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RESUMO 

Em geral, as decisões sobre investimentos em negócios caracterizam-se pelo tratamento de 

problemas não estruturados, requisitando um alto nível de conhecimento conceitual por parte 

do decisor. Assim como todos os gestores, os profissionais da área jurídica têm de lidar com a 

natureza crítica dos riscos e das incertezas no processo de tomada de decisão. A atividade 

advocatícia caracteriza-se, em termos econômico-financeiros, por receitas imprevisíveis, de 

montante e de tempo, que devem cobrar despesas e custos fixos inadiáveis. Desta forma, a 

tomada de decisão está condicionada à otimização do uso dos recursos, o que exige a 

consideração dos investimentos e benefícios envolvidos. Diante do exposto, a proposta deste 

trabalho é sugerir um modelo que visa à estruturação do processo de análise de investimentos 

e de tomada de decisão com relação ao financiamento de causas judiciais. Os métodos 

utilizados para estruturação do modelo foram a Árvore de Decisão e a Simulação Monte 

Carlo, estabelecendo um processo de análise da viabilidade econômica, que permita aos 

escritórios de advocacia ou prestadores de serviços judiciários a análise da variabilidade do 

fluxo de caixa ao longo de um processo judicial, analisar o resultado econômico do 

investimento através de uma distribuição de probabilidade, bem como obter uma medida de 

risco que auxilie o decisor na tomada de decisão. A partir do desenvolvimento do modelo e de 

sua aplicação, foi possível perceber que o método é capaz de responder sobre a viabilidade 

econômica de causas judiciais, bem como de fornecer informações acerca dos benefícios e 

dos riscos de se tomar determinada decisão, tendo em vista o retorno de uma causa judicial 

como tendo sido subsidiado pelo prestador de serviços advocatícios.   

Palavras-chave: Análise de Investimentos. Árvore de Decisão. Simulação Monte Carlo. 

Causas Judiciais.  

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

In general, decisions on business investment characterized by the treatment of unstructured 

problems, require a high level of conceptual knowledge by the decision maker. Like all 

managers, legal professionals have to deal with the critical nature of the risks and 

uncertainties in the decision-making process. The attorney-client activity is characterized, in 

economic and financial terms, unpredictable income, amount and time, they should charge 

expenses and unavoidable fixed costs. Thus, decision making is subject to optimal use of 

resources, which requires consideration of investments and benefits involved. Given the 

above, the purpose of this paper is to suggest a model that aims to structure the analysis 

process of investment and decision-making with regard to funding for legal cases. The 

methods used to structure the model were Decision Trees and the Monte Carlo simulation, 

establishing a process of analysis of the economic viability, allowing law firms or judicial 

service providers to analyze the variability of cash flows over a court case, analyze the 

economic result of the investment by a probability distribution, as well as get a risk measure 

that helps the decision maker in decision making. From the development of the model and its 

application, it was revealed that the method is able to answer the economic viability of legal 

proceedings and to provide information about the benefits and risks of taking certain decision, 

having seen the return of a court case to have been subsidized legal services provider. 

Keywords: Investment Analysis. Decision Tree. Monte Carlo Simulation. Judicial Causes. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Descrição do Problema 

 As sociedades contemporâneas, em sua quase totalidade, são estruturadas por um 

conjunto de normas necessárias à manutenção de certa ordem (ARENHART & NETO, 2010). 

Nessa perspectiva, o processo judicial é uma sequência de atos que permite à sociedade reagir 

ao descumprimento dessas normas, em que sanções são concebidas pelo legislador no intuito 

de garantir racionalidade e previsibilidade, oferecendo garantias de participação dos 

envolvidos no processo. O processo abrange, assim, todo o caminho percorrido, desde seu 

ajuizamento até a decisão final, e, posteriormente, o cumprimento de tal decisão (LUNARDI 

& DIMOULIS, 2007). 

 As disputas judiciais são resolvidas através de vários estágios de um processo 

sequencial de tomada de decisão, no qual as partes têm informações limitadas e agem de 

acordo com seus próprios interesses. Ainda, cada tipo de processo possui suas características e 

persegue finalidades distintas, obedecendo a diferentes arranjos referentes às regras 

processuais que podem modificar significativamente o andamento dos processos, e alterando 

variáveis que irão afetar as mais diferentes decisões dos agentes envolvidos: iniciar uma 

disputa judicial; realizar um acordo antes do julgamento; revelar determinada informação; 

recorrer da decisão proferida. Dessa forma, cabe ao gestor agir da melhor forma na condução 

de cada processo (ARENHART & NETO, 2010; LUNARDI & DIMOULIS, 2007).  

 Ademais, é importante ressaltar que, para iniciar uma disputa judicial, investimentos de 

capital devem ser realizados. A depender do processo, estes investimentos podem ser baixos 

ou elevados, havendo a incerteza de se obter um retorno do capital investido. Nessa linha, 

percebe-se que o processo judicial é complexo, carecendo, portanto, que cada etapa seja 

analisada com cautela. 

 Assim como todos os gestores, os profissionais da área jurídica têm de lidar com a 

natureza crítica dos riscos e das incertezas no processo de tomada de decisão. Conforme 

Allessandri (2004), a identificação dos riscos e incertezas inerentes a uma ação proposta, a 

avaliação do seu impacto sobre os resultados possíveis, e o desenho de planos de contingência 

para gerenciá-los são essenciais para a tomada de decisões de negócio. Além disso, como toda 

e qualquer organização inserida no contexto atual, com a concorrência empresarial cada vez 

mais intensa, as organizações da ordem do jurídico necessitam melhorar o seu desempenho e 
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ampliar as suas áreas de atuação, buscando cotidiana e ativamente novas formas de 

operacionalização de suas unidades de negócio (NIEWEGLOWSKI, 2010). 

 As decisões sobre investimentos em negócios, em geral, caracterizam-se pelo 

tratamento de problemas não estruturados, requisitando um alto nível de conhecimento 

conceitual por parte do decisor (SOUZA, 2002). Conforme Nábrádi & Szôllôsi (2007), o 

procedimento de análise de investimento de capital é de primordial importância no seu 

controle. Uma vez que o investimento tenha sido feito, este é, em grande parte, um custo 

afundado, e não deve influenciar decisões futuras. No contexto de decisão de investimentos 

em causas judiciais, deve ser considerada a importância do estudo econômico, a probabilidade 

de sucesso da causa judicial, bem como a análise dos riscos envolvidos.     

 Destarte, este trabalho propõe um modelo que visa à estruturação do processo de análise 

de investimentos e de tomada de decisão com relação a financiamentos de causas judiciais, 

acautelando o decisor quanto aos riscos envolvidos, com a pretensão de maximizar o retorno 

das despesas incorridas ao longo do processo judicial, tais como encargos com perícias e com 

honorários advocatícios, entre outras. Dessa forma, os prestadores de serviço que atuam neste 

mercado poderão barganhar e a até financiar causas que apresentem um bom retorno 

financeiro.   

1.2 Justificativa 

 A atividade advocatícia caracteriza-se, em termos econômico-financeiros, por receitas 

imprevisíveis, de montante e de tempo, que devem cobrar despesas e custos fixos inadiáveis 

(BORGERT & PASOLD, 2004). Em causas judiciais, as normas jurídicas acabam por impor 

preços a certas atividades, procurando discipliná-las. Assim, a tomada de decisão está 

condicionada à otimização do uso dos recursos, o que exige a consideração dos investimentos 

e benefícios envolvidos (ARENHART & NETO, 2010).  

 O que leva um determinado indivíduo a expor sua questão em tribunal é sempre o 

resultado de uma avaliação mais ou menos informada e cautelosa de custos e benefícios 

inerentes a essa decisão (PATRÍCIO, 2005). A arbitragem, a mediação, a conciliação e a 

negociação são pontos fundamentais e importantes para que o direito se concretize tal como 

ele se objetiva (BRANDÃO, 2012).   

 Um aspecto importante, que deve ser considerado neste momento, diz respeito ao risco 

da decisão judicial, pois, conforme Raeffray (2013), não faltam decisões enviesadas 

proferidas pelo Poder Judiciário. O indivíduo, quando ingressa com uma ação judicial, avalia 
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o risco, querendo saber qual a chance de obter êxito. Porém, mesmo com boas chances de 

êxito, não há garantia de que ganhará o processo. Esse risco interfere nos negócios, pois, no 

momento de realizá-los, sempre será avaliado qual o impacto financeiro de uma futura 

decisão judicial sobre o patrimônio do litigante. Dessa forma, para os profissionais de 

advocacia que desejam financiar uma causa judicial apresentada pelo cliente é importante 

estruturar primeiramente o processo de análise de investimentos desta causa, bem como o 

estudo dos riscos inerentes ao processo. Assim será possibilitada a realização de uma 

negociação que assegure um retorno financeiro mais próximo do esperado.   

 Nesse sentido, este trabalho se justifica pela percepção da importância de se utilizar 

técnicas da análise econômica de investimentos em causas judiciais, de forma que possa 

proporcionar aos escritórios de advocacia maior eficiência e aumento de valor nas 

negociações, obtendo melhores resultados em relação aos investimentos realizados.  

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo Geral 

 Esse trabalho tem como objetivo propor um modelo que permita incorporar a avaliação 

econômica e financeira de causas judiciais, considerando os riscos envolvidos ao longo do 

processo judicial, e prescrever a um prestador de serviços de assessoria jurídica 

recomendações do ponto de vista financeiro para a negociação e execução de processos 

judiciais.  

1.3.2 Objetivos Específicos      

 Analisar a estrutura de um processo judicial; 

 Realizar um levantamento dos riscos envolvidos em causas judiciais; 

 Propor um modelo para análise econômica de causas judiciais; 

 Estruturar um estudo de caso para verificar a aplicação do modelo proposto; 

 Discutir as técnicas e as soluções identificadas no processo de avaliação de 

investimentos sob condição de risco e os resultados encontrados. 
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1.4 Metodologia  

1.4.1 Caracterização da Pesquisa 

 Conforme Gil (2007), existem vários critérios que devem ser considerados quando a 

finalidade é classificar uma pesquisa. Para classificação desta pesquisa foi utilizada a 

metodologia de Gil (2007) e Silva & Menezes (2001), segundo os quais, o estudo pode ser 

classificado em relação à natureza das atividades, aos objetivos, à forma de abordagem do 

problema e aos procedimentos técnicos. A Tabela 1.1 a seguir apresenta tais classificações. 

Tabela 1.1 – Classificação da Pesquisa 

Classificação Aspectos 

Quanto à natureza 

Aplicada: pesquisas com esse tipo de natureza objetivam gerar 

conhecimentos para aplicação em práticas dirigidas à solução de 

problemas específicos. Neste trabalho se fez o uso de conhecimentos que 
já foram sistematizados para propor o modelo de decisão. 

Quanto aos 

objetivos 

Exploratória: a pesquisa exploratória visa proporcionar maior 

familiaridade com o problema com vistas a torná-lo explícito ou a 

construir hipóteses. Neste trabalho foi realizado um estudo analítico de 

todas as atividades que envolvem um processo judicial, bem como a 
análise de causas judiciais concluídas em um escritório de advocacia.   

Quanto à forma de 

abordagem 

Quantitativa: esse tipo de abordagem considera que tudo pode ser 

quantificável, o que significa traduzir em números opiniões e 

informações para classificá-las e analisá-las. Essa abordagem foi 

utilizada aqui para identificar as principais relações entre as variáveis de 

risco em causas judiciais, fazendo o uso de cálculos probabilísticos e 

estatísticos, além do uso de cálculos matemáticos para a análise 

econômica das causas judiciais. 

