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The best way to predict the future is to invent it.

Alan Kay



Resumo

No Brasil, é necessário ser aprovado no Exame Unificado da OAB para
exercer a advocacia. Isso torna atraente um modelo de educação jurídica orientado a
maximizar a aprovação na prova. O presente trabalho questiona se seria possível que
um computador fosse aprovado no Exame da OAB a partir de um algoritmo simples.
Ainda, e mais do que isso, este trabalho apresenta uma tentativa de construção de
um algoritmo que seja capaz de tal feito. Assim, descreve-se a construção de um data
set e a realização de dois experimentos computacionais preliminares. Cabe destacar
que o melhor resultado foi o desempenho de 33% na amostra de Ética, percentual
inferior ao necessário para aprovação no Exame da OAB. Apresenta-se, ainda, um
caminho possível de aplicação comercial do algoritmo para formular justificativas.
Por fim, discute-se as razões para a baixa performance do algoritmo e os próximos
passos para o desenvolvimento da pesquisa, em especial, uma ideia detalhada de
experimento comportamental.

Palavras-chaves: Direito & Matemática. Direito & Ciência da Computação. Edu-
cação Jurídica. Exame da OAB. Perguntas-Respostas. Experimento Computacional.
Processamento de Linguagem Natural. Grafos. Algoritmo de Dijkstra. TF-IDF. Ex-
perimento Comportamental.



Abstract

In Brazil, it is necessary to pass the OAB Exam to practice Law. This
makes a model of legal education geared to maximize passing the bar attractive.
This work asks if it would be possible for a computer to pass the OAB Exam
using a simple algorithm. Moreover, this paper presents an attempt of building such
algorithm. Thus, the construction of a data set and two preliminary computational
experiments are described. The best computational result was a 33 % performance
on the Ethics sample, a percentage lower than the required for approval on the OAB
Exam. This monography also presents an idea of a possible path for commercial
application. Finally, the reasons for low performance and possible next steps are
discussed, specially an ideia of a behaviourial experiment.

Key-words: Law & Mathematics. Law & Computer Science. Legal education.
Brazilian Bar Exam. Question-Answering. Computational experiment. Natural Lan-
guage Processing (NLP). Graphs. Dijkstra’s Algorithm. TF-IDF. Behavioural ex-
periment.
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1 Introdução

1.1 Primeiro Ato

Imagine que um algoritmo1 fosse aprovado no Exame Unificado da Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB)2. Pense na repercussão, no que isso significaria para a co-
munidade jurídica brasileira. Em especial, reflita sobre o impacto na educação jurídica.
Talvez você esteja imaginando um cenário distópico semelhante ao filme The Terminator3

(O Exterminador do Futuro, 1984), em que a personagem Skynet4 simboliza um programa
de computador com superinteligência e instinto de auto-preservação.

Repita o exercício imaginativo. Dessa vez, imagine um cenário com condições tec-
nológicas muito mais primitivas. Imagine que um programa de computador simples, que
não pretende nem mesmo simular a inteligência humana, fosse capaz de ser aprovado no
Exame da OAB. Foi a partir dessa segunda tentativa de imaginação que a pesquisa usada
como base do presente trabalho foi construída.5

Nas primeiras semanas de pesquisa, ainda em Agosto de 2016, ficou claro que o
desafio era grande. Talvez, grande demais para um projeto de graduação. Esse cenário
cinematográfico não foi (ainda) alcançado. Por isso, no título deste trabalho, o verbo
construir está no gerúndio.

Apesar do algoritmo capaz de ser aprovado no exame da OAB não ter sido fina-
lizado, houve avanços e contribuições científicas no caminho percorrido até agora. Nesse
sentido, o escopo desta monografia é relatar (i) o corpus6 construído sobre o Exame,
(ii) a dificuldade de representação das normas brasileiras em formato machine readable7,
(iii) três experimentos computacionais preliminares e (iv) o desenho da metodologia de
1 Na Matemática e na Computação, um algoritmo é uma instrução sem ambiguidades sobre como resol-

ver determinada classe de problema. Algoritmos podem, por exemplo, performar cálculos, processar
dados e automatizar tarefas.

2 Neste trabalho, o Exame Unificado da Ordem dos Advogados do Brasil será tratado por vezes como
“Exame da Ordem”, “Exame” e “Exame da OAB”.

3 Conhecido no Brasil como “O Exterminador do Futuro”, o filme estrelado por Arnold Schwarzenegger
conta a história de um ciborgue (um androide com aparência de humano) com inteligência artificial,
transportado para o passado (de 2029 para o ano de 1984) com o objetivo de alterar o curso da
história e mudar o futuro. (O. . . , 1984)

4 Skynet é um supercomputador criado para a rede de defesa dos Estados Unidos. No entanto, Skynet
foge do controle e, considerando todos os serem humanos uma ameaça, rouba os códigos de lançamento
de armamentos nucleares norte-americanos lança-os contra alvos Russos, provocando uma guerra
nuclear. O nome Skynet não foi traduzido para o português, mesmo nas versões legendadas e dubladas
do filme.

5 Talvez essa introdução lírica esteja causando algum desconforto. Nas próximas seções, a escrita é mais
próxima do que normalmente é visto em Trabalhos de Conclusão de Curso de Direito.

6 Em Linguística, um corpus é qualquer texto coerente que foi retirado do mundo real para ser estudado.
7 Machine Readable é o formato de dado facilmente processável por um computador.
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um experimento comportamental a ser desenvolvido posteriormente - uma alternativa à
abordagem computacional.

Este trabalho foi desenvolvido durante dois anos. Nesse período, ele teve uma dupla
natureza, sendo, ao mesmo tempo, uma iniciação científica e um projeto de trabalho de
conclusão de curso de graduação. Apesar do início solitário, com o passar do tempo, foi
sendo criado um grupo de pesquisa em torno do objeto de estudo.

Essa equipe, que envolve professores, alunos de Mestrado e alunos de Graduação
da Fundação Getúlio Vargas, produziu dois artigos que foram apresentados em confe-
rências internacionais. Desse modo, esta monografia dialoga fortemente estes trabalhos.
O primeiro deles, denominado Passing the Brazilian OAB Exam: Data preparation and
some experiment (DELFINO et al., 2017), foi apresentado em Luxemburgo na Conferên-
cia Jurix8. O segundo trabalho Using OpenWordnet-PT for Question Answering on Legal
Domain (DELFINO et al., 2018), foi apresentado em Singapura na Global WordNet9 Con-
ference (Conferência Mundial da WordNet)10.

A imagem que provocou este trabalho é a última cena do roteiro. O que foi feito
até agora é apenas o Primeiro Ato.

1.2 Justificativa

No livro O Instante do Encontro (GHIRARDI, 2012), José Garcez Ghirardi discute
variáveis da educação jurídica como avaliação, didática, currículo e conteúdo. Mais do que
isso, o autor nos convida a dar um passo para trás: Ghirardi afirma que existem valores
implícitos, decisões ideológicas por trás de cada escolha em relação ao que ensinar, a
quando ensinar, a como ensinar e a como avaliar o que foi ensinado.

Dessa forma, talvez em virtude da sua formação em Letras11, o autor apresenta
arquétipos, personagens que funcionam como modelos dos diferentes projetos de educa-
ção. Nesse contexto, são apresentados três personagens, todos professores: Alberto, Beatriz
e Custódio - cada um como o representante de um modelo pedagógico.

Alberto é o exemplo do modelo prático. Assim, ele usa casos concretos, decisões
reais e incentiva a elaboração de documentos usados no dia-a-dia, como os principais
contratos e peças processuais. Ele sabe que não é possível ensinar tudo, o “cobertor é

8 A conferência internacional Jurix ocorre desde 1988. Para mais informações, acesse
https://en.wikipedia.org/wiki/JURIX.

9 A WordNet é um projeto de linguística com aplicações em Computação criado na Universidade de
Princeton em 1984. Para mais informações, acesse https://wordnet.princeton.edu/.

10 A Conferência Global da WordNet teve sua nona edição em Singapura. Para mais informações, acesse
http://globalwordnet.org/

11 O currículo do Professor José Garcez Ghirardi está disponível em:
http://direitosp.fgv.br/professor/jose-garcez-ghirardi.

https://en.wikipedia.org/wiki/JURIX
https://wordnet.princeton.edu/
http://globalwordnet.org/
http://direitosp.fgv.br/professor/jose-garcez-ghirardi
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curto”. No trade-off envolvido, seu foco está em formar indivíduos que estejam totalmente
aptos a atuarem profissionalmente tão logo “peguem” os seus respectivos diplomas.

Beatriz, por sua vez, seria a personificação de uma proposta que enfatiza aspectos
teóricos, usando conceitos abstratos e ferramentas de pensamento que dificilmente são
adquiridas no atropelo da vida profissional. Para ela, o foco da educação jurídica deveria
estar no desenvolvimento de um raciocínio crítico e de um arcabouço capaz de alavancar
discussões conceituais que muitas vezes estão desconectadas do dia-a-dia. Na visão de
Beatriz, a prática se aprende on the job (GHIRARDI, 2012).

Por fim, resta Custódio, cujo papel é ilustrar o modelo certificatório. O persona-
gem é muito preocupado com avaliações, com a retenção do conteúdo e em dotar o aluno
de informações do ordenamento jurídico brasileiro cobradas em provas oficiais, como con-
cursos públicos e exames de certificação. Acima de tudo, Custódio vê no certificado uma
sinalização para a sociedade de que o egresso detém um saber específico.

O autor usa esses personagens de forma semelhante aos modelos da matemática,
mas sem recorrer às equações. Por definição, modelos são simplificações da realidade e,
justamente por isso, ajudam a compreendê-la. Assim, eles funcionam como os mapas
cartográficos: permitem que se visualize a floresta, ainda que as árvores sejam distorcidas
e percam seus detalhes.

Esses três arquétipos ilustram o debate em curso na educação jurídica brasileira.
Não apenas o debate acadêmico, mas também o diálogo que acontece nos corredores, nas
salas de reuniões de professores e, porque não, nos botecos.

Este trabalho busca inserir uma nova evidência na discussão. Em especial, os ex-
perimentos discutidos podem gerar em Custódio, personagem preocupado com avaliações,
uma reflexão. Ora, se um computador com um programa simples consegue ser aprovado
no Exame da Ordem, será que deveríamos guiar o ensino de modo a maximizar o desem-
penho nessa prova? Será que o Exame da Ordem, no formato atual, deveria “pautar” o
que é ensinado? Será que a educação jurídica brasileira não deveria ser baseada em habi-
lidades que não podem ser executadas por um algoritmo simples, como tarefas críticas e
criativas?

Dentre os três professores descritos pelo professor Garcez, Custódio é o que se
sente mais desconfortável com essas perguntas, em especial, pelo momento em que vive-
mos. Com a constante inserção de tecnologia no mercado de trabalho, atividades que são
desenvolvidas por humanos estão sendo automatizadas por software (SUSSKIND; SUS-
SKIND, 2015). Em alguns casos, carreiras inteiras e tradicionais, como a de analista de
crédito e a de operador de rádio possuem 98% de chance de serem automatizadas (FREY;
OSBORNE, 2017). Como discutido por Richard Susskind, o mercado jurídico não está
excluído desse processo (SUSSKIND, 2017).
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É essencial ressaltar que este trabalho não pretende discutir a validade jurídica do
Exame da OAB, sua constitucionalidade12 ou, ainda, analisar a qualidade da prova como
mecanismo adequado para avaliar se uma pessoa possui os conhecimentos mínimos de um
bacharel de Direito. Da mesma forma, a proposta não é discorrer sobre as implicações
do primeiro algoritmo aprovado no Exame da Ordem - até porque a construção desse
algoritmo não foi finalizada. O objetivo é apenas relatar a tentativa de construção de um
algoritmo que seja aprovado no Exame da OAB. Por si só, pela discussão de educação em
que está inserida, a investida é relevante.

Seria possível discorrer sobre as questões sociais e políticas em que o exame da
OAB está envolvido. No entanto, esse não foi o caminho escolhido para este trabalho.

A proposta aqui é a relatar o experimento que foi feito. A abordagem experimental
é comum em ciências como a Biologia, a Física e a Computação, mas rara no Direito.
Espera-se que as breves linhas acima sejam suficientes para mostrar que esse experimento
é relevante para a área de educação jurídica.

Usando como analogia o famoso caso da clonagem da ovelha Dolly (KOLATA et al.,
1997), seria possível fazer um trabalho científico discutindo as questões éticas envolvidas
na clonagem de um ser vivo. Este trabalho descreve apenas a tentativa de clonagem de
uma ovelha, no caso, a tentativa de fazer um programa de computador ser aprovado no
Exame da OAB.

É importante salientar que existem tarefas intermediárias para a construção do
algoritmo que são relevantes cientificamente para a área de Ciência da Computação.
Portanto, o trabalho é relevante contextualmente para a área de educação jurídica e,
tecnicamente, para a área de Ciência da Computação.

Por exemplo, um dos requisitos para o funcionamento do algoritmo é a represen-
tação das leis brasileiras em um formato processável adequado que, ao mesmo tempo,
preserve a estrutura da linguagem natural, que facilite o processamento de um programa
de computador e que explicite as diferentes versões da norma ao longo do tempo.

Como será explicado em detalhes na seção 2.7, as soluções tecnológicas hoje dis-
poníveis não produzem um resultado final de boa qualidade. Caso essa representação das
leis brasileiras estivesse disponível, existiriam diversas aplicações possíveis. Isto posto, o

12 A constitucionalidade do Exame da Ordem foi discutida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso
Extraordinário 603583 em 26/10/2011, que teve o Ministro Marco Aurélio como relator. Ementa:
TRABALHO – OFÍCIO OU PROFISSÃO – EXERCÍCIO. Consoante disposto no inciso XIII do artigo
5o da Constituição Federal, “é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as
qualificações profissionais que a lei estabelecer”. BACHARÉIS EM DIREITO – QUALIFICAÇÃO.
Alcança-se a qualificação de bacharel em Direito mediante conclusão do curso respectivo e colação de
grau. ADVOGADO – EXERCÍCIO PROFISSIONAL – EXAME DE ORDEM. O Exame de Ordem,
inicialmente previsto no artigo 48, inciso III, da Lei no 4.215/63 e hoje no artigo 84 da Lei no 8.906/94,
no que a atuação profissional repercute no campo de interesse de terceiros, mostra-se consentâneo
com a Constituição Federal, que remete às qualificações previstas em lei. Considerações.
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presente trabalho joga luz sobre algumas demandas computacionais que podem ser de-
senvolvidas em pesquisas futuras.

1.3 Revisão de Literatura

A construção de um algoritmo que responda questões da primeira fase do Exame
da OAB é algo inédito. Inclusive, uma das grandes dificuldades enfrentadas na pesquisa
foi a inexistência de um dataset aberto com os arquivos necessários para execução dos
experimentos computacionais. Aliás, uma das hipóteses possíveis para a inexistência de
pesquisas nesse sentido é justamente a falta de dados e os custos para produzi-los.

O vanguardismo desse objeto de pesquisa não é apenas nacional, nos EUA, existe
uma literatura científica contemporânea, também em desenvolvimento, com esforços pa-
recidos no contexto do Bar Exam americano13. Em especial, destaca-se o trabalho Passing
a USA national bar exam: a first corpus for experimentation (FAWEI; WYNER; PAN,
2016), que serviu de inspiração para os artigos publicados. Convenientemente, durante a
pesquisa foi mantido um diálogo constante com um dos autores deste artigo, o professor
Adam Wyner, da Universidade de Aberdeen, na Escócia. “Complexo de Vira-lata”14 à
parte, os esforços do grupo de pesquisa liderado por Adam Wyner nessa área estão no
mesmo nível de desenvolvimento da pesquisa brasileira.

Convém ainda expor que o desafio de responder questões automaticamente está
inserido na área de Question Answering (Respondendo Perguntas), que se dedica ao desa-
fio de responder de forma correta e automaticamente perguntas que são apresentadas em
formato de linguagem natural. Um sistema perfeito de Question Answering no contexto
jurídico receberia uma perguntada apresentada em linguagem natural e apresentaria (i)
sua(s) resposta(s) e (ii) a(s) respectiva(s) justificativa(s) no ordenamento jurídico.

Esse sistema ideal está bem distante do estado da arte contemporâneo na área. Se
o cenário for um pouco diferente, como no contexto de uma prova de múltipla escolha em
que a resposta necessariamente está em uma das alternativas, o desafio de construir um
sistema com boa performance para responder e justificar passa a ser mais factível.

O trabalho Using Graphs for Shallow Question Answering on Legal Documents
(MONROY; CALVO; GELBUKH, 2008a) lidou com o desafio de perguntas-respostas e
está inserido no domínio jurídico. Contudo, essa publicação não lida com questões de
exames certificatórios, como o Bar exam. Este trabalho, publicado em 2008, também
serviu de forte inspiração para a realização dos experimentos.

13 O Bar exam americano é uma prova análoga ao Exame unificado da Ordem dos Advogados do Brasil,
com o objetivo de determinar se o candidato é apto a praticar o direito em uma jurisdição específica.

