine Learning “aprendizagem das máquinas” que, por sua vez, está evoluindo
para Deep Learning “aprendizagem profunda baseada em gráficos”.
Embora a aprendizagem de máquina tenha se tornado parte integrante do processamento
de dados, uma das principais diferenças em relação à aprendizagem profunda é que ela
exige uma intervenção manual na seleção dos recursos a serem processados, enquanto a
aprendizagem profunda é intuitiva, residindo-se nestes, assuntos para os próximos
estudos.
“Todos os dias, trabalhar numa legaltech significa pensar como
um advogado, mas também pensar além. Significa lembrar que
decorar artigos de lei e se portar como o maior dos sábios
debaixo de um terno não vai ser suficiente pra eu ter sucesso na
minha carreira. Significa lembrar que a tecnologia pode, vai e já
está deixando o trabalho do Advogado mais inteligente e
estimulante, evitando que isso continue a se resumir em ControlCs e Control-Vs em Words e planilhas de Excel. Trabalhar
numa legaltech significa pensar nos melhores processos e
metodologias para melhorar a vida de quem faz parte ou se
relaciona com o jurídico. Significa desafiar o status quo!
Trabalhar em uma legaltech significa ser resiliente, significa
estar constantemente motivado para mudar a forma de trabalho
das pessoas.” Leon Hatori21
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