Qualitativa: na abordagem qualitativa os dados coletados são 

descritivos, retratando o maior número possível de elementos existentes 

na realidade estudada. Através da abordagem qualitativa foi analisado e 
descrito o processo judicial. 

Quanto aos 

procedimentos 

técnicos 

Pesquisa bibliográfica: se baseia em um conjunto de materiais escritos 

ou gravados, que contêm informações já elaboradas e publicadas por 

outros autores. Neste trabalho foram consultados livros, dissertações, 

teses e artigos científicos com o intuito de embasar os principais 
conceitos a respeito do assunto a ser abordado. 

Estudo de Caso: envolve o estudo profundo e exaustivo de um ou 

poucos objetos, de maneira que se permita o seu amplo e detalhado 

conhecimento. A técnica de estudo de caso foi escolhida por possibilitar 

a identificação dos dados para análise de investimentos em causas 

judiciais e possibilitar a aplicação do modelo proposto.  

Fonte: Gil (2007); Silva & Menezes (2001) 
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1.4.2 Método da Pesquisa 

 O método de pesquisa é a configuração por meio da qual os resultados são alcançados. 

Nesse sentido, o método descreve como a pesquisa foi realizada em função dos resultados 

obtidos (LAKATOS & MARCONI, 2001). 

 O delineamento desta pesquisa encontra-se ilustrado na Figura 1.1, a seguir. O trabalho 

foi desenvolvido em cinco etapas. Na primeira etapa, foi realizada uma pesquisa bibliográfica 

com a finalidade de embasar o estudo proposto e dar suporte à execução deste trabalho. Dessa 

forma, buscou-se o entendimento da análise econômica de investimentos, da análise de riscos 

em investimentos, bem como de alguns conceitos da área jurídica. 

Figura 1.1 – Etapas da Pesquisa 

Pesquisa Bibliográfica

Estruturação do Modelo 

Estudo de Caso

Ajustes do Modelo 

Apresentação dos Resultados

 

Fonte: Esta Pesquisa (2015) 

 Na segunda etapa, foi estruturado um modelo de análise de investimentos e tomada de 

decisão com relação a financiamentos de causas judiciais. Para formulação do modelo foi 

escolhida, primeiramente, uma ferramenta que fornecesse a análise probabilística dos fluxos 

de caixa de uma causa judicial, bem como dos valores dos retornos esperados. Em seguida, 

com base nos resultados obtidos, procedeu-se uma análise pelo método de Simulação Monte 

Carlo para o processo de análise de riscos e tomada de decisão. 

 Na terceira etapa, foi desenvolvido um estudo de caso para testar e validar o modelo 

proposto, verificando sua aplicabilidade à realidade do contexto de análise de investimentos e 

tomada de decisão em investimentos de causas judiciais. 

 O estudo de caso foi desenvolvido em um escritório de advocacia localizado na cidade 

de Campina Grande – Paraíba. Este escritório atua há 20 anos na cidade, principalmente nas 
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áreas do direito cível, criminal e trabalhista. A escolha deste escritório para condução do 

estudo se deve por este possuir em seu acervo os dados necessários para a realização do 

estudo, assim como a disponibilidade de acesso.   

 Para a elaboração do estudo de caso foram observadas as seguintes etapas: 

 Definição de um tipo de causa judicial. Decidiu-se analisar causas judiciais da área do 

direito civil, por representarem bem a problemática exposta pelo trabalho;  

 Análise da causa judicial; 

 Análise dos dados; 

 Aplicação do modelo. 

 Na quarta etapa do trabalho é verificada a aderência do modelo à realidade apresentada 

e seus respectivos ajustes. Por fim, na última etapa, são apresentados os resultados obtidos 

com a utilização do modelo.   

1.5 Estrutura do Trabalho  

 A estrutura deste trabalho está organizada da seguinte forma:  

 No presente capítulo, capítulo 1, é feita uma introdução sobre o tema e os conceitos 

que serão abordados no trabalho, é apresentada também a justificativa, os objetivos do 

trabalho e a metodologia adotada.   

 O Capítulo 2 aborda os conceitos teóricos que embasam a proposta do estudo;  

 No Capítulo 3 é apresentado o modelo de decisão relacionado a investimentos de 

causas judiciais;  

 O Capítulo 4 mostra uma aplicação do modelo proposto através de estudos de caso; 

 O Capítulo 5 é destinado às conclusões obtidas a partir do trabalho desenvolvido, 

esclarecendo suas limitações. Também são apresentadas algumas sugestões para 

trabalhos futuros. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 Processo Judicial 

 Conforme Arenhart & Neto (2010) o risco é inerente à vida em sociedade, onde se 

pressupõe que a interação entre indivíduos nem sempre possuem os mesmo interesses. Assim, 

problemas surgem a todo o momento, a grande maioria deles sendo resolvidos imediatamente 

pelas partes envolvidas. Entretanto, muitos problemas necessitam, para a sua resolução, da 

intervenção do estado e de seu poder coativo, exercido através do judiciário. Quando uma 

questão envolvendo direitos e obrigações necessita tal intervenção surge o litígio que se refere  

à discussão formada em juízo. Considera-se o litígo como uma demanda proposta na justiça e 

apenas a partir de quando é contestada. Em tal momento ocorre a triangularização do 

processo, ou seja, quando todas as três principais partes envolvidas (autor, réu e juiz) passam 

a integrar formalmente a lide: o autor formalizou o pedido, o juiz declarou-se competente para 

o julgamento e o réu contestou a ação. Ocorrida a tringularização, entende-se que foi formada 

a lide, ou o conflito de interesses qualificado por uma pretensão insatisfeita. Essa relação é 

representada pela Figura (2.1), onde a posição superior do juiz dá a entender quem seria o 

responsável pela condução da lide, e a equidistância entre este e autor e réu demonstraia a 

inexistência de viés em relação a uma ou outra parte.  

Figura 2.1 – Triangularização processual 

JUIZ

RÉUAUTOR  

Fonte: Arenhart & Neto (2010) 

 Assim, a litigância está relacionada ao caminho percorrido por um processo judicial, 

desde a ocorrência do fato danoso até a resolução da questão. 
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 O processo judicial é uma sequência ordenada de fatos jurídicos processuais, atos 

processuais e negócios jurídicos. Os fatos jurídicos processuais provocam influência sobre o 

processo, são acontecimentos naturais que ocorrem independente da vontade humana e que 

provocam influência sobre o processo. Os atos processuais são praticados no processo pelos 

sujeitos da relação processual, ou por terceiros, e capazes de produzir efeitos processuais, ou 

atos praticados fora do processo, mas capazes de produzirem efeito no processo. Sob pena de 

preclusão os atos processuais serão realizados nos prazos previstos em lei. Os negócios 

jurídicos processuais podem ser conceituados como atos através dos quais as partes alcançam 

direta e imediatamente o efeito praticado visado (CORREIA, 2003). 

 Conforme Arenhart & Neto (2010) apesar das diferenças existentes entre os sistemas 

judiciais dos diversos países, em geral, um processo judicial é composto pelas seguintes fases: 

Formação - quando o indivíduo que entende ter tido algum direito seu violado postula 

formalmente na justiça determinado pedido. Esse pedido é feito por meio de uma petição, 

onde o requerente relata os fatos ocorridos e fundamenta a razão pela qual faz juiz a ver seu 

pedido atendido. O juiz então irá verificar as formalidades exigidas e, em caso positivo, dará 

ciência ao réu do pedido do agora autor. 

Resposta - o potencial defensor irá oferecer a sua resposta, que pode ser a aceitação do 

pedido ou a sua contestação. O réu irá alegar sua matéria de defesa, podendo em muitos casos 

fazer um ou mais pedidos em face do autor. 

Acordo - estabelecidas tese e antítese, normalmente abre-se espaço para que as partes 

busquem um acordo, conciliando o litígio. Tal fase pode ocorrer em diferentes momentos em 

um processo, de acordo com as regras de cada país. 

Instrução - caso não se obtenha acordo, inicia-se a fase de instrução, onde as partes irão 

produzir as provas que entendem necessárias para comprovar as suas teses e argumentos.  

Julgamento - as provas obtidas na fase anterior irão subsidiar o julgamento do juiz, momento 

em que este, apreciando os fatos, as provas e os argumentos, decidirá qual o direito aplicável 

aos fatos, às provas e aos argumentos, decidirá qual o direito aplicável ao caso. A decisão do 

juiz irá deferir total ou parcialmente os pedidos do autor ou então indeferi-los. 

Recurso - da decisão do juiz, em geral, cabe recurso, normalmente chamado de apelação, 

onde a parte perdedora (ou perdedora em parte), inconformada com o resultado, irá submeter 

a causa à apreciação de um órgão superior, que irá confirmar ou reformar o julgamento do 

juiz ou júri.  

Julgamento final - define-se a questão pela corte superior. 
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Execução - em caso de não cumprimento voluntário daquilo que foi decidido, pode a parte 

vencedora forçar a parte perdedora a fazê-lo. Nesta fase tomam-se as medidas necessárias ao 

cumprimento da decisão. 

Arquivamento - cumprida a decisão, encerra-se o litígio arquivando-se o processo.  

 Cada uma dessas fases possui caraterisitcas peculiares que modificam o sistema de 

incentivos relacionado à tomada das decisões processuais. E cada ponto de decisão possui 

uma situação informacional, além de custos e benefícios atrelados aos eventos possíveis, estes 

com uma determinada probabilidade de ocorrência.   

 O processo judicial pode ser equiparado a um jogo sequencial conforme a Figura (2.2) 

seguir, onde há uma situação de conflito em que alguém precisa fazer uma escolha, sabendo 

que há outros, ao mesmo tempo, também em processo de escolha.   

Figura 2.2 - Árvore de Decisão de um Litígio 

 
Fonte: Arenhart & Neto (2010) 

 Na medida em que ocorrem os negócios jurídicos uma série de custos são incorridos e 

devem ser analisados antes da conclusão do ato jurídico. Honorários advocatícios, custas, 

honorários sucumbenciais e até mesmo, recursos, entre outros custos que podem surgir no 

curso do processo como perícias, assistentes técnicos, devem ser contabilizados. Para a 

questão processual e mais especificamente na propositura de ações, observam-se os custos no 

momento em que uma parte descontente pretende exercer seu direito de ação e reivindicar 

aquilo que entende ser seu (CORREIA, 2003; SANTOS, 1997). 
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advogado 
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2.2 A decisão de Iniciar uma Disputa Judicial 

  Um agente racional escolherá iniciar uma disputa judicial com a parte que é 

potencialmente responsável pelos danos sofridos quando o valor esperado de um processo 

superar os custos de ajuizamento da ação. O réu que agir racionalmente irá responder à ação 

(contestar) apenas se o custo esperado de tal decisão for inferior ao pedido do autor. Se o 

pedido do autor for inferior ao custo esperado da disputa, a melhor decisão para o réu é não 

contestar a ação e pagar o valor da indenização pedida (COOTER & ULEN 2000). 

 Arenhart & Neto (2010) citam três causas imediatas para que sejam iniciadas disputas 

judiciais: 

1- A existência de eventos danosos - o número de ações judiciais irá aumentar (diminuir) 

se eventos como acidentes, quebras de contratos, invasões de propriedade, ocorrerem 

com mais ou menos frequência; 

2- O custo de ajuizar uma ação - a diminuição ou aumento do custo de ajuizamento de 

uma ação tais como custas judiciais, honorários e as despesas extrajudiciais terão 

como consequência um aumento ou diminuição no número de ações judiciais; 

3- O valor esperado do litígio - qualquer modificação no valor das probabilidades dos 

eventos (chance de sucesso) ou nos resultados econômicos do litígio, por exemplo, 

indenizações, ao alterar o valor esperado, poderá alterar o número de processos 

judiciais existentes. 