14 Nelson Rodrigues cunhou o termo “Complexo de Vira-lata” para expressar a inferioridade e a falta
de auto-estima do brasileiro em relação a outros países (JENKINS, 2015).
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O artigo Think you have Solved Question Answering? Try ARC, the AI2 Reaso-
ning Challenge (CLARK et al., 2018) também foi uma influência. No entanto, a área do
conhecimento abordada nesse artigo não é jurídica. As questões discutidas são factuais,
diretas, não têm margem interpretativa e tratam de assuntos como astronomia, biologia
e química. Um exemplo de questão discutida, no idioma original do trabalho, seria:

Which property of air does a barometer measure?

(A) speed (B) pressure [correct] (C) humidity (D) temperature

Em português:

Qual propriedade do ar é medida por um barômetro?

A) velocidade B) pressão [correta] C) umidade D) temperatura

Apesar da diferença de domínio, o grande ponto positivo deste trabalho foi a cons-
trução do data set, a disponibilização pública desses dados e apresentação de experimentos
sugerindo o que seria o limite mínimo de desempenho para um sistema tentando responder
questões da prova. A mensagem passada não é apenas “vamos fazer”, mas “vamos tentar
a nossa abordagem e vamos disponibilizar as condições de experimento, desafiando a
comunidade científica a tentar algo ainda melhor”.

Tanto em (CLARK et al., 2018) como na produção do professor Adam Wyner
(FAWEI; WYNER; PAN, 2016; FAWEI; WYNER; PAN, 2015), a língua envolvida é o
inglês. Portanto, há um desafio linguístico diferente do que enfrentamos no caso brasileiro,
já que existem mais ferramentas de processamento computacional de linguagem natural
para a língua inglesa do que para o português.

Ainda, no caso da pesquisa liderada por Adam Wyner, existe uma diferença em
relação à natureza do sistema em que as normas estão inseridas. O Exame da OAB lida
com normas do ordenamento jurídico brasileiro, que é classificado como pertencente ao
sistema romano-germânico (Civil Law), cuja construção foi concebida para privilegiar leis
e regras gerais (JOIREMAN, 2004). O Bar exam americano, por sua vez, envolve normas
do ordenamento jurídico dos Estados Unidos, ordenamento catalogado como pertencente
ao Common Law (Direito Comum). Este sistema foi desenhado para priorizar decisões e
precedentes judiciais (JOIREMAN, 2004).



2 Os dados e a metodologia

Em pesquisas nas áreas de Física, Biologia e Química, muitas vezes, os cientistas
precisam preparar o laboratório antes da realização dos experimentos. No mesmo sentido,
nesta pesquisa, também foram necessários atos preparatórios para a realização dos ex-
perimentos computacionais. Assim, a presente seção se dedica a esclarecer o contexto de
onde os dados foram retirados, como eles foram trabalhados, a definição de uma amostra,
a criação de um grupo controle e as limitações da representação computacional de dados.

2.1 O Exame
A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) é a associação profissional dos advogados

brasileiros. Entre outras responsabilidades, a instituição é responsável pela regulação do
exercício profissional da advocacia na jurisdição brasileira1. Uma das formas de se regular
a atuação profissional é por meio do Exame Unificado da OAB: apenas aqueles que são
aprovados no Exame estão autorizados a atuar profissionalmente como advogados no
Brasil2.

Até 2010, os exames da OAB eram regionais, sendo que cada estado da Federação
tinha o seu próprio exame. Em 2009, por meio do Provimento 136/2009, o Conselho
Federal da OAB definiu a unificação do Exame. Para ser aprovado, os candidatos precisam
passar por duas fases de caráter eliminatório.

A primeira fase consiste em uma prova objetiva, com questões de múltipla escolha,
sendo que os candidatos não podem fazer nenhum tipo de consulta. De acordo com a FGV
PROJETOS, instituição responsável por elaborar e aplicar o Exame, “a prova objetiva
tem caráter generalista, procurando avaliar o conhecimento acumulado ao longo do curso
de graduação. Ela abrange as diferentes áreas do conhecimento jurídico, mas reserva um
maior número de itens para as disciplinas do campo principal” (AMORIM; NETO; DIB,
2016). A segunda fase, por sua vez, é chamada de prova prática-profissional e tem um
perfil diferente, com questões discursivas e com a possibilidade de consulta à legislação3. É
importante destacar que foi feito um recorte metodológico, tendo em vista que os dados,
os experimentos e toda a pesquisa tratam apenas da 1o fase do Exame.

Apesar do nome oficial ser Exame Unificado da OAB, a Ordem dos Advogados do
Brasil não é a entidade responsável pela elaboração do conteúdo do Exame. Em todas
as edições anteriores, a OAB contratou outra instituição para criar o conteúdo da prova
1 Artigo 8o, inciso VII, § 1o, Lei 8906/1994.
2 Artigo 8o, inciso IV, Lei 8906/1994.
3 Provimento n. 144 de 2011 da OAB.
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e administrar a sua execução. Na primeira edição, a instituição contratada foi o CESPE
(Centro de Soluções de Promoções de Eventos), um órgão da Universidade de Brasília
(UnB). A partir do segundo exame, a instituição contratada foi a FGV PROJETOS, o
centro de consultoria técnica da Fundação Getúlio Vargas. Há de ser ressaltado que as
Escolas de Direito da Fundação Getúlio Vargas, tanto a FGV DIREITO RIO como a FGV
DIREITO SP, não têm participação alguma no Exame da Ordem.

Os três primeiros Exames da AOB apresentaram 100 (cem) questões de múltipla
escolha na etapa objetiva. Do IV Exame em diante, a primeira fase foi composta por 80
(oitenta) questões de múltipla escolha. Em todas as edições, cada questão de múltipla
escolha tinha 4 (quatro) alternativas, indo da letra “A” à “D”. Para chegar à segunda fase
do Exame, os candidatos precisam de 50% de aproveitamento na primeira fase, o que, a
partir do IV Exame, significa acertar, pelo menos, 40 questões.

Com o intuito de evitar fraudes por parte dos candidatos, são elaborados diferentes
cadernos de prova, sendo o conteúdo de todos os cadernos de prova o mesmo, exceto em
relação a ordem das questões. Quando o CEPSE era a instituição responsável pela prova,
eram feitas 5 (cinco) cadernos tendo, cada um, o nome de um notável jurista: caderno
Afonso Arinos, caderno Rui Barbosa, caderno Clóvis Bevilaqua, caderno Miguel Reale e
caderno Sobral Pinto. Sob administração da FGV PROJETOS, no II Exame, os cadernos
foram chamados de 1, 2, 3 e 4. Do III Exame até a XXIV edição, foram elaboradas 4
(quatro) versões diferentes da prova, dessa vez, usando o nome de cores: prova branca,
prova azul, prova verde e prova amarela.

Parte decisiva do trabalho de limpeza e de organização dos dados foi associar cada
pergunta a uma resposta. Dado que o conteúdo das diferentes versões é o mesmo, não
haveria nenhum benefício em inserir no corpus as perguntas e as respostas de todas as
versões da prova.

Quando a banca divulga o resultado oficial, são apresentadas tabelas com a versão
para cada modelo de prova. A depender da edição, o primeiro modelo de gabarito apre-
sentado foi o da prova branca (quando cores eram usadas), o “Caderno Afonso Arinos”
(quando nome de juristas eram usados) e o caderno 1 (no caso do II Exame Unificado).
Para o repositório e a marcação dos dados dessa pesquisa, apenas o gabarito dessas versões
da prova foram inseridos no corpus.

Existe uma periodicidade na aplicação do Exame, sendo que todo ano ocorrem três
aplicações. Isto foi definido no Artigo 1o, § 2o do provimento 144 de 2011 da OAB. Até
Março de 2018, houve 24 edições do Exame Unificado. Entretanto, o corpus apresenta 26
provas. Isso acontece porque a VI e a XX edição do Exame tiveram problemas operacionais
em algumas cidades e foram reaplicadas. Como as provas da reaplicação são diferentes das
provas originalmente aplicadas naquela edição, as reaplicações são contadas como novos
exames.
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O provimento 144 de 2011 da OAB, define, em seu artigo 11, § 3o, as áreas do
Direito que serão cobradas no Exame:

Art 11. O Exame de Ordem, conforme estabelecido no edital do certame, será
composto de 02 (duas) provas:

[...]

§ 3o - O conteúdo das provas do Exame de Ordem contemplará as disciplinas
do Eixo de Formação Profissional, de Direitos Humanos, do Es- tatuto da Ad-
vocacia e da OAB e seu Regulamento Geral e do Código de Ética e Disciplina,
podendo contemplar disciplinas do Eixo de Formação Fundamental.

A definição de quais disciplinas fazem parte do Eixo Profissional e do Eixo Funda-
mental está no Artigo 5 da resolução 9/2004 do Conselho Nacional de Educação (CNE):

Art. 5o O curso de graduação em Direito deverá contemplar, em seu Pro-
jeto Pedagógico e em sua Organização Curricular, conteúdos e atividades que
atendam aos seguintes eixos interligados de formação:

I - Eixo de Formação Fundamental, tem por objetivo integrar o estudante
no campo, estabelecendo as relações do Direito com outras áreas do saber,
abrangendo dentre outros, estudos que envolvam conteúdos essenciais sobre
Antropologia, Ciência Política, Economia, Ética, Filosofia, História, Psicologia
e Sociologia.

II - Eixo de Formação Profissional, abrangendo, além do enfoque dogmático,
o conhecimento e a aplicação, observadas as peculiaridades dos diversos ramos
do Direito, de qualquer natureza, estudados sistematicamente e contextuali-
zados segundo a evolução da Ciência do Direito e sua aplicação às mudanças
sociais, econômicas, políticas e culturais do Brasil e suas relações internaci-
onais, incluindo-se necessariamente, dentre outros condizentes com o projeto
pedagógico, conteúdos essenciais sobre Direito Constitucional, Direito Admi-
nistrativo, Direito Tributário, Direito Penal, Direito Civil, Direito Empresa-
rial, Direito do Trabalho, Direito Internacional e Direito Processual;

É necessário explicar que a OAB não define o peso de cada área no exame. Existe
apenas um limite mínimo de conteúdo para as áreas de Deontologia (Ética profissional) e
de Direitos Humanos, vide o § 4o, artigo 11o, do provimento 144/2011 :

§ 4o - A prova objetiva conterá, no mínimo, 15cento) de questões versando
sobre Estatuto da Advocacia e da OAB e seu Regulamento Geral, Código de
Ética e Disciplina e Direitos Humanos.
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Apesar da ausência de previsão normativa em relação a quantas questões cada
área terá, existe um padrão. A FGV PROJETOS, no relatório Exame da Ordem em
Números, publicado em Abril de 2016 (AMORIM; NETO; DIB, 2016), definiu a seguinte
distribuição: Estatuto da OAB e Código de Ética (10 questões), Direito Constitucional
(7 questões), Direito Civil (7 questões), Direito do Trabalho (6 questões), Direito Penal
(6 questões), Direito Administrativo (6 questões), Direito Processual Civil (6 questões),
Direito Empresarial (5 questões), Direito Processual Penal (5 questões), Direito Processual
do Trabalho (5 questões), Direito Tributário (4 questões), Direitos Humanos (3 questões),
Direito Ambiental (2 questões), Direito do Consumidor (2 questões), Estatuto da Criança
e do Adolescente (2 questões), Direito Internacional (2 questões) e Filosofia do Direito (2
questões). Em relação à área de Ética calha ressaltar que, apesar do nome, as questões
não versam sobre textos de filosofia sobre moral. As questões de Ética versam sobre os
deveres, as responsabilidades e os direitos dos advogados.

Outro costume, não previsto em edital e nem comentado pela instituição respon-
sável, é a apresentação das questões em blocos temáticos. Dificilmente uma questão de
Direito Civil estará posicionada entre questões de Direito Penal, por exemplo.

Também existe uma ordem informal em que as áreas aparecem no exame. Nas
últimas edições, existe uma tendência das primeira questões serem de Ética e das últimas
serem de Direito Processual Trabalhista. Em geral, a ordem de aparição é: Ética, Filoso-
fia, Constitucional, Direitos Humanos, Direito Internacional, Direito Tributário, Direito
Administrativo, Direito Ambiental, Direito Civil, Direito da Criança e do Adolescente, Di-
reito do Consumidor, Direito Empresarial, Direito Processual Civil, Direito Penal, Direito
Processual Penal, Direito do Trabalho e, por fim, Direito Processual Trabalhista.

Cabe cometar que a primeira fase é a responsável por eliminar a maior parte dos
candidatos (VASCONCELLOS, 2014), conforme apresentado pela figura 1. Além disso,
a performance dos candidatos na prova objetiva varia muito de acordo com a área. Anali-
sando do II ao XVII Exame, observa-se que os candidatos possuem o maior desempenho
nas áreas de Ética (65%), de Direito do Consumidor (56%) e de Estatuto da Criança
e do Adolescente (54%), ao passo que em Direito Penal (38%), em Direito Internacional
(37%) e em Direito Empresarial (33%) os examinados têm o pior histórico de performance
(AMORIM; NETO; DIB, 2016), conforme mostra a figura 2.
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Figura 1: Desempenho dos candidatos na primeira fase do Exame da OAB

Fonte: (AMORIM; NETO, 2016)



2.1. O Exame 21

Figura 2: Desempenho dos candidatos de acordo com a área do II ao XVII Exame da
OAB

Fonte: (AMORIM; NETO, 2016)
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2.2 Perfil
Ainda sobre o contexto do Exame, resta mencionar que vários desafios encontrados

pela equipe do professor Adam Wyner ao lidar com o Bar Exam americano também
existem no caso brasileiro (FAWEI; WYNER; PAN, 2016). Por exemplo, diversas questões
não têm um parágrafo introdutório definindo uma situação para a questão. No lugar disso,
essas questões têm apenas introduções como “suponha que...” e “qual das alternativas é
a correta?”, seguido das opções. Além disso, as questões variam quanto ao perfil. Assim,
é comum que as questões indiquem qual norma deve ser levada em consideração mas
também é frequente que elas não façam nenhuma menção.

Ainda, algumas usam a negação no enunciado, indicando que o candidato deve
escolher a alternativa errada. Outras apresentam uma sentença fragmentada e pedem
para que a frase seja completada da melhor forma possível com as alternativas. Apesar
das variações de perfil de pergunta na prova como um todo, as questões tendem a ser
mais similares em suas respectivas áreas, o que talvez reflita o perfil de cada especialista
por trás das questões.

2.3 Limpeza, Marcações e Anotações
Uma das grandes contribuições deste trabalho é a produção de dados em formato

machine-readable, isto é, dados que são facilmente processáveis por um computador. Inici-
almente, foram coletados os arquivos dos exames e de seus gabaritos4 em formato Portable
Document Format (PDF).

O formato PDF não preserva a estrutura do texto. Além disso, arquivos PDF são o
que a Ciência da Computação denomina de formatted texts (texto formatado), em outras
palavras, textos com recursos estilísticos como fonte, cor, tamanho, estilo (negrito/itálico),
entre outros. Assim, o PDF não é o formato adequado para programas de computador
desenhados para decompor e analisar textos.

Para a realização de experimentos computacionais era necessário que o Exame
estivesse em um formato de plain text (textos puros ou simples), tendo apenas os caracteres
representados. Existem vários formatos possíveis para a representação das questões, como
XML, TXT e YAML. Em virtude da flexibilidade, optou-se pelo formato de arquivo TXT5.

Inicialmente (DELFINO et al., 2017), foi usada a ferramenta Apache Tika6. Após
algumas tentativas, uma outra abordagem apresentou resultados melhores. Ao invés do
4 Os arquivos dos exames e seus gabaritos estão disponiveis em http://www.oabrj.org.br/.
5 Caso o nome TXT não tenha remetido a nada em específico, basta dizer que o popular programa de

“blocos de notas” usa exatamente esse tipo de arquivo.
6 Apache Tika é uma estrutura de detecção e análise de conteúdo, escrita em Java, que detecta e extrai

metadados e textos de diferentes tipos de arquivos, como Word, Excel, PDF e até arquivos multimídia
como JPEG e MP4.
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Apache Tika convertendo arquivos PDF diretamente para TXT, optou-se por converter
primeiro os arquivos em PDF para HTML e, apenas depois, converter HTML para o
formato TXT desejado. Nessa conversão foram usadas as bibliotecas do Ubuntu/Linux7

pdftohtml8 e html2txt9.

Necessário frisar que o processo automático de conversão não foi perfeito. Foi ne-
cessário lidar com erros de encoding em alguns arquivos. Ainda, algumas palavras foram
perdidas ou incorretamente separadas. Para auxiliar a checagem manual desses erros, um
verificador ortográfico da língua portuguesa foi usado dentro do editor de texto Vim10.

