
Advocacia 4.0
O seu escritório está preparado?

A tecnologia não veio para tirar os postos de trabalho dos advogados. Na 
verdade, ela é um recurso que chegou para auxiliar muito esses profissionais 
em suas atividades. Quer ver como? Separamos algumas soluções presentes 
na chamada Advocacia 4.0, que podem tornar a prestação de serviços mais 
eficaz e com menor custo. Confira!

Smart contracts são contratos com 
regras de condições auto-executáveis. 

Seus termos contratuais estão 
traduzidos em um código. Quando as 
condições são atendidas, ele se torna 

válido. Assim como um contrato 
tradicional, ele estabelece obrigações 

recíprocas, sanções, etc. No entanto, 
processa informações baseando-se 

nas regras contidas no documento. As 
medidas necessárias são tomadas sem 

intervenção das partes.

Ferramenta baseada em inteligência 
artificial voltada para a comunicação 

automatizada. É uma solução 
fundamental para o relacionamento 

com o cliente. Esse “robô de 
bate-papo” é um sistema 

conversacional de interação 
autônoma, natural e familiar. Está 

presente no “Facebook Messenger”, 
por exemplo.

Chatbots

Metodologia de estudo que 
compreende fatos e processos jurídicos 

a partir de modelos estatísticos. Em 
geral, se conecta ao machine learning. 

Na prática, a jurimetria consegue estudar 
a doutrina e a jurisprudência. Por isso, é 

utilizada nos tribunais, na pesquisa 
acadêmica e na advocacia. 

Ela descreve interesses das partes, os 
conflitos e as decisões dos magistrados. 
A jurimetria, assim, é capaz de identificar 

padrões decisórios na Justiça, mudanças 
de paradigmas e novos posicionamentos 

de juízes.

Um advogado gasta, em média, 4 horas 
para fazer a revisão de um contrato. Já 

pensou levar somente alguns minutos? A 
inteligência artificial na advocacia permite 

isso. Existem plataformas que elaboram 
relatórios detalhados de contratos 

analisados, indicando cláusulas omissas 
ou que exigem revisões. Seus clientes, 

que são departamentos jurídicos e 
escritórios de advocacia, fazem apenas 

as correções necessárias.

Revisão contratual

Conhece um software de pesquisa 
que reúne, identifica e abstrai 

argumentos e leis para utilizá-los em 
petições? É o machine learning. O 

aprendizado de máquina é o uso de 
algoritmos que coleta dados para 

determinar ou prever algo.

Machine learning 

Tecnologia que objetiva a 
descentralização para aumentar a 
segurança. É uma espécie de “livro 
contábil”, pois é um registro de 
transações distribuído e espalhado 
por vários computadores. As 
movimentações são verificadas e 
auditadas por qualquer pessoa, mas 
não permite alterações ou cópias. 
O blockchain é utilizado na advocacia 
em questões de cybersegurança, 
propriedade intelectual e smart 
contracts.

Esses robôs são uma tecnologia 
baseada em inteligência artificial. 
Muito comum em softwares jurídicos, 
consegue capturar processos 
automaticamente dos tribunais, 
registrar seus andamentos no 
software jurídico e cadastrar 
processos em lotes.

Robôs de automação

Big Data Jurídico são grandes bases 
de dados de processos judiciais 
alimentadas por robôs de automação. 
No setor público, é possível colher e 
gerir informações quantitativas e 
qualitativas sobre as atuações de tudo 
que diz respeito à atividade 
jurisdicional. 

Big Data Jurídico

Muito ligado à jurimetria, aparecem os 
modelos preditivos. Essas funções 
matemáticas podem ser aplicadas a um 
volume de dados para identificar padrões 
e oferecer previsões. Por serem variadas, 
as análises preditivas dependem dos 
interesses empresariais.
Sua grande vantagem é possibilitar ao 
gestor ter mais fundamentos para a 
tomada de decisões. 

Modelos preditivos

Otimizar o fluxo de documentação na 
advocacia é uma necessidade urgente. 
Por meio de machine learning e 
inteligência artificial, é possível simplificar 
os processos de busca, gestão e 
pré-análise de documentos com valor 
jurídico.

Gestão documental

(aprendizado de máquina)

Além dessas tantas aplicações, a tecnologia permite:

 Automatizar o preenchimento de dados que se repetem em certos    
 grupos de processos judiciais;

 Utilizar aplicações de inteligência artificial em conjunto, como software de  
 codificação preditiva aplicado a ferramentas de e-discovery e análise de  
 contratos;

 Analisar tendências de mercado.

Outros usos de recursos tecnológicos na advocacia

Blockchain

Smart Contracts

Jurimetria

A era da Advocacia 4.0 chegou. Modernize e automatize a gestão do seu 
escritório com o software jurídico Lawyer Eleven. Entre em contato conosco 
e agende uma demonstração.
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