 Também conforme os mesmos autores, a diminuição do custo de ajuizamento de uma 

ação, incluindo as despesas com honorários advocatícios terá como consequência um aumento 

no número de ações judiciais. Outra questão importante e que se houver variação no valor 

médio dos honorários advocatícios, o que pode ocorrer, por exemplo, com uma variação na 

oferta de tais profissionais para uma determinada demanda estável, pode-se esperar uma 

modificação nos índices de processo judiciais. Ainda, a partir de um determinado nível, o 

aumento do valor das indenizações irá resultar em um decréscimo no número de ações 

judiciais, pois a partir de tal ponto os réus passarão a ter um cuidado maior, buscando evitar a 

prática de atos danosos. 

 O controle do número de demandas pode se dar através do aumento do preço da 

utilização do Poder Judiciário. Ao contrário, diminuir as taxas judiciárias possibilita que 

potenciais autores com menores ganhos esperados ingressem com suas ações judiciais, 

aumentando o número de demandas. 
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2.3 O Mercado de Serviços Advocatícios 

 A variação no número de advogados afeta a quantidade de ações judiciais, sendo que 

esse efeito irá depender da regulamentação do mercado. No caso específico do direito, as 

normas jurídicas impõem preços a certas atividades, exigindo, portanto, a consideração dos 

custos e benefícios envolvidos. Deste modo, a interação entre as partes de um processo deve 

ser mutuamente consistente e, consequentemente, equilibrada. Tal interação se dá em um 

mercado que irá definir as condições de tal equilíbrio. Quanto ao processo judicial, tem-se de 

um lado, a oferta de serviços advocatícios e judiciais, e de outro, uma determinada procura 

por tais serviços, de modo a satisfazer determinado objetivo. Pode-se supor que exista um 

número de processos judiciais que equilibre tal situação com os custos envolvidos. Ainda, o 

eventual excesso de processos judiciais pode estar relacionado ao mercado de serviços 

advocatícios (número de advogados e preço de honorários), às taxas cobradas pelo judiciário, 

ou a um equivocado sistema de incentivos e baixa eficiência dos agentes.   

 A liberdade na definição dos contratos de honorários implica que o mercado se serviços 

advocatícios se aproxima de uma situação de livre mercado, onde oferta e demanda 

determinam os preços. Por exemplo, um aumento no número de advogados irá deslocar a 

curva da oferta de serviços advocatícios para a direita. Tal deslocamento na oferta irá causar 

uma queda nos preços dos serviços advocatícios. O novo ponto de equilíbrio se dará a um 

preço mais baixo e a uma quantidade maior de serviços. Por outro lado, a rigidez nas regras 

para o exercício da atividade, sendo que os preços dos serviços advocatícios são fixados e o 

órgão regulador é efetivo no controle do cumprimento de tal regra. Por exemplo, um aumento 

no número de advogados não terá influência no preço dos serviços advocatícios. Todavia, 

haverá uma quantidade maior de advogados para uma determinada quantidade de serviços 

demandados, o que causará desemprego ou subemprego, ou então a situação em que os 

advogados, por não poderem baixar os preços e com o objetivo de atrair clientes, passarão a 

devotar mais tempo aos casos ou então oferecer serviços extras de forma gratuita 

(ARENHART & NETO, 2010). 

2.3.1 Barganha e Acordos 

 A interação estratégica entre as partes de um processo é caracterizada pela negociação a 

que se sujeitam as partes na tentativa de obter uma solução acerca de determinado problema.  

Em uma situação de barganha, as partes podem cooperar ou não, sendo que a cooperação 

leva, em geral, a um payoff conjunto maior do que a soma dos payoffs individuais da não 
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cooperação. Para induzir alguém a cooperar, é necessário que a parte receba, com tal atitude, 

ao menos aquilo que obteria ao não cooperar, acrescido de uma parte do lucro da cooperação. 

 Um acordo para a composição da lide só será possível se o lucro cooperativo do jogo 

for positivo, e dependerá da forma como tal lucro será distribuído entre as partes. Acordos que 

repetem a decisão que seria tomada em juízo reduzem os custos sociais (custos de transação 

menores para atingir o mesmo resultado). Para que os acordos repitam as decisões judiciais, 

as partes devem: 

1- Ter a mesma expectativa sobre o resultado do julgamento; 

2- Suportar os mesmos custos de transação para resolver o litígio. 

Entretanto, nem sempre as partes possuem as mesmas expectativas sobre os resultados dos 

julgamentos. Diferenças nas expectativas podem dificultar acordos. Para que as partes 

cheguem a um acordo, é necessário que as expectativas de ambas com relação ao que 

aconteceria em eventual julgamento sejam parecidas (ARENHART & NETO, 2010). 

2.3.2 Recursos 

 Um dos objetivos do recurso é corrigir eventuais erros cometidos pela instância inferior. 

Outro objetivo do recurso seria a criação de precedentes, que podem influenciar na decisão de 

casos semelhantes. Um terceiro objetivo seria adiar o cumprimento da decisão. 

 A decisão de recorrer só será viável se a sua probabilidade de sucesso multiplicada pelo 

resultado de tal evento, que é o valor esperado de um processo, for superior aos custos 

envolvidos. E a probabilidade de sucesso do recurso será tão maior quanto maior for o erro 

cometido pela instância inferior. A quantidade de recursos será: 

 Proporcional ao erro cometido pelos juízes e ao erro de entendimento da parte com 

relação ao acerto (ou erro) da decisão recorrida; 

 Inversamente proporcional ao custo de recorrer, à força vinculativa de precedentes 

contrários à decisão recorrida, à quantidade de requisitos de admissibilidade do recurso 

e à dificuldade em preenchê-los, e à maior restrição com relação às matérias apreciadas 

pela corte superior (ARENHART & NETO, 2010). 
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2.4 Análise de Investimentos 

 O estudo da viabilidade econômica de investimentos tem por finalidade oferecer 

informações para auxiliar os gestores na tomada de decisão sobre o investimento do seu 

capital, de acordo com as diversas alternativas econômicas de investimento. Deste modo, a 

análise de investimento é a forma de antecipar, por meio de estimativas os resultados 

oferecidos pelos projetos, empregando um conjunto de técnicas que possibilitam comprovar 

os resultados de diferentes alternativas (MEGLIORINI & WALLIN, 2009).    

 A decisão de se fazer investimento de capital é parte de um processo que envolve a 

geração e a avaliação das diversas alternativas que atendam às especificações técnicas dos 

investimentos. Uma vez relacionadas às alternativas viáveis, são analisadas quais delas são 

atrativas financeiramente, obtendo assim, indicadores que auxiliarão no processo decisório. 

(SOUZA & CLEMENTE, 2009). 

 Existem vários critérios para o estudo da viabilidade econômica encontrados na 

literatura tais como Pay Back, Fluxo de Caixa Descontado, Valor Presente Líquido (VPL), 

Taxa Interna de Retorno, Método do Valor Anual Uniforme Equivalente (VAUE), entre 

outros. Conforme Michael (2010) dois dos critérios mais importantes para a análise de 

investimentos são: o Valor Presente Líquido (VPL) e Taxa Interna de Retorno (TIR).   

2.4.1 Valor Presente Líquido (VPL) 

 O VPL leva em consideração o valor do dinheiro no tempo. O VPL é obtido através da 

subtração do valor inicial de um projeto de investimento do valor presente de suas entradas de 

caixa, descontadas a uma taxa igual ao custo de oportunidade (GITMAN, 2001). 

Matematicamente, 

VPL= - I0+ ∑
Ci

(1+r)
i

n

1

                                                                                                                          (2.1) 

em que, I0 é o investimento inicial no período zero, o sinal negativo é utilizado para indicar 

que o valor é pago. Os Cis representam os fluxos de caixa nos períodos i = 1,..., n, geralmente 

positivos para mostrar o valor recebido, porém, alguns valores podem ser negativos para 

indicar investimentos adicionais; o símbolo r representa o custo do capital e n é o número de 

períodos (MICHAEL, 2010). 
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 Quando VPL > 0, significa que o investimento é viável, ou seja, o investimento será 

recuperado e remunerado de forma completa com a taxa requerida. Esta taxa requerida é a 

taxa mínima de juros exigida para aceitar um investimento (GITMAN, 2001). 

2.4.2 Taxa Interna de Retorno (TIR) 

 A TIR é a taxa que traz o valor presente dos retornos em igualdade com o investimento 

inicial, ou seja, o VPL é igual a zero. Na expressão a seguir, uma variante da equação (2.1), a 

taxa é denotada por R:  

0 = - I0+ ∑
Ci

(1+R)
i
                                                                                                                             (2.2)

n

1

 

 A TIR é considerada também como uma taxa de rentabilidade. O processo decisório 

com base na TIR exige que se defina um custo de capital de referência (GROPPELLI & 

NIKBAKHT, 2001). Com isso, se a TIR for maior que o custo de capital o investimento é 

viável, se for menor que o custo de capital o investimento é inviável (GITMAN, 2001). 

 Os métodos do VPL e TIR são dois critérios importantes, porém, segundo Dixit & 

Pindick (1994) apresentam uma deficiência, pois as variáveis evolvidas nesses métodos são 

determinadas de forma estática sem que os riscos e incertezas, que estão sempre presentes, 

sejam incluídos e analisados, ignorando possíveis acontecimentos ou externalidades que 

possam alterar o cenário nos quais estão inseridos.  

2.4.3 Fluxo de Caixa 

 Ao analisar um investimento é preciso identificar a quantidade de valores investidos e 

os possíveis retornos dos investimentos, e tudo isso ocorre em diferentes datas. Então, a essas 

entradas e saídas de valores dá-se o nome de fluxo de caixa. O fluxo de caixa é um 

instrumento de gestão financeira que projeta todas as entradas e saídas de capital durante um 

período determinado, possibilitando, assim, aos gestores programar e acompanhar as entradas 

e as saídas de recursos financeiros, de forma que a organização possa operar de acordo com os 

objetivos e as metas determinadas, a curto e a longo prazo (GITMAN, 2001; MARAVAS & 

PANTOUVAKIS, 2011). Conforme Friedrich (2005), o fluxo de caixa assume importante 

papel no planejamento financeiro das empresas, e é uma prática dinâmica, que deverá ser 

revista e atualizada constantemente, com vistas a ser útil na tomada de decisões. A Figura 

(2.3) a seguir demonstra um exemplo de fluxo de caixa. 

http://www-sciencedirect-com.ez16.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S0263786311001074
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Figura 2.3- Exemplo de Fluxo de Caixa 

                

 

 

 

Fonte: Esta Pesquisa (2015) 

2.5 Análise de Riscos em Investimentos 

 No processo de investimentos é notório o risco associado a cada etapa. Esse risco, 

muitas vezes é evidenciado pela incerteza inerente ao contexto, tendo em vista a interação de 

diversas variáveis. O principal objetivo da análise de risco é o de estabelecer uma base 

racional para a tomada de decisão. A análise de risco tem como objetivo quantificar os efeitos 

indesejáveis que uma determinada atividade pode impor aos seres humanos, meio ambiente 

ou valores econômicos. O objetivo do processo de decisão é, em seguida, identificar a solução 

que, em certo sentido, minimiza o risco da atividade considerada (FRIIS-HANSEN, 2005).  