Além de checar erros provenientes da conversão, o conteúdo das provas, já em
formato TXT, foi editado. Primeiro, partes irrelevantes, como as páginas de instrução e a
pesquisa de satisfação ao final do Exame, foram removidas. Segundo, foram introduzidos,
no texto, marcadores que funcionam como pontos de referência para os programas que
fazem o parsing.

Com o intuito de aumentar a velocidade desse processo de marcação, foram escritos
dois scripts11 na linguagem computacional Python 312. O primeiro programa limpava e
inseria a maior parte das anotações, enquanto o segundo programa, por outro lado, inseria
o gabarito e mais alguns marcadores. Finalmente, todo o texto obtido era manualmente
revisado. Portanto, o processo de conversão, de limpeza e de marcação dos dados foi
semi-automático.

O trecho abaixo funciona como um template13 das anotações inseridas. As palavras
entre colchetes são place-holders14:

---
ENUM [NULL] Questão [num]
7 Ubuntu é um sistema operacional de código aberto, construído a partir do Kernel (núcleo) Linux.
8 Mais informações em http://manpages.ubuntu.com/manpages/trusty/man1/pdftohtml.1.html
9 Mais informações em http://manpages.ubuntu.com/manpages/bionic/man1/html2text.1.html
10 Vim é um software livre de edição de texto, com código aberto, que serve tanto para uso a partir

de uma interface de linha de comando, quanto para aplicação isolada em uma interface gráfica de
usuário.

11 Script é um conjunto de instruções para que uma função seja executada em determinado aplicativo.
12 Python é uma linguagem de programação com sintaxe simples e bastante versátil, orientada a obje-

tos, exceções (um moderno mecanismo para o tratamento de erros), módulos (uma forma inteligente
de acessar e organizar código a ser reutilizado), coleta de lixo automática (sistema que elimina os
erros causados pelo acúmulo de dados inúteis na memória do computador), recursos avançados de
manipulação de textos, listas e outras estruturas de dados, possibilidade de executar o mesmo pro-
grama sem modificações em várias plataformas de hardware e sistemas operacionais. O Python 3.0 foi
desenvolvido com a mesma filosofia das versões anteriores de Python, porém com ênfase na remoção
de construções e módulos duplicados, de acordo com o pressuposto de que “Deve haver uma - e de
preferência apenas uma - maneira óbvia de fazê-lo”.

13 Template é um documento de conteúdo que possui apenas a apresentação visual (por exemplo,
cabeçalhos) e instruções sobre onde e qual tipo de conteúdo deve entrar a cada parcela da apresentação
(por exemplo, quais conteúdos podem aparecer no início e quais conteúdos podem aparecer no final).

14 Placeholders são trechos de código que podem ser usados em qualquer layout e aceitam condições
de exibição.

http://manpages.ubuntu.com/manpages/trusty/man1/pdftohtml.1.html
http://manpages.ubuntu.com/manpages/bionic/man1/html2text.1.html
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AREA [area]

[text]

OPTIONS

A) [text]

B) [text]

C) [text]

D:CORRECT) [text]
---

A questão abaixo é um exemplo concreto do corpus. Trata-se da questão 3 do I
Exame Unificado da OAB:

---
ENUM Questão 3

AREA ETHICS

De acordo com o Estatuto da Advocacia e da OAB,
tem efeito suspensivo recurso contra

OPTIONS

A:CORRECT) decisão não unânime proferida por conselho seccional.

B) decisão que trate de eleições de membros dos órgãos da OAB.

C) suspensão preventiva decidida pelo Tribunal de Ética e Disciplina.

D) cancelamento da inscrição obtida com falsa prova.

O marcador com “–” foi usado para indicar que uma nova questão estava come-
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çando. O marcador “:CORRECT” facilita que o algoritmo de parsing identifique qual a
alternativa correta. Nesse ponto, fica claro como inserimos os dados do gabarito no texto
do exame.

Cabe dizer que algumas questões do exame foram anuladas. Se essas questões
fossem removidas do data set, leitores de fora do projeto de pesquisa poderiam interpretar
isso como uma lacuna, o que pode ocorrer durante o processamento dos dados. Para evitar
que essa interpretação ocorre-se, optou-se por manter no corpus essas questões. Desse
modo, o marcador “NULL” foi inserido apenas nos casos em que a questão foi anulada.
Além disso, foi inserido o termo “OPTIONS” para indicar que nas linhas debaixo dele
estariam as alternativas da questão.

Por fim, o termo “AREA” foi inserido para indicar a classificação da questão en-
tre as áreas do Direito. Nesse caso, trata-se não apenas de uma marcação, mas de uma
anotação, estendendo o conteúdo dos dados. As opções de valor para a variável [area]
são: ETHICS, PHILOSOPHY, CONSTITUTIONAL, HUMAN-RIGHTS, INTERNATI-
ONAL, TAXES, ADMINISTRATIVE, ENVIRONMENTAL, CIVIL, CHILDREN, CON-
SUMER, BUSINESS, CIVIL-PROCEDURE, CRIMINAL, CRIMINAL-PROCEDURE,
LABOUR e LABOUR-PROCEDURE. Os termos usados foram propositalmente escritos
na língua inglesa. Isso ocorreu em virtude do diálogo com pesquisadores de outros países
e do intuito de publicar os resultados parciais da pesquisa em conferências internacionais.

As questões foram manualmente classificadas em relação à área de acordo com um
processo subjetivo, por meio da escolha do autor desta monografia, sendo que foram leva-
dos em consideração quatro critérios. Primeiramente, se o enunciado exigia que a questão
fosse respondida com uma norma necessariamente associada a certa área, a questão era
classificada como dessa área. Nessa direção, um exemplo são as questões da área de ética
que indicavam: “responda de acordo com o Estatuto da OAB (lei 8906)”. O estatuto da
OAB é uma norma necessariamente associada à área de ética. Este critério, no entanto,
nem sempre funcionava, já que algumas normas não necessariamente são associadas a
apenas uma área, exempli gratia, a Constituição é uma norma que aparece em questões
de várias áreas além de Constitucional.

Segundo, levou-se em conta o contexto de bloco em que a questão está inserida.
Se determinada questão é seguida de uma pergunta sobre Direito Penal e precedida por
uma pergunta de Direito Penal, ela provavelmente foi classificada como de Direito Penal.
Terceiro, foi levado em consideração a ordem de aparição, considerando-se o costume,
como descrito na seção 2.1.

Por fim, foi levado em consideração se a questão fazia referência a um autor ou a
um conceito altamente associado a determinada área. Uma pergunta citando o pensador
Immanuel Kant tinha grandes chances de ser de Filosofia. Outra questão sobre impostos,
provavelmente foi classificado como da área de Direito Tributário. Em muitos casos foi
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necessário levar em consideração vários critérios.

No momento, 14 exames do total de 26 foram manualmente classificados em rela-
ção à área. Os exames já classificados podem, inclusive, servir como dados de treinamento
para um possível modelo de classificação computacional. Aliás, um dos trabalhos futuros
possíveis decorrentes dessa pesquisa é tornar a classificação de questões por área uma
tarefa de execução semi-automática. Nesse contexto, inicialmente, um algoritmo classifi-
caria as questões em relação à área e, apenas depois, um especialista checaria o resultado
ou uma amostra dele.

Foi criado um repositório de arquivos de natureza pública e que é regido pela
licença do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT)15 chamado “oab-exams”. Os
arquivos estão hospedados na plataforma Github16, amplamente conhecida na comunidade
de desenvolvedores.

No repositório, cujo nome é “oab-exams”, é possível encontrar diversos diretórios
(pastas), separando (i) os arquivos originais das provas em PDF, (ii) os respectivos gaba-
ritos oficiais em formato PDF e (iii) os arquivos do corpus limpo em TXT. Além disso,
existem diretórios específicos para (iv) os scritps que foram usados e para (v) os arquivos
de documentação, isto é, arquivos cujo fim é explicar o repositório para potenciais leito-
res. O endereço na web é https://www.github.com/oab-exams. Atualmente, o corpus com
dados do Exame oficial possui 26 provas, totalizando 2140 questões.

A propósito, cabe enfatizar que sempre houve um esforço de conduzir esta pesquisa
dentro do paradigma de Reproducible Research (Pesquisa Reproduzível). Neste conceito, o
produto final da pesquisa é um texto científico acompanhado de todo o ambiente compu-
tacional usado para gerá-lo, como o código e os dados. Nessas condições, torna-se possível
que outros pesquisadores reproduzam o que foi feito e que criem novos trabalhos, partindo
para direções diferentes17.

15 A licença MIT (conhecida também como licença X ou licença X11), é uma licença de programas de
computadores permissiva, utilizada tanto em software livre quanto em software proprietário. A licença
permite o uso comercial (o software e seus derivados podem ser utilizados para fins comerciais),
a modificação (é permitido a modificação do software), a distribuição (é permitido a distribuição
do software), o sublicenciamento (você pode conceder uma sublicença, podendo assim modificar e
distribuir o software a terceiros). Segundo essa licença, o software é distribuído sem garantia, e o
autor e a licença não podem ser responsabilizados por possíveis perdas ou danos pelo uso do software.
Para que seja utilizada, é necessário criar um arquivo LICENSE e nele incluir o texto referente a
licença MIT, incluindo também o ano e o nome completo do titular da licença.

16 GitHub é uma plataforma que hospeda códigos-fonte com controle de versão usando o Git. A pla-
taforma permite aos programadores, utilitários ou qualquer usuário cadastrado que contribuam em
projetos privados e/ou Open Source de qualquer lugar do mundo.

17 Uma pesquisa reproduzível é aquela que, quando publicada, disponibiliza não apenas o paper com
os achados, mas também seus dados e códigos de softwares para que outros possam desenvolver novas
análises a partir do material.

https://www.github.com/oab-exams
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2.4 Simulados

Além de disponibilizar dados do Exame oficial da OAB, o repositório oab-exams
também disponibiliza os arquivos originais e o corpus de provas simuladas do Exame da
Ordem elaboradas pela FGV DIREITO RIO. O conteúdo dessas provas foi criado por
especialistas que não são membros da banca oficial do Exame da OAB. A Escola de
Direito gentilmente cedeu a propriedade intelectual destes simulados para esta pesquisa e
permitiu que eles fossem publicamente disponibilizados.

Diferentemente dos exames oficiais, os simulados têm menos questões, com 70
perguntas. O formato dos arquivos também é distinto, dessa vez, os arquivos estão no for-
mato DOCX18. O processo de limpeza é semelhante ao dos exames oficias, porém arquivos
DOCX são mais amigáveis que arquivos PDF. Nesse caso, a biblioteca do Ubuntu/Linux
doc2txt foi diretamente usada e não foi necessário fazer a conversão intermediária para
HTML. As marcações em relação a CORRECT, NULL, AREA, OPTIONS, ENUM, —
são exatamente as mesmas e cumprem igual papel. No total, são 30 simulados com 2100
questões disponíveis.

Paralelamente aos exames oficiais, os arquivos dos simulados também são separa-
dos em diretórios com (i) as questões dos simulados originais em DOCX, (ii) o respectivo
gabarito dessas provas e (iii) o corpus limpo e anotado no formato TXT. Os dados dos
simulados se tornaram disponíveis apenas no início de 2018. Logo, no momento em que os
experimentos computacionais foram realizados, no final de 2017, eles não estavam limpos.
Assim, os experimentos que serão relatados usam apenas os dados dos exames oficiais, do
II ao XXIV Exame Unificado. Por fim, cabe salientar que este trabalho de conclusão de
curso de graduação apresenta de forma inédita os dados dos simulados da FGV DIREITO
RIO para a comunidade científica.

2.5 Amostra de questões justificadas

Para a realização dos experimentos, era necessário que as normas estivessem em
formato processável computacionalmente. Se assim fosse, seria possível fazer experimen-
tos com questões de todas as áreas. Entretanto, isso significaria a obrigação de ter no
repositório todas normas aplicáveis a todas as áreas. Como será explicado em detalhes
adiante, ter as normas brasileiras nesse formato é altamente custoso e, portanto, apesar
de possível, não era viável.

Dessa maneira, com o intuito de simplificar os experimentos, foi feito um recorte
por área. A primeira área escolhida para a realização de experimentos foi Ética.

18 Docx. é o formato de arquivos de texto utilizado pelas versões mais recentes do Word (Microsoft
Office).
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Tabela 1: Número de artigos por norma

Norma Número de artigos
Regulamento Geral da OAB 158
Código de Ética e Disciplina da OAB 66
Lei 8906/1994 (Estatuto da OAB) 87

Elaboração: autor

Três motivos foram levados em consideração para essa escolha. Primeiro, Ética é a
área com mais questões: 10 por prova. Partindo de um universo maior, as amostras seriam
melhores e o experimento seria realizado na área mais cobrada. Segundo, trata-se de uma
área em que os candidatos têm melhor performance historicamente19, um indício do que
poderia ser mais “fácil”.

Por fim, as questões de Ética são estruturadas em apenas três normas, todas
relativamente curtas: a Lei 8906/1994 (Estatuto da OAB), o Código de Ética da OAB e
o Regulamento Geral da OAB - Tabela 1. Compete apontar que apenas o Estatuto da
Ordem tem natureza de lei, as outras duas são normas infralegais, redigidas pela própria
OAB e não passaram pelos poderes Legislativo e Executivo.

Dentre as quase 260 questões de Ética disponíveis no data set, 30 foram sortea-
das para uma análise qualitativa. Em cada uma das trinta questões, foi investigado qual
seria a justificativa para o gabarito. O documento destrinchando as 30 questões amostra-
das representa o golden standard, o ponto de referência para os experimentos. Usando o
vocabulário da Biologia, essa amostra de questões justificada é o nosso grupo controle.

Na maioria dos casos, era necessário apenas um único artigo de uma única lei para
justificar a resposta, não necessariamente o mesmo. Em 15 questões, metade da amostra,
foi preciso apenas um artigo do Estatuo da OAB (Lei 8906/1994). A resposta de outras
3 questões também estavam amparadas na Lei 8906/1994, mas foi obrigatório usar dois
artigos do diploma legal (DELFINO et al., 2017).

Em 8 questões da amostra, a justificativa do gabarito estava no Código de Ética
e, em apenas 3 questões, o fundamento estava no Regulamento Geral da OAB. Houve
uma questão em que a resposta não estava apenas na legislação aplicável. Nesta ocasião
foi necessário usar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) para interpretar
um artigo do Estatuto da OAB sobre o assunto.

Inicialmente, o documento indicando as justificativas de cada questão amostrada
foi escrito em LATEX e compilado para um arquivo PDF. Nesse formato, os dados foram re-
presentados em linguagem natural e totalmente human-readable20. Esse arquivo foi usado,

19 Conforme dados do relatório (AMORIM; NETO, 2016), reproduzidos na Figura 2 deste trabalho.
20 Linguagem human-readable é aquela que pode ser facilmente interpretada por uma pessoa. Diferente

disso é o que ocorre com as linguagens machine-readable, que são legíveis por computadores ou
dispositivos eletrônicos, mecânicos ou óticos, como um código de barras
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sobretudo, por outros membros do grupo de pesquisa que não tinham formação jurídica.

Apesar de confortável para a leitura de humanos, esse arquivo não seria útil no
processamento computacional. Para a realização dos experimentos discutidos em (DEL-
FINO et al., 2017), foi necessário colocar os dados em um arquivo TXT sob um formato
de tópicos.

Após a publicação (DELFINO et al., 2017), esses dados foram estruturados sob
um formato mais sofisticado: YAML21. Além de ser popular entre os desenvolvedores
e contar com bibliotecas em diferentes linguagens de programação, YAML é facilmente
processado por máquinas sem deixar de ser legível para humanos. Para exemplificar, traz-
se um exemplo de questão amostrada no PDF compilado via LATEX, no qual a análise está
em linguagem natural livre. Para facilitar a leitura e não ser necessário consultar outro
arquivo, o enunciado inteiro e todas as alternativas foram inseridos no documento:

Questão 3 do XIX Exame Unificado da Ordem (2016)

Enunciado

Tício, presidente de determinada Subseção da OAB, valendo-se da
disciplina do Art. 50 da Lei Federal no 8.906/94 (Estatuto da OAB),
pretende requisitar, ao cartório de certa Vara de Fazenda Pública,
cópias de peças dos autos de um processo judicial que não estão
cobertas pelo sigilo. Assim, analisou o entendimento jurisprudencial
consolidado no Supremo Tribunal Federal sobre o tema, a fim de
apurar a possibilidade da requisição, bem como, caso positivo, a
necessidade de motivação e pagamento dos custos respectivos. Diante
da situação narrada, Tício estará correto ao concluir que

OPTIONS

A) não dispõe de tal prerrogativa, pois o citado dispositivo legal
foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, uma
vez que com- pete privativamente aos tribunais organizar as
secretarias e cartórios judiciais, não se sujeitando a
requisições da OAB, por expressa disciplina constitucional.

B) pode realizar tal requisição, pois o citado dispositivo legal
foi declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal,
21 YAML é um padrão de serialização de dados amigável para todas as linguagens de programação,

projetado projetado para ser diretamente agravável e legível por seres humanos.
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independentemente de motivação e pagamento dos respectivos
custos.