 Para entender o processo de análise dos riscos é importante entender o significado dos 

termos riscos e incerteza. O risco corresponde a eventos que podem ser associados com uma 

dada probabilidade, já a incerteza está relacionada a eventos para os quais uma avaliação 

probabilística não é possível (SECURATO, 2004). Dessa forma, conforme Chavas (2004), os 

eventos que envolvem riscos são mais fáceis de avaliar do que os eventos que envolvem 

incerteza. Ainda, separar eventos de risco de eventos de incerteza pode não ser uma tarefa 

fácil, isto depende em parte do significado dado à probabilidade. Em geral, a probabilidade é 

interpretada como a mensuração de algo que não se conhece com certeza, mas o 

conhecimento pode ser subjetivo e variar através dos indivíduos, apontado para interpretações 

das alternativas (CHAVAS, 2004). 

 Mun (2010) cita alguns métodos para mensuração de riscos: 

 Probabilidade de Ocorrência: É uma abordagem simples, porém, efetiva. É geralmente 

amparada no valor esperado do investimento. Nesse caso, o investidor se depara com 

payoffs com diferentes probabilidades de ocorrência. 

Entradas de capital

Investimento

1 2 3 4 5

Tempo
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 Desvio padrão e Variância: Representa a medida média que cada ponto da amostra 

desvia do valor médio da população. É tido como o método mais popular para 

mensurar o risco. Um desvio padrão alto significa uma distribuição mais espalhada e 

por conta disso maior risco. 

 Semi-desvio padrão: Essa medida apena mensura o desvio padrão da população 

ignorando a região de ganho. Dessa forma é computado apenas o desvio padrão dos 

valores abaixo da média ou de um limiar específico. 

 Volatilidade: É uma medida de difícil conceito, mas em resumo pode ser definida como 

a medida de incerteza e risco. Apesar dessa dificuldade de mensurá-la, é vista como 

uma ferramenta poderosa, pois incorpora várias fontes de incerteza em um único valor. 

 βeta: É uma medida comum na área de finanças. Pode ser definido como a medida do 

risco sistemático do ativo financeiro. Esse conceito deriva do CAPM (Capital Asset 

Price Model) onde um valor alto de βeta significa um alto risco. 

 Value at Risk: Esse método mede o montante de capital em risco mantido em 

determinado período com uma particular probabilidade de perda.  

 A gestão de investimentos inclui a adequada estruturação dos riscos inerentes às 

operações financeiras, tanto que a essência da teoria de finanças já esclarece que não existe 

retorno obtido sem que algum nível de risco seja assumido (BOGONI & FERNANDES, 

2011).  

 Conforme Scorpiano (2005), o risco em investimentos pode ser a possibilidade de 

prejuízo financeiro ou, mais formalmente, a variabilidade de retorno associados a um 

determinado ativo. Isso será verdade quando o risco de investimento for muito grande e o 

fracasso do investimento significar prejuízos para o investidor.  

 A organização que deseja fazer um investimento alia a oportunidade de ganhos, com 

estudos, pesquisas e avaliações de risco e retorno para a tomada de decisão. Em casos de 

análise de decisão sobre investimentos com dispêndios de capital diferentes, o investimento 

que proporcionar maior TIR e VPL é o que proporcionará maior retorno para a empresa.   

  Existem várias ferramentas para identificação e avaliação do risco utilizadas para 

análise econômica de investimentos. Entre essas ferramenta existe as abordagens 

probabilísticas, que segundo Damodaran (2009) são potencialmente mais informativas no 

momento de avaliar e apresentar os riscos presentes em um investimento. Esses modelos 

fornecem informações sobre qual o valor que o ativo terá para cada um dos desfechos 

possíveis, ou no mínimo para alguns deles.  
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 Entre os principais modelos probabilísticos pode-se destacar: Análise de Cenários, 

Árvores de Decisão e Simulação. 

2.5.1 Análise de Cenários 

 O desenvolvimento de cenários emerge como uma poderosa ferramenta de 

planejamento que proporciona efetiva estrutura para produzir melhores decisões nas 

organizações (SAURIN & RATCLIFFE, 2011). 

 Na análise de cenários estimam-se os fluxos de caixa esperados empregados na 

avaliação de ativos com risco representando-os por uma média ponderada de fluxo de caixa 

em todos os cenários possíveis, ou se assume a forma de fluxo de caixa no cenário mais 

provável. A reflexão feita de cenário em cenário prova sua serventia ao examinar como a 

concorrência reagiria sob diferentes condições macroeconômicas e do que poderá ser feito 

para minimizar os efeitos dos riscos de perdas e maximizar o potencial dos efeitos das 

oportunidades sobre o valor de um ativo em risco (DAMODARAN, 2009). 

2.5.2 Árvores de Decisão  

 Árvore de decisão é uma ferramenta que apoia o decisor nas suas tomadas de decisão, 

considerando a gama de eventos e decisões subsequentes que podem ocorrer num 

determinado período de tempo, onde previsões são realizadas associadas à incertezas (COLES 

& ROWLEY, 1995).  

 Em alguns projetos e ativos, o risco não apenas é discreto, como também assume caráter 

sequencial. Assim, para o ativo ter valor, ele precisa passar por uma série de testes. Se o 

projeto falhar em qualquer ponto, estaremos potencialmente diante da perda total do seu valor. 

 As árvores de decisão permitem não apenas considerar o risco nesses estágios, como 

também conceber as respostas corretas para os resultados obtidos em cada um deles 

(DAMODARAN, 2009). 

 Conforme Hillier & Hillier (2006), uma árvore de decisão é um método gráfico capaz 

de expressar, em ordem cronológica, as possíveis ações que se encontram disponíveis para o 

decisor e as escolhas determinadas por acaso. A primeira etapa no entendimento das árvores 

de decisão consiste em distinguir entre os nós raiz, os nós de decisão, os nós de evento e nós 

de fim. 
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 O nó raiz representa o início da árvore de decisão, em que um tomador de decisão 

estará diante de uma decisão ou de um resultado incerto. O objetivo do exercício é 

avaliar qual é o valor do investimento de risco neste nó.   

 Os nós de evento simbolizam os possíveis desfechos de uma aposta. É preciso 

vislumbrar os possíveis desfechos e as probabilidades de ocorrência de cada um, com 

base nas informações disponíveis no momento.  

 Os nós de decisão representam as possíveis escolhas que o tomador de decisão pode 

tomar. 

 Os nós de fim em geral representam os desfechos de decisões tomadas em relação a 

desfechos prévios (DAMODARAN, 2009).    

 Segundo Damodaran (2009) para análise com árvores de decisão devem ser seguidas as 

seguintes etapas: 

1- Dividir a análise em fases de riscos – A chave para o desenvolvimento de uma árvore 

de decisão está no delineamento das fases dos riscos aos quais se estará exposto no 

futuro. Em alguns casos, como no processo de aprovação adotado pela FDA, este 

esboço é de fácil preparação, pois são apenas dois os desfechos. Em outros casos, essa 

divisão em risco é mais complexa. 

2- Estimar as probabilidades dos resultados em cada fase – Uma vez que as fases de 

análise tenham sido delineadas e os resultados de cada um definidos são calculadas as 

probabilidades associadas a esses resultados. Além da exigência óbvia de que as 

probabilidades de ocorrência dos diferentes resultados precisam somar 100%, o 

analista não pode deixar de ponderar se as probabilidades dos resultados em uma fase 

forem influenciadas pelos resultados de fases anteriores. 

3- Definir os pontos de decisão – A árvore de decisão contém pontos de decisão em que 

se determina, com base nos resultados observados em etapas anteriores e nas 

expectativas do que pode ocorrer no futuro, qual a melhor linha de ação a tomar. 

4- Calcular os fluxos de caixa e os valores nos nós de fim – Esta etapa consiste em 

estimar os valores assumidos pelos fluxos de caixa e os valores dos resultados, para 

cada nó de fim. 

5- Executar o caminho inverso da árvore – A última etapa na análise de decisão consiste 

em calcular os valores esperados percorrendo o sentido contrário ao longo da árvore. 

Se o nó é de chance, o valor esperado é calculado como média ponderada pelas 

probabilidades de todos os resultados possíveis. Se o nó é de decisão, o valor esperado 
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para cada ramo é calculado e escolhe o maior. O processo culmina em um valor 

esperado para o ativo ou investimento, hoje. 

 Uma árvore de decisão gera dois dados-chave: o primeiro é o valor esperado para hoje 

obtido ao se percorrer toda a árvore de decisão, e o segundo dado é a faixa de variação de 

valores nos nós de fim, que contém o risco em potencial de um investimento. A estrutura da 

árvore é ilustrada por nós, onde os quadrados representam decisões, e os redondos 

representam os eventos aleatórios. Nos ramos que ligam os nós, devem ser registrados: os 

valores de investimentos nos nós de decisão, as probabilidades após os nós de incerteza, e os 

retornos prováveis nos nós de fim. A Figura (2.4) apresenta uma árvore de decisão de forma 

simplificada.   

Figura 2.4 - Exemplo de Árvore de Decisão 

 

Fonte: Esta Pesquisa (2015) 

2.5.3 Simulação Monte Carlo 

 A simulação Monte Carlo oferece uma maneira de examinar os efeitos de riscos 

contínuos, proporcionando um quadro mais completo do risco presente em um investimento 

ou ativo (WILLEM & KLEIJNEN; 1997). A simulação permite a flexibilidade na maneira de 

se lidar com a incerteza. Em sua forma clássica, as distribuições de valores são estimadas para 

cada parâmetro de análise. Em cada rodada da simulação obtém-se um resultado para cada 

uma das distribuições, gerando um conjunto único de fluxos de caixa e valor. Se o número das 
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rodadas da simulação for grande, obtém-se uma distribuição para esses valores que refletirá as 

incertezas subjacentes enfrentadas ao se estimar os dados de entrada necessários à avaliação 

(DAMODARAN, 2009).     

 As etapas associadas à execução da Simulação Monte Carlo conforme Shamblin & 

Stevens (1974) são as seguintes: 

1- Definir as variáveis envolvidas no sistema em análise com base em dados passados ou 

em estimativas subjetivas dos administradores; 

2- Construir as distribuições de frequência para cada uma das variáveis definidas; 

3- Definir, para cada variável considerada, os intervalos de classe de incidência dos 

números aleatórios, com base nas distribuições de frequência acumulada; 

4- Gerar números aleatórios; 

5- Incidir números aleatórios gerados nos intervalos de classe de cada variável; 

6- Simular os experimentos. 

2.6 Decisões Sobre Investimentos 

 Segundo Souza (2002) um empresário está sempre tomado decisões com respeito ao seu 

negócio. Vários problemas podem se apresentar. Um deles é a decisão sobre o quanto investir 

e em que investir. Tipicamente várias alternativas estão disponíveis, cada qual com seu nível 

de risco. As alternativas dizem respeito não apenas ao tipo de investimento, mas também ao 

quanto investir em cada negócio.  

 O que não está sob controle é o estado da natureza. As consequências para o decisor das 

suas ações e das escolhas feitas pela natureza serão lucros ou perdas. Na verdade, as 

consequências serão as distribuições de probabilidade sobre os retornos. Este é um 

mecanismo probabilístico fundamental. 

 As observações a respeito do estado da natureza, neste contexto, incluem os indicadores 

socioeconômicos e os resultados da pesquisa e análise do mercado. Estes instrumentos têm 

que estar disponíveis. 

 Outro tipo de informação sobre o estado da natureza é aquele que pode ser obtido a 

partir do conhecimento de especialistas. É chamada de informação a priori, ou conhecimento 

a priori, elemento central do conhecimento bayesiano. Esta distribuição é obtida através de 

um procedimento de edução do conhecimento do especialista.  

 Conforme Simon (1965) para a formalização da solução de um problema de decisão a 

seguinte estrutura que representa de forma construtiva os requisitos deve ser seguida: 
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 Percepção da situação que envolve o problema;  

 Análise e definição do problema;  

 Definição dos objetivos;  

 Procura de alternativas e solução, ou de cursos de ação;  

 Escolha da alternativa mais adequada ao alcance dos objetivos; 

 Avaliação e comparação de alternativas, implementação da alternativa escolhida.  

2.7 Conhecimento a priori de Especialistas 

 Segundo Berger (1985), um elemento importante de muitos problemas de decisão é a 

informação a priori relativa ao estado da natureza 𝜃. Um meio conveniente para quantificar 

cada informação se dá através da distribuição de probabilidade 𝜋(𝜃).   

 O conhecimento a priori sobre 𝜃 consiste no estado de informação inicial de um 

sistema, tendo a ver com o conhecimento das circunstâncias predominantes. A distribuição a 

priori traz um indicativo sobre o ponto de vista de seu comportamento histórico. É pouco 

provável que não exista algum conhecimento sobre o comportamento 𝜃. A incerteza 

probabilística acerca da distribuição a priori 𝜋(𝜃) pode ser proveniente de duas fontes: uma 

base de dados ou o conhecimento de um ou um grupo de especialistas no assunto (SOUZA, 

2002). A experiência que um especialista adquire sobre a variável 𝜃 pode ser utilizada sob 

forma de uma distribuição de probabilidade a priori 𝜋(𝜃) (MARTZ & WALLER, 1982). 

 A probabilidade subjetiva representa o grau de crença do especialista sobre a chance de 

ocorrer um determinado evento, ou seja, não há uma probabilidade certa, existe sim uma 

distribuição de probabilidade que se atribui para um evento, seguindo todos os postulados 

básicos da teoria da probabilidade (BERGER, 1985). A estimativa da distribuição de 

probabilidade é simplesmente uma maneira de afirmar explicitamente, o melhor que se sabe 

sobre o resultado de um evento particular. Se uma distribuição estatística não estiver 

disponível para fornecer uma melhor estimativa, ou se a que estiver disponível é inadequada, 

o especialista pode proceder à projeção dos limites da faixa de resultados possíveis com base 

em dados comparáveis históricos ou de sua experiência com o evento em circunstâncias 

semelhantes (REUTLINGER, 1970).  
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2.7.1 Considerações Sobre Algumas Distribuições de Probabilidades em Análises de 

Riscos 

 Distribuição Normal 

 A distribuição Normal é descrita por seus parâmetros de média e desvio padrão (ROSS, 

2010). Em análise de riscos o procedimento consiste na suposição de que todas as variáveis 

aleatórias se comportem segundo uma mesma distribuição de probabilidades. Essa 

distribuição já foi utilizada em trabalhos como, por exemplo, Hillier (1969) em que todas as 

variáveis aleatórias que representem um fluxo de caixa líquido de um projeto são distribuídas 

normalmente, assim, ao estimar a média e o desvio padrão, a distribuição de probabilidade 

será conhecida.   

 Distribuição βeta  

 Na distribuição βeta o especialista define o valor mínimo, o mais provável e o valor 

máximo. Os valores que se encontram entre o valor mais provável e os dois extremos têm 

maior probabilidade de ocorrência, isto é, os extremos não são tão enfatizados. A distribuição 

βeta utilizada na estimativa da duração das atividades de uma rede PERT, é também utilizada 

para variáveis de projetos de investimentos, como por exemplo, no trabalho de WAGLE 

(1967).  

 Distribuição Triangular 

 Da mesma forma que na distribuição βeta, o especialista define o valor mínimo, o mais 

provável e o valor máximo. Os valores ao redor do valor mais provável têm maior 

probabilidade de ocorrência. Conforme Savage (1996) é possível modelar qualquer 

distribuição como triangular especificando-se o valor mínimo, máximo e mais provável. Isso 

gera uma melhora significativa quando há falta de informação empírica. A distribuição 

triangular, foi utilizada para o estudo do risco em projetos de investimentos, podendo citar 

como exemplo o trabalho de Pouliquen (1972), onde foi utilizada a distribuição triangular 

para caracterizar as variáveis aleatórias do projeto em investimentos rodoviários.  

2.7.2 Elicitação do Conhecimento a priori 

 Para obtenção da distribuição de probabilidade a priori sobre o parâmetro de interesse, é 

aplicado o procedimento de elicitação de um especialista. A elicitação consiste na construção 

de uma distribuição de probabilidade que representa adequadamente o conhecimento de um 

especialista (O’ HAGAN, 2006). Conforme Kadane & Wolfson (1998) a proposta da 

elicitação do conhecimento a priori é capturar as principais características da opinião do 
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especialista, integrando sua experiência e seu conhecimento da literatura a cerca do assunto 

tratado.   

 De acordo com O’ Hagan (2006) existem dois elementos envolvidos no processo de 

elicitação: o especialista e o analista. O analista auxilia o especialista na tradução de seu 

conhecimento em uma distribuição de probabilidade dessa forma a presença desse elemento é 

importante principalmente no caso onde o especialista não possui um conhecimento estatístico 

básico apropriado. O analista responsável pela elicitação pode seguir dois caminhos podendo 

simplesmente ajustar uma curva que melhor se aproxime dos pontos obtidos respeitando os 

axiomas da probabilidade, ou ainda, optar para o ajuste a uma curva pertencente a uma família 

de distribuições de probabilidade paramétricas o que tornaria o trabalho mais fácil, pois dessa 

forma tem-se apenas que determinar os parâmetros da distribuição que melhor se ajusta aos 

pontos elicitados. 

 Conforme Garthwaite (2005) o processo de elicitação pode ser dividido em quatro 

estágios: 

1- Seleção e treinamento do especialista. O treinamento do especialista é realizado para 

investigar a precisão de suas especificações probabilísticas e familiarizá-lo com o 

procedimento estatístico, para aqueles que não o conhecem. 

2- A elicitação das especificações probabilísticas do especialista. As especificações 

escolhidas podem ser momentos da distribuição ou qualquer outra quantidade que o 

estatístico acredita que o especialista possa ser capaz de fornecer.  

3- Ajuste de uma distribuição de probabilidade às especificações probabilísticas 

fornecidas pelo especialista. A distribuição ajustada é conhecida como densidade 

estimada do especialista, pois tal distribuição representa a opinião do especialista. 

4- Os resultados do ajuste são apresentados ao especialista que avalia se sua opinião está 

sendo bem representada. Se o especialista ficar insatisfeito com os resultados, então 

retorna-se ao estágio dois e mais informações são elicitadas. 

2.7.3 Método de Elicitação de O’Hangan 

 O método de elicitação de O’Hagan (1998) consiste em elicitar uma distriuição βeta de 

um grupo de especialistas através do método Função Densidade de Probabilidade (FDP). Este 

método apresenta como vantagem a facilidade no ajuste dos pontos elicitados e escolha da 

distribuição βeta para o ajuste dos pontos. 
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 A primeira etapa do método de O’Hagan consiste em determinar o limite superior (U) e 

o limite inferior (L). A escolha desse intervalo recai porque as variáveis em estudo são 

limitadas. 

 A segunda etapa consiste em determinar a moda (M) da variável em estudo, este valor é 

determinado pelo especialista como mais provável. Em seguida, o especialista deve indicar as 

cinco probabilidades associadas aos seguintes intervalos: 

P1 - (𝐿;  𝑀) 

P2 - (𝐿; 
𝐿 + 𝑀

2
) 

P3 - (
𝑀 + 𝑈

2
;  𝑈) 

P4 - (𝐿; 
𝐿 +3𝑀

4
) 

P5 - (
3𝑀 + 𝑈

4
;  𝑈) 

 

 Após a determiação das probabilidades acima, é possível determinar outras seis 

probabilidades associadas aos seguintes intervalos: 

𝑞1 =  𝑃 (𝐿 ≤ 𝑋 ≤
𝐿 + 𝑀

2
) = 𝑃2 

𝑞2 =  𝑃 (
𝐿 + 𝑀

2
≤ 𝑋 ≤

𝐿 + 3𝑀

4
) = 𝑃4 − 𝑃2 

𝑞3 =  𝑃 (
𝐿 + 3𝑀

4
≤ 𝑋 ≤ 𝑀) = 𝑃1 − 𝑃4 

𝑞4 =  𝑃 (𝑀 ≤ 𝑋 ≤
3𝑀 + 𝑈

4
) = 1 − 𝑃1 − 𝑃5 

𝑞5 =  𝑃 (
3𝑀 + 𝑈

4
≤ 𝑋 ≤

𝑀 + 𝑈

2
) = 𝑃5 − 𝑃3 

𝑞6 =  𝑃 (
𝑀 + 𝑈

2
≤ 𝑋 ≤ 𝑈) = 𝑃3 

 A próxima etapa consiste na escolha de uma distribuição paramétrica que melhor se 

ajuste às seis probabilidades definidas. O autor recomenda a escolha da distribuição βeta, já 

que essa distribuição apresenta uma uma grande flexibilidade se ajustando bem a diferentes 

tipos de dados. Na etapa final, a distribuição βeta é mostrada aos especialistas, onde estes 

devem entrar em consenso sobre se a adequação da distribuição ao conhecimento dos 

especialistas.    
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2.7.4 Outros Métodos de Elicitação 

 Outras três técnicas de elicitação da distribuição de probabilidade do especialista são 

descritas em Winkler (1967): 

1- Método da amostra a priori equivalente - O especialista é solicitado a estimar a 

proporção (n) e o tamanho da população (s) na qual o especialista baseia sua 

estimativa acerca da proporção. Então a distribuição a priori é uma βeta com s e n.  

2- Método da função distribuição acumulada (FDA) - requer que o especialista forneça 

diversas especificações probabilísticas, como a mediana e alguns percentis de sua 

distribuição. Esses valores são representados graficamente e uma suave distribuição 

acumulada pode ser retirada através deles. Então o feedback é realizado com o 

especialista para verificar se o mesmo concorda com os valores de outros percentis 

não elicitados, comprovando assim a adequação da curva ajustada com sua opinião. 

3- Método da função densidade de probabilidade (FDP) - é solicitado ao especialista a 

moda da sua distribuição e alguns pontos próximos a ela. Posteriormente, a densidade 

do especialista é esboçada unindo-se os pontos elicitados. 

 Enquanto o método da amostra a priori equivalente é geralmente restrito a elicitação de 

proporções, os métodos da FDA e FDP podem ser utilizados para elicitar a distribuição de 

qualquer variável aleatória contínua. 

2.8 Considerações sobre o Capítulo 

 Neste capítulo, a fundamentação teórica teve como objetivo embasar o estudo e dar 

suporte à execução do trabalho. 

 Primeiramente foram discutidos alguns conceitos da área jurídica, tais como processo 

judicial, os atores envolvidos em um processo judicial, bem como as fases de um processo. 

Também foram discutidos os temas sobre a decisão de iniciar uma disputa judicial e sobre o 

mercado de serviços advocatícios.  