C:CORRECT) pode realizar tal requisição, pois o Supremo Tribunal
Federal, em sede de controle de constitucionalidade, assegurou-a,
desde que acompanhada de motivação compatível com as finalidades
da Lei no 8.906/94 e o pagamento dos respectivos custos.

D) não dispõe de tal prerrogativa, pois ao citado dispositivo
legal foi conferida, pelo Supremo Tribunal Federal,
interpretação conforme a Constituição Federal para excluir os
presidentes de Subseções, garantindo a requisição apenas aos
Presidentes do Conselho Federal da OAB e dos Conselhos Seccionais,
desde que motivada.

Fundamento

Essa questão é interessante já que a resposta NÃO está apenas na
lei. Para respondê-la, é necessário conhecer a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal (STF).

O art. 50 da Lei 8906 define:

Art. 50. Para os fins desta lei, os Presidentes dos Conselhos da
OAB e das Subseções podem requisitar cópias de peças de autos e
documentos a qualquer tribunal, magistrado, cartório e órgão da
Administração Pública direta, indireta e fundacional.

Esse dispositivo permite que os presidentes dos Conselhos da OAB e
das Subseções possam requisitar cópias de peças de autos e
documentos a qualquer tribunal, magistrado, cartório e órgão da
Administração Pública direta, indireta e fundacional.

O Plenário do STF, ao apreciar a ADI 1127, julgou parcialmente
procedente a ação nesse ponto para dar interpretação conforme a
Constituição, no sentido de compreender a expressão ”requisitar”
como dependente de motivação, compatibilização com as finalidades
da lei e atendimento de custos desta requisição, ressalvados os
documentos cobertos por sigilo.
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A justificativa da mesma questão, dessa vez, escrita no formato YAML:

- exam: 2016-19
question: 3
urn:

- urn:lex:br:federal:lei:1994-07-04;8906!art50_cpt
- urn:lex:br:supremo.tribunal.federal;plenario:acordao;
adi:2006-05-17;1127-1597992!ementa

comment: depende da jurisprudência do STF, ADI 1127

É importante ressaltar que os arquivos com as justificativas que foram usados
nos experimentos também estão livremente disponíveis no repositório22. De imediato, é
perceptível que a representação em YAML não é auto-contida e nem totalmente igual
à linguagem natural, usando, por exemplo, a estruturação do conteúdo em tópicos. A
vantagem desse formato é a facilidade de processamento computacional, sendo que cada
item é tratado como uma lista de elementos. Assim, ainda que o texto esteja “atomizado”,
ele continua palatável para a leitura de um ser humano.

O tópico “exam: 2016-19” indica que se trata de uma questão do Exame Unificado
19, aplicado no ano de 2016. Usando a numeração romana, o XIX Exame Unificado (2016).
A questão específica que está sendo analisada é a questão três, indicada por “question:
3”. Observa-se que foi reservado um espaço de linguagem natural livre no item de “co-
mentários”. No processo de conversão, optou-se por tornar o campo de comentário bem
sintético. Também foi uma escolha de design evitar a repetição de dados, como o enunci-
ado e as alternativas que estão disponíveis em outros arquivos do repositório. Portanto, no
arquivo YAML o conteúdo não é totalmente auto-contido, existem identificadores fazendo
referência a documentos externos, como a URN da norma.

O item “urn” não possui um nome auto-explicativo para a maioria dos leitores.
Ele é responsável por indicar onde exatamente está a justificativa da resposta. No caso da
questão 3 do XIX Exame Unificado (2016), a resposta está em duas normas23: no caput
do artigo 50 da Lei 8906/1994 e na decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) na ADI
1127. Mas como expressar essa localização no ordenamento jurídico?

O local onde está fundamentada a resposta correta poderia ter sido expresso de
diversas formas em linguagem natural: “Caput do Artigo 50”, “Artigo 50, caput”, “Art.
50, caput”. Mesmo com uma localização relativamente simples, foram descritas 3 combi-
nações. Se estiverem envolvidos incisos, alíneas, parágrafos e outros tipos de subseções, o
22 Disponível em https://github.com/own-pt/oab-exams/tree/master/justifications
23 Neste trabalho iremos tratar decisões judiciais proferidas por juízes como normas, estilo Kelsen.

https://github.com/own-pt/oab-exams/tree/master/justifications
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número de combinações é ainda maior e, por isso, a padronização se torna importante. A
flexibilidade da linguagem natural cria obstáculos ao processamento computacional.

URNs foram criadas para resolver justamente esse tipo de desafio, por isso, elas
foram escolhidas neste trabalho. Mais do que isso, foram usadas as convenções do Pro-
jeto LexML Brasil. A sigla URN representa Uniform Resource Name (Recurso Nominal
Uniforme)24.

Por fim, cabe acentuar que, além do golden standard de 30 questões em Ética
apresentado em (DELFINO et al., 2017), houve uma expansão em relação à área, sendo
que 30 questões da área de Direito Constitucional foram sorteadas. De forma análoga
às questões de Ética, as questões de Constitucional sorteadas foram justificadas. Esses
dados foram inseridos diretamente em um arquivo YAML. A expansão do golden com as
questões de Constitucional ainda não foi apresentada em nenhuma conferência, trata-se,
portanto, de uma contribuição inédita desta monografia.

2.6 O Projeto LexML Brasil

O LexML é uma iniciativa conjunta de países do sistema jurídico romano-germânico
que buscam o estabelecimento de padrões abertos envolvendo documentos normativos ofi-
ciais. Atualmente, participam dessa iniciativa a Alemanha, o Brasil, a Espanha e a Itália.
Busca-se uma uniformização entre os diferentes padrões nacionais. Dentre os standard
construídos, sobressai-se o uso da URN LEX29, o uso do formato XML para representação
das normas e da adoção do formato de XML para o intercâmbio de metadados30(LIMA;
CICILIATI, 2008).

Um dos primeiros objetivos da iniciativa era a padronização de uma linguagem
única (denominada LexML) para a marcação de documentos normativos jurídicos de

24 Cabe explicar para os leitores leigos em computação o que são URNs. URNs são como as URLs de
sites que acessamos diariamente. Ao entrar em um site, é necessário digitar no navegador o seu ende-
reço. Este pode ser mais ou menos específico, caminhando em uma estrutura de árvore25. O endereço
http://direitorio.fgv.br/ leva ao site da FGV DIREITO RIO. Se acrescentarmos “/node/4370” ao en-
dereço, temos http://direitorio.fgv.br//node/4370. Este link26 que, por sinal, é mais específico, leva a
uma página sobre os programas de Dupla graduação oferecidos pela Escola de Direito da FGV. URNs
são semelhantes às URLs. A diferença é que URNs foram feitas para serem identificadores estáveis
ao longo do tempo. URLs de sites são muito voláteis. É provável que os leitores deste trabalho já
tenham tentado entrar em um endereço que funcionou durante um período e, em um determinado
momento, esse endereço mudou ou deixou de existir. URNs possuem diferentes aplicações27. Entre
elas, destaca-se as aplicações para normas jurídicas. Apesar de diversos países usarem URNs para
representar a localização de suas normas, existe uma variação em como fazer isso. No Brasil, o pro-
jeto LexML Brasil criou uma convenção. A próxima seção é dedicada inteiramente a essa iniciativa
do governo brasileiro.

29 Fixado pela iniciativa LexML, a URN Lex é um tipo de URN (Uniform Resource Name) que permite
a identificação precisa de normas jurídicas, legislativas ou parte delas; ou seja, associa cada documento
jurídico a um identificador único, em formato padronizado.

30 Metadados são dados que descrevem outros dados.

http://direitorio.fgv.br/
http://direitorio.fgv.br//node/4370
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todos os países participantes. A concretização da uniformização via padrão LexML foi
abandonada, cogita-se a criação de outro padrão (LIMA; CICILIATI, 2008).

O nome “LexML” deriva o prefixo lex, que significa lei em latim, e do acrônimo
ML (do inglês Markup Language31) utilizado como sufixo nos esquemas de linguagens de
marcação XML. Atualmente, apenas a iniciativa LexML Brasil denomina o seu esquema
XML32 de “LexML”. Os outros países participantes migraram para o Akoma Ntoso (PAL-
MIRANI; VITALI, 2011) e, no caso europeu, para o EUR-Lex33.

O Projeto LexML Brasil tem por objetivo organizar as informações normativas
produzidas pelo Legislativo, Executivo, Judiciário, Advocacia Geral da União e Ministé-
rio Público nas esferas Federal, Estadual, Municipal e Distrital. Existe um esforço para
preservar as informações digitais do passado e do presente, de modo que elas seja acessíveis
computacionalmente no futuro (LIMA; CICILIATI, 2008).

O projeto brasileiro participa da comunidade internacional do LexML desde 2006.
Em 2009, houve o lançamento oficial do Portal da Rede de Informação Legislativa e Jurí-
dica, no domínio http://www.lexml.gov.br/. Para fins de marketing, na comunicação com
a imprensa, o portal foi lançado com o nome de “O Google das normas brasileiras”.

A alcunha faz sentido. Assim como o Google, o portal do LexML Brasil funciona
como um mecanismo de busca por meio da indexação34 de conteúdo. Desse modo, usando
palavras chaves e operadores, a ferramenta retorna a informação procurada. Conforme
mostrado pela figura 3, a interface gráfica do portal brasileiro é, inclusive, visualmente
similar à interface amplamente conhecida do Google35.

Depois de sua criação, o projeto ganhou um aliado estratégico. Em maio de 2012,
entrou em vigor a Lei de Acesso às Informações Públicas (Lei 12.527/2011), que reforçou a
posição do portal e dos padrões LexML. Desse modo, o LexML é a ferramenta com a qual
o governo cumpre os mandamentos constitucionais de obrigatoriedade das publicações
normativas (artigo 5o, inciso XIV da Constituição), de garantia do direito de acesso à
informação (artigo 37, § 3o, inciso II, da Constituição) e de garantia do franqueamento
da consulta às informações legislativas (artigo 216, § 2o da Constituição).

31 Em processamento de textos por computador, mark-up language, ou linguagem de marcação, é um
sistema para fazer anotações no documento de uma maneira sintaticamente distinta do texto.

32 Um esquema XML é um arquivo codificado em linguagem XML que define a estrutura, os tipos de
documentos, as regras de preenchimento, tamanho e ocorrência de um documento XML.

33 Para conhecer o projeto europeu, acesse: http://eur-lex.europa.eu/
34 Indexação significa criar índices, facilitando a linguagem sintática e a tornando mais intuitiva. No

caso de sites de busca, o que eles fazem é justamente indexar as páginas para facilitar encontrar os
termos procurados.

35 Disponível em: https://www.google.com.

http://www.lexml.gov.br/
http://eur-lex.europa.eu/
https://www.google.com
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Figura 3: Interface gráfica do portal LexML Brasil

Fonte: Site LexML (http://www.lexml.gov.br)

2.7 A representação computacional das normas Brasileiras
O projeto LexML Brasil trabalha com dois usuários distintos. Primeiro, os cida-

dãos comuns, que usam ferramentas como o Portal da Rede de Informação Legislativa e
Jurídica. Além deles, o projeto interage com a comunidade de desenvolvedores de soft-
ware e mantém um repositório público na plataforma Github: https://github.com/lexml.
Apesar de ativo em termos de commits36 (modificações no código), o repositório não é
bem documentado - o que dificulta contribuições espontâneas, comuns na comunidade de
software livre.

Uma das ferramentas desenvolvidas pelo time do LexML Brasil foi o Conversor
LexML de Documentos Articulados, uma aplicação web37,38. Assim como outras ferramen-
tas do LexML Brasil, trata-se de um software aberto39.

Essa ferramenta recebe, como input (entrada), um arquivo DOC ou DOCX de um
projeto de lei. Como saída, a ferramenta retorna, entre outros resultados, um arquivo
com a representação da lei em XML usando as tags40 e a estrutura definida pelo schema41

LexML Brasil.

A aplicação ainda está em desenvolvimento beta42. Apesar da ferramenta ter sido
36 Commit significa enviar, submeter. Assim, nesse contexto, quer dizer que o repositório recebe atua-

lizações, como alterações e inserções de código.
37 Aplicação web é um sistema de informática projetado para utilização através de um navegador.
38 Acessível em http://linker.lexml.gov.br/lexml-parser/parse/static/simulador/simulador.html.
39 O código fonte está disponível em https://github.com/lexml/lexml-parser-projeto-lei.
40 Tags são estruturas de linguagem de marcação contendo breves instruções - uma marca de início e

outra de fim - para que o navegador possa renderizar uma página.
41 Um schema XML é um arquivo codificado em linguagem XML que define a estrutura, os tipos de

documentos, as regras de preenchimento, tamanho e ocorrência de um documento XML.
42 Um software em versão beta é aquele que ainda está em desenvolvimento, mas encontra-se em um

estágio tal que já pode ser lançado ao público, mesmo que tenha problemas a serem reparados pelos

http://www.lexml.gov.br
https://github.com/lexml
http://linker.lexml.gov.br/lexml-parser/parse/static/simulador/simulador.html
https://github.com/lexml/lexml-parser-projeto-lei
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concebida para projetos de lei, o dado desejado na pesquisa era a representação em XML
das leis que são exigidas no Exame da OAB. Na prova, não são cobrados projetos de lei,
apenas leis em vigor.

Apesar da aplicação ter sido concebida para receber arquivos de projetos de leis,
foi possível fazer uma adaptação técnica emergencial para que ela recebesse como input
arquivos de leis em vigor. Assim, sob orientação da equipe do LexML Brasil, inseriu-
se no parser o conteúdo da lei desejada, mas com uma alteração no cabeçalho. Com o
intuito de deixar transparente a metodologia, será descrito todo o processo envolvido nessa
conversão. Apenas para facilitar o entendimento, a Lei 8906/1994 (Estatuto da OAB)
será usada para ilustrar o processo. Todas as normas presentes no diretório “lexml” do
repositório “oab-exams” passaram por esse procedimento.

Primeiramente, o conteúdo da lei em vigor foi extraído do site do planalto43, con-
forme mostrado pela figura 4. Em seguida, o conteúdo da lei foi copiado e colado dentro
do programa LibreOffice Writer44. Além disso, esse conteúdo foi salvo no repositório em
um arquivo nomeado “8906.DOCX”.

Posteriormente, imagens como o Brasão da República foram removidas, já que
atrapalhariam o processamento. Ato contínuo, o cabeçalho da lei foi alterado, aos moldes
do mostrado na figura 5. Essas alterações foram salvas em um novo arquivo denominado
“8906-input-linker.DOCX”.

desenvolvedores antes de sua versão final.
43 http://www.planalto.gov.br/ccivil03/𝑙𝑒𝑖𝑠/𝑙8906.ℎ𝑡𝑚.
44 O Libre Office é um programa open-source que mimetiza o famigerado Microsoft Office.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8906.htm
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Figura 4: Cabeçalho original do texto de lei

Fonte: Site do Planalto

Depois de devidamente editado, o arquivo “8906-input-linker.DOCX” foi inserido
como input na aplicação. Após cerca de 40 segundos, alguns arquivos foram retornados,
dentre eles a desejada representação da lei em XML.

Nesse momento, surgiu uma das dificuldades tecnológicas do projeto. A ferramenta
disponibilizada pelo LexML Brasil não funcionou da forma esperada, sendo que o XML
retornado apresentava problemas, como trechos perdidos na conversão. Ainda mais grave,
a estrutura em árvore no arquivo XML não representou adequadamente a estrutura da
própria lei.

Toda lei pode ter as suas subseções representadas por um árvore. No caso da Lei
8906/94, sua estrutura normativa é representada conforme mostrado pela figura 6:
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Figura 5: Cabeçalho editado do texto de lei

Fonte: Brasil - Site do Planalto / Elaboração: autor

Figura 6: Estrutura normativa da Lei 8906/94

Lei 8906/94

Título I

Cap. I

Art. 1o ... Art. 5o

... Cap. IX

Art. 34 ... Art. 43

§1o §2o

inciso I inciso II

... Título IV

Art. 78 ... Art. 87

Elaboração: autor

Como o objetivo da figura 6 é ser didática, foi feita uma modelagem da estrutura
em árvore da lei e, consequentemente, uma simplificação. Desse modo, reticências foram
usadas para pular certas partes. Os saltos na numeração, seja a romana ou a arábica,
indicam o quanto está sendo pulado.

O resultado da ferramenta desenvolvida pelo LexML Brasil deveria ser um arquivo
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XML com uma estrutura em árvore exatamente igual à representada pela figura 6. No
entanto, o output apresentava alguns erros. Nos outros documentos necessários para o
experimento, problemas desse tipo também ocorreram. Mesmo com essa limitação, a re-
presentação da lei em XML foi usada nos experimentos, o que pode ter prejudicado a
performance.