 Em seguida foi realizado um levantamento bibliográfico sobre a análise de 

investimentos, abordando sua finalidade e os aspectos envolvidos que auxiliam o processo 

decisório quando se trata de decisão em investimentos. Também foram discutidos os 

principais métodos utilizados para analise de investimentos como o VPL e TIR.  

 Um tópico sobre a análise de riscos em investimentos foi elaborado com o intuito 

apresentar o seu objetivo, apresentar os conceitos dos termos risco e incerteza que são 

importantes para o entendimento para o processo de análise de riscos e discutir algumas 
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ferramentas utilizando abordagens probabilísticas para identificação e avaliação dos riscos, 

tais como Análise de Cenários, Árvores de Decisão e Simulação Monte Carlo. 

 Por fim, foi realizado um estudo sobre o conhecimento a priori obtido através do 

conhecimento de especialistas e alguns métodos de elicitação para obter informações a 

respeito do conhecimento dos especialistas. 

 As considerações desses conceitos aqui apresentados foram importantes para a 

condução da aplicação de investimentos em causas judiciais. Desta forma, o capítulo seguinte 

apresenta um modelo para análise de investimentos em causas judiciais.    
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3  MODELO DE AVALIAÇÃO ECONÔMICA DE CAUSAS JUDICIAIS  

 O modelo proposto visa estruturar o processo de análise de investimentos e tomada de 

decisão com relação a financiamentos de causas judiciais acautelando o decisor quanto aos 

riscos envolvidos.        

 O modelo foi elaborado para aplicação em situações em que escritórios de advocacia 

pretendam investir causas judiciais visando a uma porcentagem do valor da indenização 

fixada na sentença ou acordo. No entanto, ocorre que existem vários fatores aleatórios 

envolvidos em uma causa judicial que estão fora do controle do decisor e que contribuem para 

a incerteza do negócio, como por exemplo: tempo, custos, decisões jurídicas, entre outros, que 

impactam no retorno esperado do investimento expondo o decisor a uma situação de risco.  

 Especificamente, o modelo proposto tem como objetivo estabelecer um processo de 

avalição econômica, que permita aos escritórios de advocacia ou prestadores de serviços 

judiciários a análise da variabilidade do fluxo de caixa ao longo de um processo judicial, 

analisar o resultado econômico do investimento através de uma distribuição de probabilidade, 

bem como obter uma medida de risco que auxilie o decisor na tomada de decisão. 

 A estrutura do modelo consiste em três etapas a serem seguidas, a Figura (3.1) apresenta 

cada uma delas: 

Figura 3.1 - Etapas do Modelo Proposto 

       

Fonte: Esta Pesquisa (2015) 

3.1 Identificação dos Riscos 

 Esta primeira etapa tem como objetivo analisar os riscos mais peculiares relacionados a 

causas judiciais que comprometem a viabilidade econômica do investimento. Os elementos 

que compõem o fluxo de caixa de uma causa judicial podem ser considerados como variáveis 

aleatórias, pois dependem das circunstâncias de cada processo, como por exemplo: a decisão 

Etapa 1 

•Identificação dos Riscos 

Etapa 2 

•Análise da Viabilidade 
Econômica 

Etapa 3 

•Quantificação dos 
Riscos 
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do juiz, acordo entre as partes, contestação, contra razões, entre outros. Essas circunstâncias 

alteram significativamente o fluxo de caixa do processo, surgindo assim o risco, a partir da 

incerteza que envolve as variáveis.  

 A Figura (3.2) a seguir apresenta algumas variáveis que compõem o fluxo de caixa de 

uma causa judicial. 

Figura 3.2 -Variáveis de um Processo Judicial 

    

Fonte: Esta Pesquisa (2015) 

 A identificação dos riscos pode ser realizada mediante o uso de dados disponíveis ou, na 

ausência de dados, poderá ser consultada a opinião dos especialistas.  

 Obtidas as informações necessárias a respeito das variáveis do fluxo de caixa para causa 

judicial a qual se pretende investir, pode ser realizada a avaliação do investimento. Desta 

forma, será apresentada a segunda etapa do modelo, a Análise da Viabilidade Econômica.    

3.2 Análise da Viabilidade Econômica 

 A segunda etapa consiste em realizar a análise de investimentos sob condição de risco. 

O método da árvore de decisão é conveniente quando se pretende analisar a viabilidade 

econômica de causas judiciais e os riscos envolvidos, uma vez que essa ferramenta contribui 

Entradas de Capital 
•As entradas  de capital referem-se à percentagem do valor 
fixado em acordo ou decisão judicial que o investidor irá 
receber caso obtenha êxito no processo.  

Saídas de Capital 

•As saídas referem-se aos honorários advocatícios e as custas 
judiciais que deverão ser pagas em cada instância do processo. 
No entanto, as custas judiciais, uma vez pagas, poderão ser 
restituídas. A cada instância do processo, se o autor obter êxito, 
o juiz poderá condenar o réu ao pagamento das custas.   

Tempo 

•Uma vez que cada etapa do processo judicial demanda um 
período de tempo para que ocorra a decisão jurídica, existe um 
efeito do dinheiro gasto com o processo no tempo, e isso deve 
ser considerado na construção do fluxo de caixa para cada  
situação possível.  

Fases Processuais 

•Um processo judicial possui diversas fases, o avanço dessas 
fases dependem da decisão do juiz assim como das decisões 
entre as partes envolvidas no processo. Assim, em cada uma 
das fases processuais, deverá ser analisado pelo decisor o risco 
mediante análise da tendência da jurisprudência, bem com sua 
experiência em causas judiciais.  
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para melhor visualização do problema, os eventos aleatórios relacionados, bem como a ideia 

dos possíveis desdobramentos do fluxo de caixa no tempo. Ainda, existem dois dados-chave 

gerados por uma árvore de decisão que são fundamentais para análise econômica. 

1- O primeiro é o valor esperado para o momento presente, obtido ao se percorrer toda a 

árvore de decisão. Esse valor esperado incorpora as potenciais perdas e oportunidades 

do risco e as ações que devem ser tomadas em relação a elas.  

2- O segundo é a faixa de variação dos valores nos nós de fim, que contêm o risco em 

potencial de um investimento (DAMODARAN, 2009).     

 A partir da árvore de decisão obtém-se o valor esperado do valor presente líquido 

representado por E (VPL). Tal valor deverá ser nulo ou superior a zero, indicando que o 

investimento será viável.  

 Além de fornecer o resultado da avaliação do investimento através do valor esperado do 

valor presente líquido, este modelo pretende contribuir com uma informação importante para 

a tomada de decisão: a quantificação dos riscos envolvidos ao decidir realizar o investimento. 

Assim, segue a terceira etapa do modelo, a Análise de Riscos. 

 3.3 Quantificação dos Riscos 

 O objetivo desta etapa é auxiliar na decisão de investimento, proporcionado ao decisor 

uma medida de risco associada ao seu retorno. O uso de um procedimento numérico, como o 

método de simulação de Monte Carlo, é uma alternativa para a avaliação de risco de 

investimentos e tem como objetivo a geração de números aleatórios de acordo com 

parâmetros definidos para as variáveis que compõem o modelo a ser utilizado (GITMAN, 

2001).  

 Conforme Grey (1995), partindo-se da construção do conjunto de distribuições de 

frequência e da definição de suas inter-relações, é possível, utilizando-se softwares 

apropriados, realizar milhares de interações e armazenar os resultados dessas interações, 

criando-se assim uma distribuição de frequência dos resultados obtidos para as variáveis 

definidas como de saída.  A partir da distribuição de frequência da variável de saída pode-se 

medir a área de interesse desta distribuição.  

 No modelo proposto, a partir da Simulação Monte Carlo, obtém-se medidas como 

variância, desvio padrão e coeficiente de variação, as quais estão relacionadas ao retorno do 

investimento. Desta forma, o decisor estará, portanto, de posse de um conjunto de 

informações sobre o risco/retorno do investimento, que podem resultar na decisão de investir 

o seu dinheiro em uma causa judicial. 
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 Após a Simulação Monte, a apresentação da estrutura do modelo proposto é concluída. 

Uma vez apresentado o modelo, é necessária a aplicação deste para sua validação. Assim, foi 

estruturado um estudo de caso para verificar a aplicação deste modelo.   
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4 ESTUDO DE CASO  

 Neste capítulo será demonstrada uma situação em que o modelo de decisão apresentado 

no capítulo anterior possa ser aplicado, favorecendo seu entendimento elucidando sua 

contribuição. 

4.1 Problema de Decisão 

  Considere uma situação na qual um escritório de advocacia deseje aumentar sua 

atuação subsidiando causas judiciais. Diante disso, existe a necessidade de avaliar os riscos 

envolvidos no âmbito financeiro em relação às taxas e custos dos serviços advocatícios 

incorridos tendo em vista a incerteza nos ganhos de uma determinada classe de causa judicial. 

Para ilustrar uma situação que representa uma classe de causas que possuem um 

padrão recorrente, observe a situação referente à inclusão de pessoa física no sistema de 

restrição cadastral para o serviço de proteção ao crédito quando esta pessoa física foi vítima 

de uma fraude em transações financeiras, neste caso, de cartão de crédito.  

 Neste tipo de situação, o cliente alega que sofreu danos decorrentes da restrição 

cadastral indevida, uma vez que cabe à operadora do serviço financeiro a responsabilidade 

pela segurança das transações. Diante de tal situação, é feita uma petição que propõe a ação 

de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e pedido de antecipação de tutela 

contra a empresa responsável pela operação do serviço financeiro, neste caso, administradora 

de cartões de crédito, que para efeito de simplificação será denominada de empresa X. 

O retorno sobre o investimento será uma percentagem do valor a ser recebido pelo seu 

cliente, e o valor gasto para custear a ação judicial que deverá ser restituído. Com esta 

perspectiva, subsidiar uma causa judicial representa um investimento para o escritório de 

advocacia, o que requer uma análise econômica e financeira tendo em visto uma taxa mínima 

de atratividade (TMA) que represente o custo do capital envolvido ou uma outra alternativa 

de investimento no mercado financeiro. Diante do cenário econômico atual, será considerada 

uma TMA de 85% da taxa do CDI (Certificado de Depósito Interbancário).  

Tendo em vista que o escritório de advocacia deverá tomar uma decisão em relação ao 

subsídio da causa judicial numa condição de risco, uma vez que o resultado e os valores de 

retorno são incertos, este problema será avaliado como um investimento sujeito a risco para o 

qual serão avaliados os possíveis cenários e incertezas que podem influenciar o resultado 

financeiro desta decisão considerando o trâmite deste tipo de causa judicial. 
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4.2 Identificação dos Riscos  

 A primeira etapa desenvolvida neste estudo consistiu na análise dos riscos que 

envolvem a causa apresentada que podem comprometer a viabilidade do investimento.  Para a 

causa em questão foram considerados como riscos, as entradas e saídas de capital, tempo do 

processo e as fases processuais. Devido à ausência dos dados, é necessário se fazer a 

elicitação do conhecimento do especialista para estimar as distribuições a priori sobre as 

variáveis que envolvem esse tipo de causa judicial. 

4.2.1 Entradas de Capital 

 As entradas de capital referem-se à porcentagem do valor fixado em acordo ou decisão 

judicial que investidor irá receber caso obtenha êxito no processo. 

 Para este tipo de causa foi estabelecido que poderá ocorrer quatro situações possíveis:   

 Acordo; 

 Sentença Procedente; 

 Sentença Parcialmente Procedente; 

 Improcedente.  