Por fim, é importante mencionar que, no repositório, os arquivos de cada parte
desse processo estão separados. Assim, no diretório da Lei 8906/94, existe (i) o arquivo com
conteúdo original da lei (“8906.docx”), (ii) o arquivo com cabeçalho gerado (“8906-input-
linker.docx”) e (iii) o arquivo XML gerado (“8906.xml”). Existe um diretório separando
os arquivos DOCX original, DOCX input e XML de cada norma usada nos experimentos.

Há de ser ressaltado que a baixa qualidade do dado retornado não foi causada
pela adaptação técnica no cabeçalho. Ainda que no cabeçalho fosse um projeto de lei
propriamente dito, mesmo assim, o output não seria um dado de boa qualidade. Esse
resultado não é por acaso. A tarefa em questão é árdua de ser automatizada.

Construir um programa que receba como input uma norma brasileira em linguagem
natural e que seja capaz de retornar um XML estruturado, respeitando a estrutura interna
da norma, como artigos, incisos, seções, capítulos, títulos e outras subseções, é uma tarefa
desafiante e interdisciplinar. Existem questões linguísticas, típicas do domínio jurídico e
computacionais envolvidas. Seria possível um trabalho inteiro apenas dedicado a construir
um programa de computador que fizesse essa conversão.

Mesmo assim, uma tentativa de implementação computacional com esse objetivo
talvez não seja o caminho mais fértil. Uma alternativa possível é atacar o problema por
meio de crowd-sourcing, isto é, construindo uma interface gráfica amigável de modo que
diversas pessoas possam contribuir, fazendo o trabalho de marcação manualmente. Com
a contribuição de muitos, torna-se possível a marcação das numerosas leis. Nesse cenário,
provavelmente, XML não seria o melhor formato para representar as leis, tendo em vista
que a sintaxe do formato é verbosa e dificulta a leitura de humanos.

Os formatos ORG mode45 e Markdown46 parecem mais simples e promissores. Na
Alemanha, um grupo de desenvolvedores criou o repositório:

https://github.com/bundestag/gesetze.

O objetivo é representar as normas alemãs em formato Markdown. Apesar da
iniciativa, o projeto teve apenas 4 pessoas contribuindo e a última atividade foi feita no
ano de 2013.

45 Org Mode é um programa para manter anotações, listas TODO, planejar projetos e criar documentos,
com o sistema de texto .org.

46 Markdown é uma linguagem de marcação simples e de fácil conversão para o formato HTML.

https://github.com/bundestag/gesetze.
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3 Experimentos computacionais

3.1 Noções Gerais

Antes de detalhar a execução e os resultados dos experimentos, é necessário educar
os potenciais leitores que não possuem conhecimentos avançados de Matemática e de
Ciência da Computação. Obviamente, existem livros inteiros escritos sobre assuntos como
grafos e vetores. O objetivo aqui é fornecer o mínimo de conhecimento necessário para
compreender o restante do trabalho. Seguindo a filosofia da plataforma Better Explained1,
o foco será na intuição conceitual em detrimento do rigor formal.

Importante dizer que a humildade é sempre uma aliada no estudo da Matemática.
Definições e exemplos básicos não devem ser subestimados.

3.1.1 Grafos

Talvez, uma das melhores formas de prover uma intuição conceitual sobre a teoria
do grafos seja recorrer à origem histórica (ALEXANDERSON, 2006). No século XVIII,
na cidade de Königsberg2, havia um problema que fascinava matemáticos.

A cidade era sediada nas margens do Rio Pregel e envolvia duas grandes ilhas que
se conectavam entre si e com o continente por meio de 7 pontes, conforme apresentado
na figura 7. O problema que emergia dessa disposição geográfica era: como percorrer
todas as partes da cidade e voltar para casa passando apenas uma única vez
por cada uma das sete pontes?

Figura 7: Representação cartográfica de Königsberg na época de Euler, com realce nas
pontes e no rio

Fonte: (ALEXANDERSON, 2006)

1 Mais informações em: https://betterexplained.com/
2 Atualmente, a cidade se chama Kaliningrad e pertence à Rússia. Na época, pertencia à Prússia.

https://betterexplained.com/
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O matemático Leonard Euler, um dos mais importantes da história, mostrou que
o problema não tinha solução. Mais do que responder o problema, a grande contribuição
de Euler esteve em formalizar de forma técnica que o problema não tinha solução. Para
isso, ele criou um conjunto de técnicas com uma modelagem simples, dando início à Teoria
dos Grafos.

Na figura 8, observa-se uma simplificação do mapa cartográfico, com uma re-
presentação intermediária. O modelo de Euler simplifica ainda mais essa representação,
usando apenas vértices e arestas, conforme demonstrado na figura 9. Tradicionalmente,
são usados círculos e curvas para expressar vértices e arestas, respectivamente.

Figura 8: Modelagem intermediária da ponte de Königsberg

Fonte: (ALEXANDERSON, 2006)

Figura 9: Modelagem da ponte de Königsberg no formato de um Grafo

Fonte: (ALEXANDERSON, 2006)

Formalmente, um grafo simples, como o do problema de Königsberg, é um par
não ordenado G = (V, E) em que V representa o conjunto de vértices e E representa
o conjunto de arestas. Os Vértices podem ser chamados também de nós e pontos. As
arestas (E), por sua vez, têm como sinônimos os termos de arcos e linhas (DASGUPTA;
PAPADIMITRIOU; VAZIRANI, 2008). A literatura normalmente indica a letra E como
aresta pela influência do inglês, que usa a palavra Edges.
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(a) Grafo direcionado (b) Grafo não direcionado

Figura 10: Fonte: (DASGUPTA; PAPADIMITRIOU; VAZIRANI, 2008)

3.1.2 Pesos e direcionamento

O Grafo da figura 9 está em sua forma mais simples e genérica. Cabe aqui destacar
a existência de duas variações: grafos ponderados e direcionados. Os nomes ajudam na
compreensão.

A definição formal de grafos direcionados é semelhante à definição geral. A di-
ferença é que, no caso dos grafos direcionados, trata-se de um par ordenado. Assim,
conforme mostra a Figura 10, o par (A-B) indica que existe um caminho saindo do
vértice A e chegando no vértice B.

Grafos ponderados, por sua vez, distinguem-se por ter um peso numérico em suas
arestas, conforme o exemplo da figura 11. Esse peso pode significar, por exemplo, a distân-
cia entre dois vértices. Ou, ainda, se um sistema de encanamento estiver sendo modelado
com grafos, o número associado a determinada aresta pode indicar a intensidade da va-
zão de água entre duas estações hídricas. Normalmente, usa-se apenas números positivos
como peso das arestas. A definição formal de grafos ponderados tem a peculiaridade de
usar um trio ordenado, sendo o último elemento do trio o peso da aresta (DASGUPTA;
PAPADIMITRIOU; VAZIRANI, 2008).

Figura 11: Exemplo de Grafo Ponderado

Fonte: (DASGUPTA; PAPADIMITRIOU; VAZIRANI, 2008)

Na figura 11, observa-se que o caminho do vértice A até o vértice D pode ser feito
de três formas. Uma das possibilidades é sair de A, passar por E, depois C e, por fim,
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chegar em D. Esse percurso tem peso total de 15 unidades. Outra opção é fazer o trajeto
A-C-D. Este soma 9 unidades. Por fim, resta o caminho A-B-D, totalizando 8 unidades. Se
modelarmos o problema da figura 7, com o peso indicando a distância entre os vértices,
o caminho mais rápido é o A-B-D.

É importante ressaltar que os grafos possuem diversas aplicações. Um exemplo
disso são as aplicações web e mobile (móveis) como o Google Maps3. Depois que o usuário
insere sua localização e o destino, o aplicativo calcula a menor distância tendo em vista o
tráfego de veículos. Usando a terminologia de grafos, cada rua é uma aresta conectando
os vértices, que são as “quinas” dos quarteirões, as praças ou pontos de bifurcação. A
coloração indica o peso da aresta. A cor vermelha indica alto tráfego de veículos; a amarela,
indica tráfego moderado; e a azul indica trânsito livre. A figura 12 mostra um exemplo
dessa aplicação.

Figura 12: Exemplo do uso da aplicação Google Maps

Fonte: Google Maps no bairro Savassi, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil.

3.1.3 Djikstra: o caminho mais curto

Como explicado anteriormente, algoritmos são um conjunto de instruções (DAS-
GUPTA; PAPADIMITRIOU; VAZIRANI, 2008). Existem diferentes formas de se calcular
o menor caminho entre dois vértices de um grafo ponderado. Uma das opções é usar uma
abordagem de “força bruta”. Desse modo, basta enumerar todas as possibilidades de cami-
nho entre os dois vértices, somar os valores das arestas desses caminhos e escolher aquele
que possui a menor soma.

3 Mais informações em: https://www.google.com.br/maps

https://www.google.com.br/maps
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Apesar de intuitiva, essa abordagem é ineficiente, haja vista que é preciso computar
todas as possibilidades. Essa tarefa pode ser trivial em casos de grafos simples, como os
exemplos das imagens anteriores. No entanto, torna-se impossível usar um método de
“força bruta” para grafos grandes e complexos.

Em 1957, Edsger Dijkstra publicou um trabalho com uma nova abordagem para
descobrir a menor distância entre dois vértices em grafos ponderados. Essa abordagem aca-
bou ganhando seu nome: Algorithmo de Dijkstra (pronuncia-se “Dastra”) (DASGUPTA;
PAPADIMITRIOU; VAZIRANI, 2008). Esse algoritmo é agnóstico de linguagem, o que
significa que ele pode ser implementado nas mais diferentes linguagens de programação.

Uma forma interessante de expressar esse conjunto de instruções é usar o padrão
de pseudocódigo. Este não usa a sintaxe de nenhuma linguagem específica e não foi
criado para ser compilado4 ou interpretado computacionalmente. O pseudocódigo existe
apenas para facilitar a leitura e comunicação entre humanos.

Os leitores pouco familiarizados com algoritmos talvez achem a leitura em pseu-
docódigo pouco fértil. Esse desconforto é natural e, infelizmente, inevitável. No caso de
Dijkstra, trata-se de um algoritmo desafiante e pouco intuitivo, mesmo para alunos e alu-
nas da graduação em Matemática Aplicada. Como é visível abaixo, o pseudocódigo tenta
se aproximar da linguagem natural usando expressões da língua inglesa.

define function Dijkstra(Graph, source):

create vertex set Q

for each vertex v in Graph:

dist[v] := INFINITY

prev[v] := UNDEFINED

add v to Q

dist[source] := 0

while Q is not empty:

u := vertex in Q with min dist[u]

remove u from Q

for each neighbor v of u:

alt := dist[u] + length(u, v)

4 Compilar significa transformar um texto em linguagem legível pelo homem para um texto legível por
máquinas.
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if alt < dist[v]:

dist[v] := alt

prev[v] := u

return dist[], prev[]

Pseudocódigo a parte, a grande lição dessa seção é simples: o algoritmo de Dijkstra
é a forma mais eficiente de se saber o menor caminho entre dois vértices de um grafo.
Para ilustrar a diferença de performance entre a abordagem de Dijkstra e de força bruta
cabe citar alguns números no contexto desta monografia. O programa de computador que
foi construído com abordagem de Dijkstra levava cerca de 40 segundos para concluir a
sua execução5. Caso o algoritmo fosse construído com uma abordagem de força bruta,
recebendo o mesmo input, ele teria levado dias para ser concluído.

3.1.4 Vetores

Além de grafos, os vetores também estão entre os conceitos essenciais para a com-
preensão do restante deste trabalho. Intuitivamente, vetores são setas6.

Formalmente, vetores são objetos dotados de direção, de sentido e de magnitude.
Vetores surgem na área de Geometria, sendo a sua visualização bastante intuitiva até a
terceira dimensão. O programa Geogebra7 será usado para exemplificar a visualização de
vetores de até três dimensões.

No contexto de apenas uma dimensão, um vetor é uma “seta” inserida necessa-
riamente na mesma linha de determinada reta (vide figura 13). Essa é a representação
mais simples desse objeto. No caso de duas dimensões, vetores são setas inseridas neces-
sariamente no mesmo plano (vide figura 14). Essa representação é comum em mapas
cartográficos. No caso de três dimensões, vetores são setas inseridas necessariamente
no mesmo espaço (vide figura 15). Essa representação é comum, por exemplo, em filmes
3D.

A partir da quarta dimensão, não é possível visualizar uma projeção (POOLE,
2014). Aliás, a maioria dos matemáticos não consegue sequer imaginar um vetor na quarta
dimensão, no espaço chamado de 4D. Ainda que vetores se tornem um conceito abstrato
a partir da quarta dimensão, não existe um limite para o número de dimensões. Para
fins didáticos, é importante esclarecer que um vetor pode ter 5 milhões de dimensões. Na
5 Performance obtida em um computador Dell XPS 13 9360 com 8 GB de RAM e processador i7
6 No presente trabalho, vetores serão apresentados no contexto da geometria, a fim de facilitar o en-

tendimento dos leitores que não possuem conhecimentos em computação. Entretanto, destaca-se que,
em computação, vetores são tratados como “arrays”, ou seja, variáveis que armazenam várias variá-
veis do mesmo tipo. Uma matriz, no contexto computacional, é um vetor de vetores, um “array”
multi-dimensional.

7 O Geogebra é uma aplicação para resolver problemas de forma interativa de geométrica, calculo e
álgebra, assim como gerar visualizações geométricas.
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Figura 13: Um vetor de uma dimensão em uma reta

Fonte: Gerado pelo autor no Geogebra

Figura 14: Dois vetores de duas dimensões em um plano

Fonte: Gerado pelo autor no Geogebra

Figura 15: Três vetores de três dimensões no espaço

Fonte: Gerado pelo autor no Geogebra
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Matemática, mesmo conceitos abstratos que não podem ser “‘vistos” possuem aplicações
bastante concretas no mundo real.

3.1.5 Modelo de Espaço Vetorial

Na seção anterior o conceito de vetores foi apresentado. Agora, será demonstrado
como vetores ganham “vida‘”, sendo uma de suas aplicação a modelagem da linguagem.

Representar computacionalmente o conteúdo de um texto é uma tarefa desafiante.
Conforme apontado no livro (MANNING; RAGHAVAN; SCHUTZE, 2008), uma das for-
mas de fazer isso é usar o Vector Space Model (VSM), em português, Modelo de Espaço
Vetorial. Para fins didáticos, suponhamos que exista um documento com o seguinte con-
teúdo linguístico: “O elefante, o gato, o cachorro, o elefante, o elefante e o cachorro”. Um
das premissas desse modelo é a remoção de palavras que acrescentam pouco significado,
chamadas de stop-words. Assim, antes da representação computacional, os artigos “o”, as
vírgulas e a conjunção “e” seriam removidos do documento.

Dessa maneira, a frase passaria a ser: “elefante gato cachorro elefante elefante
cachorro”. Percebe-se a existência de três termos distintos: elefante, gato e cachorro. Além
disso, nota-se que a frequência das palavras não é a mesma. “Elefante” aparece três vezes,
“cachorro” aparece duas vezes e, por fim, “gato” aparece uma única vez.

Na abordagem do Vector Space Model, cada termo distinto representa uma di-
mensão. Assim, no contexto desse documento, estamos falando de um espaço com três
dimensões.

Se, por um lado, o conjunto de termos únicos define as dimensões do espaço, a
frequência de cada termo irá definir as coordenadas do vetor inserido neste espaço (MAN-
NING; RAGHAVAN; SCHUTZE, 2008). No caso, teríamos um vetor com coordenadas
(3,2,1). No eixo “elefante”, a coordenada é 3, no eixo “cachorro” a coordenada é 2 e, por
fim, no eixo “gato”, a coordenada é 1.

A figura 16 traz a representação da frase “O elefante, o gato, o cachorro, o elefante,
o elefante e o cachorro” no espaço vetorial.

O Modelo de Espaço Vetorial é usado para comparar a relevância de sentenças.
Dessa forma, suponhamos agora que há uma frase bem curta, com apenas uma pala-
vra: “cachorro”. Observa-se que a sentença “cachorro” apresenta um único termo, tendo
frequência um. A representação vetorial dessa frase no espaço descrito seria um vetor
com coordenadas (0,1,0). Por fim, podemos pensar uma terceira sentença: “elefante, gato,
cachorro”, cujas coordenadas são (1,1,1).

Combinando essas três sentenças no espaço vetorial, teríamos três vetores. Lendo
as três frases é possível perceber que “elefante, gato, cachorro” é mais semelhante de
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Figura 16: Representação da frase no espaço vetorial

Fonte: Gerado pelo autor no Geogebra

“o elefante, o gato, o cachorro, o elefante, o elefante e o cachorro” do que de “cachorro”.
Analogamente, essa semelhança se repete nas coordenadas, haja vista que (3,2,1) é visu-
almente mais similar que (1,1,1) em comparação com (0,1,0).

A perspicácia do modelo de espaço vetorial está em averiguar a semelhança usando
a posição no espaço como referência. Desse modo, a distância entre os vetores é a maneira
de descobrir o quão próximos ou distantes eles estão entre si. Na figura 17, os eixos foram
omitidos para facilitar a visualização. A seta preta representa a primeira sentença (“o
elefante, o gato, o cachorro, o elefante, o elefante e o cachorro”). A seta rosa representa
a segunda sentença (“cachorro”). Por fim, a seta vermelha representa a terceira sentença
(“elefante, gato, cachorro”). É visível a maior proximidade da seta preta com a preta em
comparação com a rosa.

Figura 17: Similaridade das três sentenças no espaço vetorial criado

Fonte: Gerado pelo autor no Geogebra

O exemplo fornecido é extremamente simples para fins didáticos, mas na prática,
existem espaços vetoriais com centenas de dimensões. Nesses casos, não é possível descobrir
o vetor mais similar apenas por inspeção.
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3.1.6 TF-IDF

Na área de Recuperação de Informações, existe um conceito chamado de TF-IDF,
cuja sigla significa Term Frequency Inverse Document Frequency (Frequência do Termo
Inverso da Frequência do Documento). O TF-IDF é um número estatístico usado para
refletir o quão importante determinada palavra é em um documento ou em uma coleção de
documentos. Essa coleção de documentos pode ser um corpus (MANNING; RAGHAVAN;
SCHUTZE, 2008).

A intuição do conceito é relativamente simples. Entretanto, ele é expresso por
formulação algébrica que pode ser indigesta para os leitores pouco familiarizados com
Matemática avançada.

3.2 Estrutura geral dos experimentos: Ars Combinatoria

Em sua tese de Doutorado intitulada Dissertatio de Ars Combinatoria, Gottfried
Leibniz defendeu que todos os conceitos são uma combinação de um número relativamente
pequeno de conceitos mais simples (MARÓSTICA, 1992). Para expressar essa ideia de
combinação de conceitos, o termo ars combinatoria é usado em textos fora da Matemática,
inclusive, na área de educação jurídica, como no clássico (RODRIGUES; FALCÃO, 2005).
A explicação da estrutura geral dos experimentos é simplesmente a ars combinatoria dos
conceitos mais simples que foram comentados na seção anterior.

A estrutura geral dos experimentos computacionais realizados surge de uma adap-
tação do trabalho Using graphs for shallow question answering on legal documents (MON-
ROY; CALVO; GELBUKH, 2008b). Conforme explicado em (DELFINO et al., 2017),
primeiramente, todas as legislações necessárias para a realização dos experimentos foram
coletadas. Em seguida, essas leis foram editadas: pontuações, números e stop-words8 foram
removidas. Além disso, os artigos de cada lei foram representados como vetores TF-IDF
dentro do VSM (MANNING; RAGHAVAN; SCHUTZE, 2008). Importante ressaltar que
as questões e as alternativas receberam igual tratamento.

No espaço modelado pelo VSM, todos os documentos d são representados por um
vetor cuja magnitude é o tamanho do vocabulário do corpus D. Com o uso de TF-IDF
para sopesamento, o valor de cada componente t do vetor correspondente à d é definido
pela equação da figura 18.

Em seguida, criou-se um grafo direcionado. Neste, foi criado um nó para cada
artigo de cada lei. Além disso, em cada questão, foi criado um nó para o enunciado e
outros quatro nós para cada alternativa. A figura 19 modela muito bem a estrutura do
grafo.

8 Conforme já explicado nesse trabalho, stop-words são palavras que acrescentam pouco significado,
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Figura 18: Equação TF-IDF

Fonte: (MANNING; RAGHAVAN; SCHUTZE, 2008)

Figura 19: Diagrama do grafo com as questões e os artigos da lei

Fonte: (DELFINO et al., 2017)

Alguns fatos precisam ser destacados sobre o diagrama. Primeiro, o enunciado está
conectado a todas as arestas. Segundo, cada artigo de lei de todas as leis está conectado
a todas as quatro alternativas. O ponto chave é perceber que as arestas possuem pesos.
Esse valor é definido pelo inverso da função cosseno de similaridade entre dois vetores
TF-IDF que estão conectados. Uma vez tendo as arestas e os seus pesos, o sistema calcula
o caminho entre o nó do enunciado e de todas as quatro alternativas usando o Algoritmo
de Dijkstra. Para o algoritmo, a resposta certa para a prova da OAB é a alternativa com
o menor caminho. Em outras palavras, a justificativa da resposta no gabarito é o artigo
que está inserido no menor caminho entre o enunciado e a alternativa.

O entendimento da resposta do algoritmo pode ser facilitado com a leitura do
output (resultado) retornado pelo algoritmo:

Na figura 20, a primeira frase, “OAB:2013-12|Q13|ans:B|just:(...)constituicao(...),
’art5’)”, indica os identificadores de qual questão se trata e os valores de referência do
Golden, o grupo controle com questões justificadas. Desse modo, percebe-se que a ques-
tão ilustrada na figura 20 é a de número 13 (Q13), do XII Exame Unificado do ano de 2013
(2013-12). Nota-se ainda que a resposta oficial é a alternativa B (ans:B) e que, segundo o

como artigos, vírgulas e conjunções.
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Figura 20: Resultado do algoritmo

Fonte: Gerado pelo autor

autor deste trabalho, a justificativa para essa questão é o artigo 5 da Constituição. O texto
normativo da Constituição é indicado pela URN: urn:lex:br:federal:constituicao:1988-
10-05;1988.

As outras quatro linhas representam como o algoritmo interpreta cada alternativa.
No caso da alternativa B, “’B’: (35.07977656339048, [’13’, (...)constituicao(...)art5’, ’B’])”,
o algoritmo indica que a distância entre o nó do enunciado e o nó de B é de aproximada-
mente 35.07. Além disso, a justificativa dessa alternativa é o artigo 5o da Constituição.

Apesar de B ser justificada corretamente, nessa questão, a resposta do algoritmo
não seria a letra B. Ele está programado para considerar que a alternativa correta é a
que possui menor distância. Entre todas as alternativas, C é que apresenta o menor valor
de distância com aproximadamente 34.77. Portanto, o algoritmo errou essa questão de
Constitucional. Mais do que errar a alternativa, ele também apresentou uma justificativa
incorreta no contexto da questão, haja vista a indicação do artigo 60 como justificativa
para a letra C.

Se fosse um experimento alternativo, apenas para testar a capacidade de justificar
questões dessa implementação, as alternativas A, C e D seriam removidas como nós do
grafo. Apenas estaria no grafo a alternativa correta, nesse caso, a letra B. O algoritmo
não teria que escolher uma alternativa correta, ele teria apenas que decidir qual artigo
de qual norma seria o menor caminho até a resposta certa. Nesse contexto, ele acertaria
a justificativa, já que para a letra B ele apontou corretamente “art5”.

3.3 Resultados do experimento computacional em Ética

A partir da estrutura geral descrita na seção anterior, foram conduzidos três ex-
perimentos computacionais usando questões de Ética. Para isso, o Golden com questões
de éticas justificadas (amostra de questões justificadas, conforme trazido na seção 2.5) foi
usado como grupo controle (DELFINO et al., 2017).

O primeiro experimento foi bastante ambicioso: o objetivo era que o algoritmo
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identificasse a resposta correta acompanhado da norma jurídica apropriada para justificar
a questão. Esse experimento queria testar o cenário ideal, em que o algoritmo acerta
a questão e não faz isso “por acaso”, mas de forma fundamentada. A estrutura desse
experimento está representada no diagrama da figura 20, na seção 3.2.

O desempenho do algoritmo nesse experimento não foi impressionante. Embora
tenha escolhido a alternativa correta 10 vezes, o algoritmo forneceu a justificativa correta
em apenas 8 ocasiões. Desse modo, em 2 questões, o algoritmo “acertou errando”.

A ressalva é que esse fenômeno de “acertar errando” não é exclusivo do computa-
dor, já que, no exame oficial, os candidatos muitas vezes acertam a alternativa correta na
prova de múltipla escolha mesmo justificando de forma incorreta a sua escolha. Portanto,
nesse experimento, o algoritmo teve um desempenho de 33% (10/30), número inferior ao
necessário para aprovação (50%) e inferior à média dos candidatos na prova de ética (65%
- conforme a figura 2 trazida na seção 2.1).

Ainda que não tenha sido impressionante, o percentual de acerto é superior à esti-
mativa de acerto na média caso todas as 30 respostas fossem aleatoriamente escolhidas
(essa estratégia é popularmente conhecida como “chutar todas as alternativas”). Tecni-
camente, matemáticos denominam essa estimativa de Valor Esperado (Esperança). Em
Teoria da Probabilidade, o Valor Esperado é a média do resultado dos experimentos se
eles forem realizados várias vezes (SHELDON et al., 2002).

Desse modo, usando a Teoria da Probabilidade, conhecimento que é a base da
Estatística e que recebe a bela alcunha de Matemática da Incerteza, se fossem feitos
infinitos experimentos com várias pessoas, sendo pedido a elas que “chutassem” suas
respostas em 30 questões da OAB, a média de acerto seria de 7.5 questões em 30, ou seja,
de 25% de performance. Arredondando para a quota superior, isso significa um Valor
Esperado de 8 questões certas de um total de 30.

Esse cálculo modela o problema tratando o número de questões acertadas como
uma Variável Aleatória Discreta com distribuição Binomial. Além disso, os pa-
râmetros usados para o cálculo são n = 30 e p = 0.25. Portanto, o algoritmo tem
desempenho superior à média dos candidatos que fazem a prova “chutando” todas as
alternativas.

É importante lembrar os leitores pouco acostumados que a disciplina de Teoria
da Probabilidade, por definição, é diferente de outras áreas da Matemática. Por exemplo,
existe a possibilidade que alguém acerte todas as questões escolhendo aleatoriamente
todas as suas respostas, fazendo 30 de 30. Entretanto, a possibilidade disso acontecer é,
na aproximação de até quatro casas decimais, 0. Por isso, o conceito de Valor Esperado é
tão poderoso e tão útil nessa análise.

Ainda usando a Teoria da Probabilidade e deixando de lado a estimativa da média,
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pode-se calcular a probabilidade que uma única pessoa acerte 10 questões se chutar todas
as 30 perguntas: a probabilidade disso acontecer é de 9%. Já a probabilidade que uma
única pessoa acerte 10 questões ou menos se chutar todas as 30 perguntas é de 89%.
Por fim, a probabilidade de uma única pessoa acertar 10 questões ou mais se chutar
todas as 30 perguntas é de 19%.

A análise do desempenho do algoritmo no primeiro experimento permitiu per-
ceber que, em alguns casos, o algoritmo encontrou o artigo que justificava a resposta
corretamente, mas escolheu outra alternativa (incorreta) como resposta porque ela tinha
um caminho mais curto. No exemplo descrito pela figura 20 na seção 3.2 aconteceu exa-
tamente isso. A alternativa correta, letra B, foi justificada corretamente, entretanto, o
algoritmo escolheu a alternativa C, incorreta, por ter um caminho levemente menor.

Em outras ocasiões, o algoritmo não foi capaz de decidir entre duas opções de
resposta. Em alguns casos o caminho entre o enunciado e as respostas é muito parecido
no Vector Model Space. A questão do exame da OAB descrita a seguir exemplifica esse
tipo de problema da implementação:

Questão 7 da XIX edição do Exame Unificado da OAB de 2016

Os jovens Rodrigo, 30 anos, e Bibiana, 35 anos, devidamente inscritos em
certa seccional da OAB, desejam candidatar-se, pela primeira vez, a cargos de
diretoria do Conselho Seccional respectivo. Rodrigo está regularmente inscrito
na referida seccional da OAB há seis anos, sendo dois anos como estagiário.
Bibiana, por sua vez, exerceu regularmente a profissão por três anos, após a
conclusão do curso de Direito. Contudo, afastou-se por dois anos e retornou
à advocacia há um ano. Ambos não exercem funções incompatíveis com a
advocacia, ou cargos exoneráveis ad nutum. Tampouco integram listas para
provimento de cargos em tribunais ou ostentam condenação por infração dis-
ciplinar. Bibiana e Rodrigo estão em dia com suas anuidades. Considerando a
situação narrada, assinale a afirmativa correta.

a) Apenas Bibiana preenche as condições de elegibilidade para os cargos.

b) Apenas Rodrigo preenche as condições de elegibilidade para os cargos.

c) Bibiana e Rodrigo preenchem as condições de elegibilidade para os cargos.

d) Nenhum dos dois advogados preenche as condições de elegibilidade para os
cargos.

Percebe-se que as opções A e B diferem entre si apenas por uma palavra (os
nomes Bibiana e Rodrigo). Obviamente, ambas as palavras, Bibiana e Rodrigo, não estão
em normas jurídicas, o que significa que elas não afetam o cálculo da similaridade feito
pelo algoritmo. Se os nomes forem retirados, as alternativas A e B são idênticas.
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Isso faz com que o algoritmo trate essas duas alternativas como equivalentes. Cu-
riosamente, a alternativa correta, nesse caso, é a letra D. Uma situação semelhante ocorre
quando uma alternativa de resposta faz uma declaração e outra alternativa nega essa
afirmação:

Questão 1 da XVIII edição do Exame da OAB de 2015.

Paulo é contratado por Pedro para promover ação com pedido condenatório em
face de Alexandre, por danos causados ao animal de sua propriedade. Em de-
corrência do processo, houve condenação do réu ao pagamento de indenização
ao autor, fixados honorários de sucumbência correspondentes a dez por cento
do apurado em cumprimento de sentença. O réu ofertou apelação contra a
sentença proferida na fase cognitiva. Ainda pendente o julgamento do recurso,
Pedro decide revogar o mandato judicial conferido a Paulo, desobrigando-se
de pagar os honorários contratualmente ajustados. Nos termos do Código de
Ética da OAB, a revogação do mandato judicial, por vontade de Pedro,

a) não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas.

b) desobriga-o do pagamento das verbas honorárias contratadas.

c) desobriga-o do pagamento das verbas honorárias contratadas e da verba
sucumbencial.

d) não o desobriga do pagamento das verbas honorárias sucumbenciais, mas
o desobriga das verbas contratadas.

Novamente, o conteúdo das duas alternativas é muito similar, sendo que a diferença
é basicamente a palavra não. Em uma pergunta como esta a abordagem do algoritmo
“quebra”. Como foi descrito na seção 3.1.5, no Vector Space Model palavras são setas. A
semântica, o significado da palavra, é completamente ignorada, nesse modelo, as palavras
são apenas conjuntos de caracteres contados. Nenhum modelo de bag of words (sacola de
palavras) será suficiente para esse perfil de questão (DELFINO et al., 2017).

Assim, partiu-se para um segundo experimento, no qual o algoritmo teria apenas
que encontrar o fundamento legal correto para a resposta correta. Dessa maneira, as outras
alternativas, as que fossem incorretas, foram removidas do grafo. Entretanto, todos os
artigos das diferentes normas de Ética (Código de Ética, Estatuto e Regulamento Geral)
foram mantidos. A figura 21 ilustra bem essa nova organização.
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Figura 21: Algoritmo procurando a justificativa para a alternativa correta em todas as
leis - Experimento 2

Fonte: Gerado pelo autor

Nesse cenário, o algoritmo buscou o caminho mais curto entre o enunciado e a
resposta correta. Todos os caminhos necessariamente passavam por um artigo. O algoritmo
“entende” que o caminho mais curto necessariamente possui o artigo que justifica a
alternativa correta.

Cabe dizer que essa tarefa não é trivial, haja vista que vários artigos da legislação
de Ética possuem formulações e tópicos semelhantes, o que aumenta a dificuldade. Apesar
disso, o algoritmo identificou o artigo correto em 18 ocasiões dos 30 casos. Portanto, um
desempenho de 60% - resultado significativo.

O terceiro experimento é uma adaptação do segundo. No entanto, no experimento
terceiro o algoritmo recebeu uma “ajuda”. Ao invés de ter que escolher um entre todos os
artigos de todas as leis da área de Ética, foi construído um grafo apenas com os artigos
da norma que respondia a questão.

Assim, imagine que na questão 8 do XI Exame Unificado, a resposta fosse a letra
B e a justificativa estivesse no Código de Ética. Nesse terceiro experimento, o algoritmo
não seria distraído por artigos do Regulamento Geral e da Lei 8906 (Estatuto da OAB),
ele olharia apenas para artigos do Código de Ética. A figura 22 ilustra essa disposição.
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Figura 22: Algoritmo procurando a justificativa para a alternativa correta apenas na
norma cabível - Experimento 3

Fonte: Gerado pelo autor

Nesse experimento mais simples, o desempenho do algoritmo foi bem melhor: ele
acertou o artigo da lei que justifica a resposta correta em 21 de 30 questões. Logo, um
desempenho de 70%.

Embora os resultados dos experimentos descritos não tenham sido ruins, eles não
são muito encorajadores. Esperava-se que houvesse um algoritmo autônomo capaz de
passar na primeira fase do exame da OAB. Os resultados da empreitada com essa imple-
mentação foram desanimadores.