 Cada situação apresenta um valor estimado. Apenas se a sentença for procedente para o 

autor o valor é conhecido com certeza, já que o valor da indenização será igual ao valor a que 

se pretende receber, neste caso, R$ 10.000,00. Para os demais casos, se ocorrer, existe a 

incerteza quanto ao valor da indenização que o juiz irá determinar na sentença.  

 Para o levantamento dessas incertezas foi utilizado um procedimento de elicitação para 

a distribuição de probabilidade βeta, onde foi indicado pelo especialista três estimativas: o 

valor mínimo, o valor mais provável, e o valor máximo estabelecido pelo juiz para cada 

situação possível, obtendo uma distribuição de probabilidade para expressar o risco nas 

estimativas. A seguir são apresentados os resultados obtidos através da elicitação junto com 

os especialistas. 

 Acordo: Nesta situação, as partes realizam um acordo antes de seguir adiante com o 

processo. Através das informações do especialista, foi encontrado o valor da 

indenização para este cenário de R$ 3.166,67, como pode ser visualizado na Figura 

(4.1). 
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Figura 4.1 – Informações Estatísticas – Acordo 

   

Fonte: Esta Pesquisa (2015) 

 Sentença Parcialmente Procedente: Para este cenário, o juiz determina um valor 

inferior à indenização pretendida pelo autor a ser paga pelo réu. E, nesse caso, as partes 

terão sucumbência recíproca, não havendo que arcar com honorários advocatícios, 

apenas com as custas judiciais. Conforme a Figura (4.2) o valor médio da indenização 

encontrado para este cenário foi R$4.166,67.    

Figura 4.2 – Informações Estatísticas – Sentença Parcialmente Procedente 

  

Fonte: Esta Pesquisa (2015) 

  Sentença Improcedente: A parte autora deverá arcar com os custos relativos aos 

honorários advocatícios, pagos à parte vencedora da lide. Para o caso em questão, foi 

encontrado o valor médio de R$ 1.500,00 conforme Figura (4.3), tendo o autor de 

pagar essa quantia à parte ré. 
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Figura 4.3 - Informações Estatísticas – Sentença Improcedente 

  

Fonte: Esta Pesquisa (2015) 

4.2.2 Saídas de Capital 

 As saídas referem-se aos honorários advocatícios e as custas judiciais que deverão ser 

pagas em cada instância do processo. No entanto, as custas judiciais, uma vez pagas, poderão 

ser restituídas. A cada instância do processo, se o autor obtiver êxito, o juiz condena o réu ao 

pagamento das custas. Deste modo, o valor gasto pelo escritório de advocacia na causa 

judicial irá depender das circunstâncias do processo. Os valores foram consultados na Tabela 

de custas do Tribunal da Justiça da Paraíba (TJ-PB).            

4.2.3 Tempo Estimado  

 Em causas judiciais existe a dificuldade de prever o tempo de um processo, pois irá 

depender das circunstâncias de cada processo em particular. Por exemplo, após a sentença é 

possível recorrer ao tribunal de 1ª instância, depois 2ª instância e por último recorrer ao 

Supremo Tribunal Federal. Estas circunstâncias dependem das decisões das partes envolvidas 

(juiz, autor e réu). 

 Para estimar o tempo dividiu-se o processo em instâncias, e para cada instância, através 

da elicitação com os especialistas foi encontrado um tempo médio.  

 A Figura (4.4) apresenta o tempo em meses obtido considerando o tempo desde a sua 

entrada na 1ª instância da justiça até a data da primeira audiência. O mesmo procedimento foi 

repetido para as demais instâncias do processo, os valores podem ser visualizados nas árvores 

de decisão que serão apresentadas na seção 4.3. 
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Figura 4.4 – Estatísticas – Tempo Estimado 

  

Fonte: Esta Pesquisa (2015) 

4.2.4 Fases Processuais 

 Foram levantadas as fases processuais para o tipo de causa em estudo, essas fases 

podem ser visualizadas nas Figuras 4.5 a 4.8 das árvores de decisão.    

 Os avanços das fases processuais dependem da decisão do juiz assim como das decisões 

entre as partes envolvidas no processo. Deste modo, existe uma probabilidade associada a 

cada um dos eventos possíveis em um processo judicial, e essas probabilidades devem ser 

identificadas para a análise do estudo. As probabilidades foram identificadas através da 

opinião dos especialistas mediante a elicitação de probabilidade subjetiva, sendo utilizada a 

elicitação da distribuição βeta. Os valores das probabilidades podem ser visualizados em cada 

nó de evento da árvore de decisão.    

4.3 Análise da Viabilidade Econômica 

 Após identificar os riscos envolvidos foi realizada a análise do investimento através do 

método da árvore de decisão.    

 Para os cálculos, foi considerada uma taxa mínima de atratividade de 85% da taxa do 

CDI disponível no site do Cetip, integradora de mercados financeiros. Foram considerados os 

valores referentes à série histórica dos últimos 24 meses desta taxa tendo em vista a vida útil 

estimada para este investimento, obtendo o valor da TMA 0,7829% ao mês.         

 As árvores de decisão para esta oportunidade de investimento estão ilustradas nas 

Figuras 4.5 a 4.8 a seguir.  
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Figura 4.5 - Árvore de Decisão Estudo de Caso 

 

Fonte: Esta Pesquisa (2015) 

 Conforme a Figura (4.5) o processo se inicia com o envio pelo autor da petição inicial 

ao juiz. Nesta etapa, baseado na Tabela de custas do Tribunal da Justiça da Paraíba (2015) 

deve ser pago o valor de R$924,00. 

  Atendido o pedido pelo juiz, as partes envolvidas no processo terão abertura para 

realizar um acordo, finalizando o processo. Caso não obtenha acordo, as partes devem 

produzir provas que comprovem teses e argumentos a seu favor. A decisão do juiz irá deferir 

total o parcialmente os pedidos do autor, ou então indeferi-los. De tal decisão, cabe um 

recurso para o Tribunal chamado de apelação, onde a parte perdedora poderá submeter a 

causa à apreciação de um órgão superior, que  irá confirmar ou reformar o julgamento do juiz 

ou júri. O valor para realizar o pedido de apelação é de R$233,19.    
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Figura 4.6 - Árvore de Decisão Estudo de Caso - Parte I 

 

 

Fonte: Esta Pesquisa (2015) 

 A Figura (4.6) apresenta os possíveis desfechos para esta causa judicial caso a sentença 

seja procedente para o autor e a parte ré submeta a causa ao Tribunal da Justiça. No Tribunal, 

a apelação será julgada através de uma decisão que se chama acórdão. Do acórdão do 
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Tribunal cabe recurso para o Supremo Tribunal da Justiça (STJ), esse recurso chama-se de 

Recurso Especial, e das decisões do STJ não cabem mais recursos. 

Figura 4.7 -  Árvore de Decisão Estudo de Caso - Parte II 

 

Fonte: Esta Pesquisa (2015) 

 A Figura (4.7) ilustra os possíveis desfechos no caso de a sentença ser parcialmente 

procedente, ou seja, o pedido do autor foi atendido em parte, assim, o autor ganha em parte a 

ação. Entretanto, se o julgamento for realizado em primeiro grau de jurisdição, primeira 

instância, ambas as partes, autor e réu, podem recorrer a um órgão superior.   
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Figura 4.8 -  Árvore de Decisão Estudo de Caso - Parte III 

 

Fonte: Esta Pesquisa (2015) 

 A Figura (4.8) apresenta os possíveis desfechos para esta causa judicial caso a sentença 

seja improcedente para o autor. Neste caso, o autor poderá submeter a causa ao Tribunal da 

Justiça e, caso não obtenha êxito, poderá submeter a causa ao Supremo Tribunal da Justiça. 
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 Os valores das custas a serem pagas se houver a decisão de recorrer a um órgão superior 

podem ser visualizados na árvore.  

 A partir das árvores de decisão apresentadas é possível verificar cada uma das fases do 

processo e as modificações que podem ocorrer mediante as decisões das partes envolvidas, 

além dos custos e benefícios relacionados aos eventos possíveis, cada uma com determinada 

probabilidade de ocorrência.   

 Para análise dos fluxos de caixa foi realizado o cálculo do VPL esperado para este 

investimento. Utilizando o método da árvore de decisão, é possível observar os possíveis 

desfechos para esta causa judicial representados pelos nós de fim da árvore de decisão e o 

VPL esperado.  

 Cálculo do VPL para o Nó 1:  

 Considerando que o escritório de advocacia terá custos com honorários advocatícios que 

correspondem à remuneração direcionada aos advogados pelo trabalho realizado na defesa do 

cliente, esses custos deverão ser considerados no fluxo de caixa. Para o caso em questão, o 

valor atribuído aos honorários será de 10% do valor da causa. O valor da causa normalmente 

corresponde ao valor da pretensão econômica que o autor terá em juízo. Como a causa em 

questão é de R$ 10.000,00, o valor dos honorários cobrado para esta causa é de R$ 1.000,00. 

 Para levar o processo a juízo é necessário primeiramente solicitar na justiça determinado 

pedido através de uma petição, para isso, existe um custo associado que deve ser pago no ato 

do pedido. O valor a ser pago na petição inicial é calculado a partir do valor da causa, para 

esta causa, o valor a ser pago é de aproximadamente R$ 924,00.  

 Ao se fazer um pedido na justiça, normalmente abre-se espaço para que as partes 

busquem um acordo, como ocorre no cenário 1. Baseado em causas passadas, o tempo médio 

para este cenário é de aproximadamente seis meses.  

 O proveito econômico para o escritório de advocacia para financiar essa causa é de 50% 

do proveito econômico estabelecido em juízo a favor do autor além de 10% dos honorários 

sucumbenciais.     

 Para o cenário de acordo, representado pelo nó de fim 1, tem-se o seguinte fluxo de 

caixa: 

60

R$ 924,00

R$1000,00

R$924,00

R$1.583,33

R$1000,00

i%

 



53 

 

VPL (i) = - 924 - 1.000 + 
924

(1,007829)6 + 
50% 𝑥 3.166,67

(1,007829)6  + 
1.000

(1,007829)6                                      (4.1) 

 

 Cálculo do VPL para Nó 2:  

 Após a audiência de conciliação, pode ocorrer que as partes não entrem em um acordo, 

neste caso, as partes devem seguir adiante com o processo, e com isso, custas judicias deverão 

ser pagas, assim, tem-se o seguinte fluxo de caixa e o VPL para o escritório de advocacia no 

caso do cenário 2:  

12 240

R$ 924,00

R$1000,00

R$233,19

R$278,41

R$278,41

R$5.000,00

R$1.000,00

i%

6

R$924,00

 

VPL (i) = - 924 - 1.000 + 
924

(1,007829)6 - 233,19 - 278,41 + 
278,41

(1,007829)24 + 
50% .10.000 

(1,007829)24 + 
1.000

(1,007829)24     (4.2) 

 Esse procedimento do cálculo do fluxo de caixa e VPL foram repetidos para os demais 

cenários da árvore de decisão. Os valores obtidos para cada desfecho podem ser visualizados 

na Tabela 4.1 a seguir. O número apresentado em cada nó de fim da árvore de decisão 

corresponde ao valor a ser observado na Tabela.     
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Tabela 4.1 - Fluxo de Caixa e VPL para cada Cenário 

Nó de 

Fim 
Honorários 

Petição 

Inicial 

Recurso de 

Apelação 

Recurso 

Especial 

Rest. Custas 

(Autor) 

Rest. 