Curiosamente, usando o gabarito oficial a seu favor, o algoritmo possui um desem-
penho satisfatório para encontrar as justificativas. Isso deixa margem para a construção
de um sistema assistente capaz de mostrar onde as resposta estão legalmente fundamen-
tadas.

3.4 Resultados do experimento computacional em Constitucional
Diferentemente do experimento com 30 questões de Ética divulgado em (DELFINO

et al., 2017), o experimento trazido nesta seção é inédito e ainda não foi divulgado em
nenhum trabalho científico.

De imediato, cabe esclarecer que o arcabouço normativo da área de Constitucional
é significativamente mais sofisticado do que o arcabouço de Ética. Isso porque apenas
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três normas do Golden aplicáveis dentre as 30 questões de Ética sorteadas. No caso de
Constitucional, as justificativas estão baseadas em 6 fontes: a Constituição Federal de
19889, o acórdão do RE 24317510, a Lei 11.417/200611, a Lei 9868/199912, a Súmula
Vinculante 68313 e a doutrina jurídica.

O fato da justificativa de uma questão estar na doutrina jurídica chama atenção.
Conforme trazido a seguir, na questão 14 do XVII Exame Unificado de 2015, a justificativa
da questão correta é conceitual e, muito embora não esteja explicitamente prevista na
Constituição, pode ser encontrada em livros de doutrina.

Questão 14

Muitos Estados ocidentais, a partir do processo revolucionário franco-americano
do final do século XVIII, atribuíram aos juízes a função de interpretar a Cons-
tituição, daí surgindo a denominada jurisdição constitucional.

A respeito do controle de constitucionalidade exercido por esse tipo de estru-
tura orgânica, assinale a afirmativa correta.

A) A supremacia da Constituição e a hierarquia das fontes norma-
tivas destacam-se entre os pressupostos do controle de constitucio-
nalidade.

B) A denominada mutação constitucional é uma modalidade de controle de
constitucionalidade realizado pela jurisdição constitucional.

C) O controle concentrado de constitucionalidade consiste na análise da com-
patibilidade de qualquer norma infraconstitucional com a Constituição.

D) O controle de constitucionalidade de qualquer decreto regulamentar deve
ser realizado pela via difusa.

9 Neste trabalho, para fins dos experimentos, os ADCT são considerados uma norma à parte.
10 STF - RE: 243157 MS, Relator: Min. CEZAR PELUSO, Data de Julgamento: 06/11/2007, Segunda

Turma, Data de Publicação: DJe-018 DIVULG 31-01-2008. EMENTA: 1. RECURSO. Extraordiná-
rio. Inadmissibilidade. Instituições Financeiras. Sigilo bancário. Quebra. Requisição. Necessidade de
autorização judicial ou decisão de Comissão Parlamentar de Inquérito, ambas devidamente funda-
mentadas. Jurisprudência assentada. Ausência de razões novas. Decisão mantida. Agravo regimental
improvido. Nega-se provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões novas, deci-
são fundada em jurisprudência assente na Corte. 2. RECURSO. Agravo. Regimental. Jurisprudência
assentada sobre a matéria. Caráter meramente abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de multa.
Aplicação do art. 557, § 2o, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a interposição
de agravo, manifestamente inadmissível ou infundado, deve o Tribunal condenar a agravante a pagar
multa ao agravado.

11 A Lei 11.417/2006 regulamenta o art. 103-A da Constituição Federal e altera a Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, disciplinando a edição, a revisão e o cancelamento de enunciado de súmula vinculante
pelo Supremo Tribunal Federal, e dá outras providências.

12 A Lei 9868/1999 dispõe sobre o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da
ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal.

13 Súmula Vinculante 683: O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em
face do art. 7o, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do
cargo a ser preenchido.
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Em razão do tempo disponível, o experimento de Constitucional contou com ape-
nas 10 questões, não tendo sido possível reproduzir os experimentos computacionais com
todas as 30 questões de Constitucional que foram amostradas e justificadas14.

Assim, dentro da amostra de 30 questões, foi feito um novo recorte, chegando-se a
10 questões. No grupo controle, todas essas 10 questões tinham como justificativa algum
artigo da Constituição, portanto, entre essas 10 questões, nenhuma recorreu a outra norma
que não à Constituição ou à doutrina para ser justificada.

Os experimentos feitos na seção 3.3 foram reproduzidos, com exceção do segundo
experimento. Este experimento se tornou desnecessário de ser reproduzido com a amostra
de Constitucional, uma vez que não há, entre as 10 questões da amostra, outra norma
como fonte de embasamento além da Constituição.

Assim, conforme feito no primeiro experimento relatado na seção 3.3, para cada
questão foi criado um grafo com suas alternativas. Além disso, em cada grafo havia um
nó para cada artigo da Constituição.

Nesse experimento, o algoritmo acertou apenas 2 das 10 questões, tendo uma per-
formance de 20%. Mesmo com a baixa performance, em uma das duas questões acertadas,
ele “acertou errando”. Portanto, em apenas 1 das 10 questões o algoritmo de fato acertou
a questão e justificou adequadamente.

Usando novamente Teoria da Probabilidade, no contexto de Direito Constitucio-
nal, o algoritmo performou abaixo do Valor Esperado. Nesse caso, a Esperança é de 2.5
questões. Se, mais uma vez, arredondarmos para cima, o valor esperado de acerto é de
3 questões. Portanto, “chutar” todas as questões é uma estratégia melhor do que usar o
algoritmo, ao menos em questões de Constitucional.

Por fim, nos moldes do terceiro experimento descrito na seção 3.3, tentou-se medir
a precisão para acertar as justificativas. Nesse experimento, o algoritmo acertou a justifi-
cativa de 6 das 10 questões, tendo 60% de desempenho. Chama atenção o fato de ter sido
mantida exatamente a mesma performance do experimento em ética - o que talvez seja
apenas uma coincidência.

3.5 Aplicação comercial

A possível aplicação comercial de subprodutos dessa pesquisa não foi discutida em
nenhuma publicação ou conferência. Trata-se, portanto, de mais uma contribuição inédita
do presente trabalho.

O Exame da OAB criou em torno de si um mercado de cursos preparatórios. Os
14 Pretende-se desenvolver o experimento computacional com as outras 20 questões amostradas em

momento posterior.
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valores envolvidos não são desprezíveis. Um dos líderes de mercado, a empresa Centro
de Estudos Renato Saraiva (CERS), cobra de cada aluno R$ 1.881,79 apenas para a
preparação da primeira fase em um curso virtual15. Destaca-se que as margens de cursos
online são elevadas em virtude do baixo custo marginal. O abordagem pedagógica do
CERS consiste em transferir para o ambiente virtual o modelo de aulas expositivas que
ocorrem em cursos presenciais.

Salta aos olhos, por exemplo, que as aulas possuem duração de 100 minutos inin-
terruptos de vídeo. A empresa parece trabalhar com premissas do mundo analógico, ainda
que no ambiente digital as premissas sejam diferentes. No mundo analógico, as aulas têm
100 minutos de duração por motivos de custos logísticos. Seria impraticável, por exemplo,
que um professor explicasse um único conceito em 7 minutos, passasse para os alunos
questões sobre esse conceito e aguardasse que todos, inclusive os que precisam fazer mais
questões desse assunto, atingissem desempenho satisfatório para prosseguir no conteúdo.
Em termos do tempo de atenção de seres humanos sugeridos na neurociência (JOHNS-
TONE; PERCIVAL, 1976), uma micro-aula de 7 minutos faz mais sentido do que uma
aula tradicional de 100 minutos.

Em outras áreas do conhecimento, como na Matemática, plataformas como Khan
Academy16 e Coursera17 usam abordagens completamente diferentes. Os vídeos são curtos,
decompostos em partes menores para cada conceito e os alunos recebem um volume de
exercícios customizado de acordo com o seu nível de proficiência.

Diferentemente do CERS, um aplicativo mobile chamado “OAB de Bolso”18 oferece
outra abordagem. O aplicativo permite que o usuário acesse um banco de questões de
edições anteriores via celular e responda questões. O sistema oferece estatísticas sobre o
desempenho.

Contundo, a funcionalidade que realmente atrai os usuários são as questões co-
mentadas. Essa é uma premium feature e apenas os que pagam a mensalidade R$ 30,00
por mês têm acesso.

A aplicação comercial deste trabalho surge exatamente nessa seara. O aplicativo
“OAB de Bolso” gera comentários justificando a questão de forma manual, usando horas
de trabalho de especialistas. Ora, se o software que foi desenvolvido até aqui conseguiu 60%
de performance na justificativa de 30 questões de Ética e de 10 questões de Constitucional,
talvez ele consiga performance similar em outras áreas.

15 O valor foi consultado no dia 10 de junho de 2018 e refere-se ao preço normal do curso. Eventual-
mente, descontos são disponibilizados. Mais informações em: https://www.cers.com.br/curso/oab-
premium-6-em-1—extensivo-teorico–resolucao-de-questoes-objetivas-e-interdisciplinares–revisaco-
online–fechando-etica–intensivo-oab–superintensivo-2

16 Mais informações em: https://pt.khanacademy.org/
17 Mais informações em: https://www.coursera.org/
18 Mais informações em: https://www.oabdebolso.com/

https://www.cers.com.br/curso/oab-premium-6-em-1---extensivo-teorico--resolucao-de-questoes-objetivas-e-interdisciplinares--revisaco-online--fechando-etica--intensivo-oab--superintensivo-2
https://www.cers.com.br/curso/oab-premium-6-em-1---extensivo-teorico--resolucao-de-questoes-objetivas-e-interdisciplinares--revisaco-online--fechando-etica--intensivo-oab--superintensivo-2
https://www.cers.com.br/curso/oab-premium-6-em-1---extensivo-teorico--resolucao-de-questoes-objetivas-e-interdisciplinares--revisaco-online--fechando-etica--intensivo-oab--superintensivo-2
https://pt.khanacademy.org/
https://www.coursera.org/
https://www.oabdebolso.com/
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Se essa premissa for válida, seria possível construir um novo negócio com pelo
menos uma vantagem competitiva: a geração semi-automática de questões comentadas.
Obviamente, com a performance atual o processo precisaria ser semi-automático, com a
revisão de um especialista. Entretanto, existe espaço para otimizações e para a tentativa
de outras abordagens.

Por fim, cabe dizer que uma funcionalidade não faz um negócio, como aponta bri-
lhantemente (MEIRA, 2015). Entretanto, muitas empresas poderosas começaram com
uma funcionalidade que era apenas uma vantagem competitiva. Em cima disso, foi cons-
truída uma plataforma. O melhor exemplo talvez seja o Google.

O mercado de preparação para OAB possui elevadas margem de lucro, demanda
inelástica (se a regulação for mantida como está) e parece ter sido pensado para os anos
2000. Esse é o aroma de um mercado que pode ser “disruptado”. Por que não uma plata-
forma em formato similar ao Khan Academy e ao Coursera para o exame da OAB?

3.6 Usando a WordNet

A WordNet (MILLER, 1995) é um projeto de linguística e de Ciência da Com-
putação que começou na Universidade de Chicago, na década de 1980, com a pretensão
de construir uma base de dados da língua inglesa. Mais do que apenas listar as palavras,
como ocorre em dicionários clássicos, a WordNet usa uma estrutura de grafos para mostrar
a relação entre as palavras, como a concentração em nós de sinônimos. A título exempli-
ficativo, palavras com o mesmo significado, como “cachorro” e “cão”, estão inseridas no
mesmo nó. Há de ser ressaltado que a WordNet exige um profundo trabalho de curadoria
da língua e de mapeamento ontológico.

Ao longo da História, houve extensões da WordNet para outras línguas, além do
inglês. No caso da Itália, existe a ItalWordNet. Em especial, foi criado uma extensão da
WordNet apenas para conceitos jurídicos no idioma italiano, denominada Jur-WordNet
(SAGRI; TISCORNIA; BERTAGNA, 2004).

No Brasil, existe o trabalho da OpenWordNet-PT (PAIVA; RADEMAKER; MELO,
2012), voltada para a língua portuguesa. O repositório oab-exams foi criado, inclusive,
dentro do repositório da OpenWordNet-PT no Github. Salienta-se que a iniciativa brasi-
leira, diferentemente da italiana, não possui uma extensão oficial para termos jurídicos.

Em (DELFINO et al., 2017) e, posteriormente e com variação, em (DELFINO et
al., 2018), foi conduzido experimento no qual, de forma exploratória, alguns termos jurí-
dicos foram adicionados à OpenWordNet-PT. Em seguida, foram repetidos experimentos
do tipo Shallow-Question Answering. Muito embora o presente trabalho não vá descre-
ver os detalhes da implementação, seus resultados merecem ser comentados. Assim, um
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olhar apenas quantitativo indica que o desempenho geral do algoritmo não foi alterado.
Contudo, uma análise qualitativa atenta indicou que alguns casos de polissemia foram
resolvidos.

Nesse sentido, importante observar que, novamente, fica claro que os próximos
passos desta pesquisa passam pela busca de métodos alternativos ao bag of words, com
abordagens que se aprofundem na semântica da linguagem ao invés de ignorá-la. Em
(DELFINO et al., 2017), já houve a exploração preliminar de lógica intuicionista iAlc
(HAEUSLER; PAIVA; RADEMAKER, 2010). Esse parece ser o grande ponto a ser ex-
plorado em implementações futuras.

3.7 Bom-senso (senso-comum): um grande desafio para programas
de computador

Leia a seguinte frase: “Ontem eu enfiei um alfinete em uma cenoura. Depois que
eu tirei, tinha um buraco”. Para os leitores deste trabalho, a resposta sobre onde o buraco
foi feito é óbvia: na cenoura.

Se a frase fosse: “Ontem eu enfiei uma cenoura em um alfinete. Depois que eu tirei,
tinha um buraco”, novamente, para uma pessoa normal, continuaria sendo óbvio que o
buraco foi criado na cenoura. Para um programa de computador, por sua vez, essa frase
é altamente ambígua, ele não saberia dizer se o buraco está na cenoura ou no alfinete.

Esse exemplo é mostrado no trabalho (DAVIS; MARCUS, 2015). Neste artigo, os
autores argumentam que expressões linguísticas como essa da cenoura e do alfinete são
muito desafiantes para os mais avançados programas de inteligência artificial. A resposta
é óbvia para humanos em virtude do contexto e do conhecimento adquirido ao longo
de nossas vidas. Na literatura da área, esse tipo conhecimento é chamado de background
knowledge (conhecimento prévio ou geral), isto é, um conhecimento que está implícito, ad-
quirido ao longo da vida e que é necessário para o entendimento perfeito de determinadas
frases.

A presente monografia não fez uso de técnicas de inteligência artificial, entretanto,
as técnicas que foram efetivamente usadas e descritas anteriormente, como grafos, TF-IDF
e Dijkstra, sofrem do mesmo problema: grande dificuldade de lidar com semântica. As
abordagens usadas nos experimentos computacionais descritos aqui com vetores, grafos e
com o Modelo de Espaço Vetorial, desprezam a semântica, sendo chamadas de “bag of
words” (sacola de palavras).

Entrando no domínio jurídico e no exame da OAB, a primeira questão do XIX
Exame Unificado na área de Ética é um exemplo digno de nota:
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Alexandre, advogado que exerce a profissão há muitos anos, é
conhecido por suas atitudes corajosas, sendo respeitado pelos
seus clientes e pelas autoridades com quem se relaciona por
questões profissionais. Comentando sua atuação profissional,
ele foi inquirido, por um dos seus filhos, se não deveria
recusar a defesa de um indivíduo considerado impopular, bem
como se não deveria ser mais obediente às autoridades,
diante da possibilidade de retaliação.

Sobre o caso apresentado, observadas as regras do Estatuto
da OAB, assinale a opção correta indicada ao filho do
advogado citado.

OPTIONS

A) O advogado Alexandre deve recusar a defesa de cliente
cuja atividade seja impopular.

B) O temor à autoridade pode levar à negativa de prestação
do serviço advocatício por Alexandre.

C) As causas impopulares aceitas por Alexandre devem vir
sempre acompanhadas de apoio da Seccional da OAB.

D:CORRECT) Nenhum receio de desagradar uma autoridade deterá o
advogado Alexandre.

Em momento algum está explícito que defender um indivíduo considerado impo-
pular poderia causar desagrado em autoridades. Isso está implícito, assim como está
implícito que o local do buraco é na cenoura.

Estes exemplos mostram desafios significativos da abordagem computacional frente
à linguagem. É a partir do problema apresentado neste capítulo que o próximo capítulo
é construído. Talvez seja possível “agitar” o debate da educação jurídica com um outro
tipo de experimento, que recorra, inclusive, à interdisciplinariedade em outra direção.

Nas próximas páginas será apresentada uma ideia que tenta, ao mesmo tempo,
driblar o problema de common-sense dos computadores e apresentar uma evidência ex-
perimental que faça a comunidade jurídica refletir sobre a identidade de sua pedagogia.



4 Uma ideia de experimento comportamental

Até aqui, foi apresentado um problema científico sobre o formato da seguinte per-
gunta: um computador com um algoritmo primitivo seria capaz de ser aprovado
no Exame da OAB? Argumentou-se que essa pergunta, se fosse respondida com um
“sim”, poderia excitar o debate em curso sobre a educação jurídica brasileira. Para fazer
isso, a área do conhecimento escolhida como ferramenta foi a Ciência da Computação. No
entanto, é possível pensar uma outra forma interdisciplinar de aquecer o debate.

Nesta seção, será apresentada uma ideia de experimento comportamental. Dessa
vez, a ferramenta de apoio será a Psicologia. Salienta-se que a proposta de experimento
que será apresentada é inédita e não foi sequer discutida em nenhuma publicação dos
resultados parciais desta pesquisa. Além disso, não foi encontrado na literatura nenhum
outro trabalho com um experimento nos moldes do que será apresentado abaixo.

Destaca-se que não foi possível executar a ideia abaixo em virtude da escassez de
recursos financeiros, de energia e de tempo. Entretanto, esse experimento é descrito neste
trabalho para fins de registro da ideia e, mais importante que isso, como um convite à
comunidade científica. É desejável que potenciais leitores possam tornar essa ideia uma
realidade.

4.1 Dois testes

Primeiramente, seria necessário recrutar 60 voluntários. Estes precisariam ser alu-
nos no último ano de graduação ou poderiam ter até 2 anos de formados1. Além disso,
seria necessário que metade dos voluntários, 30 pessoas, fossem graduandos ou recém
formados em Direito, e que a outra metade fosse composta por graduandos ou recém
formados em cursos como Matemática, Engenharias e Ciência da Computação. Na língua
inglesa, costuma-se referir a esses cursos com a sigla STEM (Science Technology Engine-
ering and Mathematics). Essa sigla será usada daqui em diante. Para os objetivos desse
experimento, necessariamente metade dos voluntários precisa ser egresso de cursos muito
diferentes do curso de Direito, idealmente, cursos que não são classificados como Ciências
Humanas ou Ciências Sociais Aplicadas.

Em seguida, ambos os grupos seriam convidados para dois testes. Na primeira
avaliação, todos os voluntários, tanto de Direito como de STEM, responderiam 50 questões
da primeira fase do Exame Unificado da Ordem de anos anteriores. Essas questões seriam

1 Definiu-se este intervalo por ser o período em que os alunos e recém graduados de Direito costumam
fazer a prova da OAB.
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selecionadas aleatoriamente dentro do data set que foi construído. O ponto crucial desse
primeiro teste é que as condições da prova seriam reproduzidas de forma totalmente
simétricas ao exame oficial.

Na prova oficial, são 80 questões e os candidatos têm 5 horas para fazer a prova.
Como os candidatos iriam fazer apenas 50 questões (62,5% da prova), eles teriam 3 horas
e 7 minutos para responder as 50 perguntas. Mais importante do que esse detalhe, os
candidatos não teriam acesso a qualquer material de consulta, assim como acontece no
Exame oficial. Após a primeira avaliação, os dados com o desempenho de cada grupo
seriam coletados e os candidatos seriam dispensados.

Na semana seguinte, os candidatos seriam convidados para fazer um novo teste.
Novamente, eles responderiam 50 questões da primeira fase da prova e teriam 3 horas
e 7 minutos para isso. Essas 50 questões seriam aleatoriamente sorteadas, mas seriam
excluídas do universo as questões que foram sorteadas na primeira avaliação.

Diferentemente do primeiro teste e da prova oficial, nesse segundo teste, todos os
candidatos poderiam consultar livremente à legislação. Além de poder consultar
um Vade Mecum2 físico, os candidatos ainda teriam acesso a um arquivo PDF do mesmo
Vade Mécum e poderiam acessar a plataforma LexML Brasil, o Google das Normas Bra-
sileiras, responsável por indexar todas as normas do ordenamento jurídico. Há de ser
ressaltado que os candidatos não poderiam consultar qualquer outro site.

Ainda, cabe dizer que os candidatos poderiam utilizar a funcionalidade “con-
trol+F”, um atalho para a busca por determinada palavra ou expressão em um texto. Essa
funcionalidade seria muito útil na consulta ao arquivo PDF do Vade Mécum. Antes da
realização do experimento, haveria uma explicação sobre como funciona a funcionalidade
de “control+F” para garantir que todos saibam da sua existência e de como utilizá-la. Ao
final do segundo teste, os dados do desempenho de cada grupo (STEM e Direito) seriam
coletados e os candidatos dispensados.

4.2 Arranjo de incentivos

De modo a incentivar que cada candidato tente acertar o maior número de questões,
seriam criados incentivos financeiros. Propositalmente, partindo da premissa que seria
possível modelar a performance dos candidatos em uma curva de Distribuição Normal,
em formato de sino, seriam criados incentivos para todo o espectro de performance, isto
é, para as duas caudas e para a grande maioria, que se concentra próximo da média.
2 Vade Mécum é um compêndio de normas jurídicas. Geralmente engloba textos legais como a Cons-

tituição Federal, o Código Civil, o Código de Processo Civil, o Código Penal, o Código de Processo
Penal, o Código Eleitoral, o Código do Consumidor, o Código de Trânsito e a Consolidação das Leis
Trabalhistas. Existem também versões especializados por áreas, como o vade mécum de Direito do
Trabalho ou o vade mécum de Direito Administrativo.
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Figura 23: Exemplo de Curva Normal

Fonte: Wikipédia

Na área de psicologia comportamental, existem estudos que indicam que pessoas
reagem a incentivos pequenos, como centavos (FEHR, 2002). Assim, seriam dados quatro
incentivos aos voluntários para que eles participassem do experimento e se dedicassem a
ele.

O primeiro seria dar a cada voluntário R$ 8,00, apenas para cobrir os custos de
transporte. O segundo incentivo seria dar a cada voluntário R$ 0,30 centavos por cada
questão acertada. Desse modo, o máximo valor possível de ganho por candidato seria R$
15,00, caso acertasse todas as 50 questões.

O terceiro incentivo seria um bônus de R$ 50,00 para os três melhores candidatos
no grupo de Direito e de R$ 50,00 para os três melhores voluntários no grupo de STEM. É
importante frisar que o ranqueamento seria feito entre grupos, havendo um ranqueamento
para os voluntários de STEM e outro ranqueamento para os voluntários de Direito. Por
fim, seria criado um quarto incentivo com a inserção de aleatoriedade, uma espécie de
“loteria”. Em cada grupo, todos os candidatos receberiam um número da sorte de 1 a 30.
Além disso, a depender da quantidade de acertos, os voluntários receberiam mais números
da sorte.

Para ilustrar, vamos supor que o candidato Abel, pertencente ao grupo de Direito,
recebesse como número da sorte o número 1. Além disso, vamos supor que Abel acertasse
15 questões do total de 50. Abel teria como números da sorte os números: 31, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 e, finalmente, o número 1 (o número 1 por ser o
primeiro na ordem alfabética). Ana, por sua vez, seria o segundo nome em uma hipotética
lista em ordem alfabética com o nome dos candidatos. Dessa maneira, seu número da sorte
inicial seria 2. Supondo que Ana acertasse 4 questões de um total de 50, seus números da
sorte seriam: 2, 46, 47, 48 e 49.

Se todos os candidatos acertassem todos as questões, no grupo de Direito have-
riam 1530 números da sorte e, no grupo de STEM, haveriam outros 1530 números da
sorte. A quantidade total (T) de números da sorte dependeria do desempenho global dos
voluntários em cada grupo. Depois que cada voluntário tivesse os seus números da sorte,
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haveria um sorteio para cada grupo.

Ao vencedor de cada sorteio no grupo de STEM e de Direito seria dado o prêmio
de R$ 100,00. Quanto maior o desempenho, maiores são as chances de ser sorteado. Um
candidato que acertasse 40 das 50 questões, teria probabilidade 41/𝑇 de ser sorteado.
Ao mesmo tempo, ainda que um candidato errasse absolutamente todas as 50 questões,
ele ainda teria uma chance de 1/𝑇 de ser sorteado. Mesmo errando todas as questões o
candidato teria, pelo menos, um número da sorte que lhe foi atribuído por participar.

4.3 Hipóteses e tese
A grande questão a ser testada nesse experimento é qual o peso da informação

no Exame da OAB. Assim, questiona-se se engenheiros, matemáticos e outros membros
do grupo de STEM teriam desempenho muito melhor ao fazer a prova da OAB com
consulta da legislação. Ainda, será que, tendo acesso as leis e à funcionalidade de busca
no texto como o “Control+F”, os membros do grupo de STEM conseguiriam atingir o
desempenho mínimo de 50% de aproveitamento? Essas perguntas podem ser separadas
analiticamente em hipóteses.

Hipótese 1: A média do desempenho dos voluntários do grupo de STEM no expe-
rimento sem informação será baixa, muito inferior ao mínimo necessário para aprovação,
que é 50% de acertos.

Hipótese 2: A média do desempenho dos voluntários do grupo de Direito no
experimento sem informação será superior à média do grupo de STEM no mesmo
experimento.

Hipótese 3: A média do desempenho dos voluntários do grupo de Direito no
experimento sem informação será próxima do percentual necessário para aprovação no
exame oficial.

Hipótese 4: A média do desempenho dos voluntários do grupo de STEM irá subir
no experimento com informação.

Hipótese 5: A média do desempenho dos voluntários do grupo de STEM no
experimento com informação ficará próxima do percentual necessário para aprovação
no exame oficial.

Hipótese 6: A média do desempenho dos voluntários do grupo de Direito no ex-
perimento com informação será alta, significativamente acima do percentual necessário
para aprovação no exame oficial.

Após a realização dos experimentos seria possível contrastar os resultados em-
píricos com as expectativas. Caso todas as hipóteses fossem confirmadas, seria possível
formular a tese de que o exame da OAB é basicamente informativo, haja vista
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Tabela 2: Hipóteses de performance média dos voluntários dos dois grupos

Sem informação Com informação
STEM ≤ 50% ≈ 50%
Direito ≈ 50% ≥ 50%

que pessoas desvinculadas do domínio jurídico conseguem responder a prova simples-
mente por terem acesso à informação necessária, por conseguirem processá-la e por serem
dotados de background knowledge.

Diferentemente de programas de computador, ao serem apresentadas à questão
discutida na seção 3.7, seria factível, para seres humanos, perceber a correlação implícita
no enunciado entre impopularidade e desagrado de autoridade.

A ideia desse experimento comportamental significa uma aposta justamente nessa
direção. Talvez, com o bom-senso que todo ser humano têm, com informação e buscadores
adequados, a prova da OAB se torne um desafio simples - mesmo para pessoas sem
nenhuma formação em Direito.

Novamente, o intuito desse experimento não seria o de questionar a qualidade
da prova. O grande questionamento que poderia ser feito diz respeito a um projeto de
educação jurídica modelado para maximizar o desempenho nesse Exame. Mais uma vez,
essa seria outra evidência científica que poderia colocar o personagem Custódio em apuros.

A motivação pessoal por trás dessa pesquisa não é a de criticar o Exame da OAB
em si, como forma de filtro para quem exerce a profissão. O interesse é discutir o quão
importante esse Exame deveria ser na formação dos juristas do país. Em uma linha, a
provocação seria: se Engenheiros passam no Exame da OAB usando o Google, por quê
valorizar tanto essa prova pedagogicamente num mundo em que o Google está sempre ao
nosso alcance?
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Quando entramos em uma biblioteca, percebemos que as áreas do conhecimento
são separadas por blocos. De um lado, temos as estantes das Ciências Humanas, em outro,
as Ciências Exatas. Dentro de um mesmo bloco, como o de Ciências Exatas, existem
estantes separando os assuntos.

Essa cisão não ocorre apenas nas bibliotecas, ela também acontece na divisão das
disciplinas, desde o Ensino Fundamental e, eventualmente, na segmentação dos cursos
superiores. Tal partição existe, sobretudo, por motivos didáticos. É dividindo que se
conquista. No caso, que se aprende.

O que muitos parecem ignorar é o fato de que, no mundo real, os problemas não
estão separados como nas bibliotecas. Muitas vezes, a solução engenhosa de um problema
passa pela interdisciplinariedade. Aliás, intuitivamente, parece existir alguma correlação
positiva entre a complexidade do problema e a vocação interdisciplinar da sua solução3.

Como evidenciado por (RESTREPO-AMARILES, 2014), existe uma tendência
mundial de ascensão da Matemática no mundo jurídico, em especial com o uso de indi-
cadores numéricos baseados em estatística. Estes influenciam o comportamento de juízes
e determinam aspectos da administração da justiça, como promoções em cargos. Como o
trabalho de (FORTES, 2015) mostra, percebe-se que a virada matemática do Direito
(mathematical turn) acontece também na administração da Justiça Brasileira, em espe-
cial, isto pode ser visto na iniciativa pioneira do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) por
meio do projeto Justiça em Números4.

Indispensável que se diga que a aproximação da Matemática com o Direito não
ocorre apenas no âmbito governamental. O Supremo em Números5 é um projeto precursor,
criado em 2010, no âmbito da Fundação Getúlio Vargas - uma instituição acadêmica. A
iniciativa, além de produzir trabalhos importantes para o debate nacional no formato de
relatórios acessíveis para todos, já produziu trabalhos acadêmicos sofisticados de nível
internacional, como (ARGUELHES; HARTMANN, 2017).

Este trabalho é uma aposta nessa direção. Diante de um problema complexo,
sugeriu-se, timidamente, um diálogo com a Psicologia. Em especial, recorreu-se à Ma-
temática e à Ciência da Computação - áreas que historicamente não dialogam com o
Direito.

Chega-se aqui com a conclusão de que a missão inicial foi descumprida, já que não

3 Id est, quanto mais complexo o problema, mais interdisciplinar será a sua solução.
4 Mais informações em: http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/pj-justica-em-numeros
5 Mais informações em: http://www.fgv.br/supremoemnumeros/

http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/pj-justica-em-numeros
http://www.fgv.br/supremoemnumeros/
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foi construído o algoritmo capaz de ser aprovado no Exame da OAB. O melhor resultado
alcançado foi o desempenho de 33% em uma amostra de questões de ética. Entretanto,
“no caminho”, surgiu uma promissora performance para encontrar as justificativas das
alternativas corretas.

O entusiamo com esse diálogo epistemológico é tão grande que talvez estejamos
observando o surgimento de uma nova área. No início da década de 1960, os trabalhos de
(CALABRESI, 1961) e de (COASE et al., 1960) inauguraram a área que ficou conhecida
como Law & Economics (Direito & Economia). A inovação desse campo consistiu em
aplicar métodos da Economia Ortodoxa (Neoclássica) no contexto jurídico. Talvez seja o
caso de pensarmos em cunhar a área de Law & Mathematics (Direito & Matemática)6,
em que seriam usados instrumentos da Matemática e da Computação no campo jurídico.

Como este trabalho está inserido no macro tema de educação jurídica, cabe tam-
bém pensar em como inserir esse perfil interdisciplinar nos cursos de Direito. Em (VAR-
GAS, 2014), o autor defende que o século XXI possui um novo perfil de Jurista, o Juristia
Criativo, marcado pelo pragmatismo. Um indivíduo que deixa de lado o puritanismo frio
do liberalismo e o revolucionarismo adolescente do Critical Legal Studies para focar nos
problemas, nas causas - independentemente do método ou da matriz de pensamento que
se faça necessário para criar uma solução. A Matemática e a Ciência da Computação são
duas ferramentas poderosas na resolução de problemas e que, até aqui, foram negligenci-
adas, não apenas nas Escolas de Direito clássicas mundo afora, como também na própria
ideia da Escola Criativa de Direito7.

Espera-se que este trabalho se torne mais um exemplo na direção do diálogo entre
Direito, Matemática e Ciência da Computação. Verdade seja dita, esta monografia tem
um valor simbólico, já que é o primeiro Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) do recém-
criado programa de dupla graduação em Direito e Matemática Aplicada, uma iniciativa
louvável da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro8. Um das vantagens desse pro-
grama é a exigência de apenas um TCC para a obtenção dos dois diplomas. Torço para
que este seja o número um de muitos.

Dado que o trabalho não cumpre totalmente o que foi “vendido” como sua grande
missão inicial e começa com uma imagem cinematográfica, leitores ácidos poderiam dizer
que este trabalho é mais imaginativo do que qualquer outra coisa. A resposta?

Uma citação de Albert Einstein: Imagination is more important than knowledge9.

6 Ou talvez estender o termo Legal Tech para além das start-ups que trabalham na interseção entre
Direito e tecnologia.

7 Ressalte-se a iniciativa louvável da FGV DIREITO RIO de ter iniciado, em 2013, de forma pioneira,
um grupo de estudos denominado “Programação para Advogados”. Em 2014, a disciplina se tornou
um curso eletivo e, desde então, foi oferecida anualmente.

8 Muito me orgulha ter sido o responsável por sugerir esse programa para o corpo de gestores das
Escolas de Direito e de Matemática Aplicada.

9 Em tradução livre, “imaginação é mais importante do que conhecimento”.
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Avante.
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