Custas 

(Banco) 

Proveito 

Econômico 
Honorários VPL ∑ Pi ∑ Pi x VPL 

1 -1000,00 -924,00 
  

881,76 
 

1510,95 954,29 1423,00 0,5 R$ 711,499 

2 -1000,00 -924,00 
 

-278,41 1112,65 -233,19 4146,54 829,31 3652,89 0,0008664 R$ 3,165 

3 -1000,00 -924,00 
 

-278,41 881,76 -233,19 -1500,00 
 

-3053,84 0,0000456 -R$ 0,139 

4 -1000,00 -924,00 
 

-278,41 881,76 -233,19 1727,72 829,31 1003,19 0,001368 R$ 1,372 

5 -1000,00 -924,00 
  

881,76 -233,19 -1500,00 
 

-2775,43 0,00228 -R$ 6,328 

6 -1000,00 -924,00 
  

881,76 -278,41 -1500,00 
 

-2820,65 0,0004332 -R$ 1,222 

7 -1000,00 -924,00 
  

881,76 
 

4146,54 829,31 3933,61 0,0082308 R$ 32,377 

8 -1000,00 -924,00 
  

881,76 
 

1727,72 829,31 1514,79 0,012996 R$ 19,686 

9 -1000,00 -924,00 
  

881,76 
 

4345,17 869,03 4171,96 0,02166 R$ 90,365 

10 -1000,00 -924,00 
 

-278,41 881,76 
 

1727,72 829,31 1236,38 0,02394 R$ 29,599 

11 -1000,00 -924,00 
 

-278,41 881,76 
 

1727,72 829,31 1236,38 0,000684 R$ 0,846 

12 -1000,00 -924,00 
 

-278,41 881,76 
 

1727,72 829,31 1236,38 0,009576 R$ 11,840 

13 -1000,00 -924,00 
 

-278,41 1112,65 
 

4146,54 829,31 3886,08 0,01197 R$ 46,516 

14 -1000,00 -924,00 
 

-278,41 881,76 
 

1727,72 829,31 1236,38 0,02223 R$ 27,485 

15 -1000,00 -924,00 
  

881,76 
 

1897,21 910,66 1765,64 0,0342 R$ 60,385 

16 -1000,00 -924,00 
  

881,76 -278,41 -1500,00 
 

-2820,65 0,000684 -R$ 1,929 

17 -1000,00 -924,00 
  

881,76 
 

1727,72 829,31 1514,79 0,033516 R$ 50,770 

18 -1000,00 -924,00 
  

881,76 
 

4771,43 954,29 4683,48 0,076 R$ 355,945 

19 -1000,00 -924,00 -233,19 
 

202,65 -278,41 -1500,00 
 

-3732,95 0,000975 -R$ 3,640 

20 -1000,00 -924,00 -233,19 
 

202,65 
 

4146,54 829,31 3021,30 0,018525 R$ 55,970 

21 -1000,00 -924,00 -233,19 
 

202,65 
 

1727,72 829,31 602,49 0,02925 R$ 17,623 

22 -1000,00 -924,00 -233,19 
 

202,65 
 

4345,17 869,03 3259,66 0,04875 R$ 158,909 

23 -1000,00 -924,00 -233,19 278,41 230,89 -233,19 4146,54 829,31 3094,76 0,00114 R$ 3,528 

24 -1000,00 -924,00 -233,19 278,41 
  

-1500,00 
 

-3378,78 0,00006 -R$ 0,203 

25 -1000,00 -924,00 -233,19 278,41 
  

1727,72 829,31 678,25 0,0018 R$ 1,221 
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26 -1000,00 -924,00 -233,19 278,41 
 

-233,19 -1500,00 
 

-3611,97 0,0495 -R$ 178,793 

27 -1000,00 -924,00 -233,19 
   

1810,48 869,03 522,33 0,003 R$ 1,567 

28 -1000,00 -924,00 -233,19 
 

202,65 
 

4345,17 869,03 3259,66 0,0525 R$ 171,132 

29 -1000,00 -924,00 -233,19 
   

1810,48 869,03 522,33 0,0975 R$ 50,927 

30 -1000,00 -924,00 
    

1988,09 954,29 1018,38 0,15 R$ 152,757 

31 -1000,00 -924,00 
 

278,41 
  

1727,72 829,31 911,44 0,00294 R$ 2,680 

32 -1000,00 -924,00 
 

278,41 
  

-1500,00 
 

-3145,59 0,00006 -R$ 0,189 

33 -1000,00 -924,00 
 

278,41 
  

-1500,00 
 

-3145,59 0,003 -R$ 9,437 

34 -1000,00 -924,00 
    

1810,48 869,03 755,52 0,147 R$ 111,061 

35 -1000,00 -924,00 -233,19 
  

-278,41 -1500,00 
 

-3935,60 0,00003724 -R$ 0,147 

36 -1000,00 -924,00 -233,19 
   

4345,17 869,03 3057,01 0,00070756 R$ 2,163 

37 -1000,00 -924,00 -233,19 
   

1727,72 829,31 399,84 0,0011172 R$ 0,447 

38 -1000,00 -924,00 -233,19 
   

4553,32 910,66 3306,79 0,001862 R$ 6,157 

39 -1000,00 -924,00 -233,19 -278,41 
  

4146,54 829,31 2540,24 0,00007448 R$ 0,189 

40 -1000,00 -924,00 -233,19 -278,41 
  

-1500,00 
 

-3935,60 0,00000392 -R$ 0,015 

41 -1000,00 -924,00 -233,19 -278,41 
  

1727,72 829,31 121,43 0,0001176 R$ 0,014 

42 -1000,00 -924,00 -233,19 
   

-1500,00 
 

-3657,19 0,000196 -R$ 0,717 

43 -1000,00 -924,00 -233,19 -278,41 
  

1727,72 829,31 121,43 0,002058 R$ 0,250 

44 -1000,00 -924,00 -233,19 -278,41 
  

1727,72 829,31 121,43 0,0000588 R$ 0,007 

45 -1000,00 -924,00 -233,19 -278,41 
  

1727,72 829,31 121,43 0,0008232 R$ 0,100 

46 -1000,00 -924,00 -233,19 -278,41 230,89 
 

4146,54 829,31 2771,13 0,001029 R$ 2,851 

47 -1000,00 -924,00 -233,19 -278,41 
  

1727,72 829,31 121,43 0,001911 R$ 0,232 

48 -1000,00 -924,00 -233,19 
   

1897,21 910,66 650,69 0,00294 R$ 1,913 

49 -1000,00 -924,00 -233,19 
  

-278,41 -1500,00 
 

-3935,60 0,0000588 -R$ 0,231 

50 -1000,00 -924,00 -233,19 
   

1727,72 829,31 399,84 0,0028812 R$ 1,152 

51 -1000,00 -924,00 
    

-1500,00 
 

-3424,00 0,01 -R$ 34,240 

VPL = R$                                                                                                                                                                                                                                                   1.947,47 

Fonte: Esta Pesquisa (2015) 
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 Através deste fluxo de caixa, foi encontrado o VPL esperado de R$ 1.947,47. Essa análise, 

considerando o valor do VPL, mostra que o investimento é economicamente viável, pois o VPL 

encontrado é positivo.   

 Dado que os desfechos finais para esta causa judicial são eventos incertos e com 

consequências diretamente ligadas ao retorno financeiro do investimento para o escritório de 

advocacia, cabe neste caso, uma analise cuidadosa do risco a que o escritório estará exposto, e 

este risco, deve ser considerado na decisão de realizar ou não investimento. Deste modo, 

segue a terceira etapa do modelo, a Análise do Risco através do método da Simulação Monte 

Carlo.   

4.4 Quantificação dos Riscos 

 Nesta etapa foi realizada a Simulação Monte Carlo com o uso do Software Crystal Ball, 

em conjunto com a planilha eletrônica Microsoft Excel. Foi definido o número 10.000 

simulações a serem realizadas. Como resultado, obtiveram-se algumas informações 

estatísticas para identificar o risco do investimento apresentados na Tabela 4.2.     

Tabela 4.2 - Resumo da Simulação Monte Carlo 

 
Fonte: Esta Pesquisa (2015) 

 Conforme a Tabela 4.2, o VPL Médio da Simulação foi de R$ 1.934,36, próximo ao 

valor do VPL encontrado pelo método da árvore de decisão. O Range Mínimo apresenta o 

valor R$ 1.485,90 e o Range Máximo R$ 2.500,64. Esses valores representam, 

respectivamente, o menor e o maior valor de VPL gerado pela combinação das variáveis 

durante a simulação. 
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 A medida de risco utilizada para este investimento foi o Desvio Padrão. O Desvio-

Padrão encontrado na simulação foi de R$ 153,62, que pode ser considerado baixo para este 

investimento. 

 Através do gráfico de distribuições de probabilidade do VPL é possível concluir que o 

investidor tem a chance de 99,94% de obter um retorno se o mesmo optar por realizar o 

investimento da causa judicial, conforme ilustrado na Figura (4.9).   

Figura 4.9 - Distribuição de Probabilidade do VPL  

 

Fonte: Esta Pesquisa (2015) 

4.4.1 Análise de Sensibilidade 

 Com o intuito de permitir ao investidor uma maior valorização nas negociações, 

aumentando o seu poder de barganha com os clientes em relação ao financiamento de causas 

judicias, realizou-se uma análise de sensibilidade sobre algumas variáveis que podem 

impactar no fluxo de caixa de um processo judicial e, consequentemente, uma variação do 

valor esperado do VPL, que pode comprometer o sucesso do investimento. Para essa análise, 

foi assumido que as variáveis que compõem o fluxo de caixa de uma causa judicial são 

independentes. Assim, para cada simulação, foi atribuído um valor diferente para apenas uma 

variável, enquanto as outras se mantiveram constantes. 

 As variáveis alteradas para esta análise foram a Taxa Mínima de Atratividade (TMA) e 

a porcentagem da pretensão econômica para o investidor, referente ao valor da indenização, 

fixado em acordo ou decisão judicial.   

 Primeiramente, foi realizada uma simulação variando-se a TMA para este investimento. 

Para tanto, utilizou-se uma TMA de 0,7277% a.m., baseada na taxa Selic considerando o 
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histórico dos últimos 24 meses, o mesmo tempo estimado para a vida útil do investimento em 

estudo. Com isso, foram obtidos os resultados apresentados na Figura 4.10, a seguir: 

Figura 4.10 - Simulação Variando a TMA 

 

 

 

Fonte: Esta Pesquisa (2015) 

 Analisando-se os resultados encontrados, e comparando-os com os resultados obtidos na 

simulação anterior, ilustrados nas figuras 4.8 e 4.10, verifica-se que, com essa alteração, o 

resultado não sofreu impacto, tanto em termos de valor esperado para o VPL, quanto em 

relação à probabilidade do retorno do investimento.  

 Após a simulação em que se alterou a TMA, foram realizadas mais duas simulações nas 

quais foi variada a porcentagem da pretensão econômica para o investidor. As alterações 

foram feitas considerando-se os valores de 30% e 40% da pretensão econômica para o 

investidor do valor da indenização que será paga para o autor.  

 A Figura 4.11 ilustra os resultados encontrados ao se considerar a pretensão econômica 

em 30% do valor da indenização. 

Figura 4.11 - Simulação Variando a Pretensão Econômica do Investidor – 30% 

  

Fonte: Esta Pesquisa (2015) 
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 O efeito da diminuição da porcentagem da pretensão econômica para o investidor para 

30% resultou em uma probabilidade muito baixa para retorno do investimento, expondo o 

investidor a um alto risco. 

 O resultado obtido após aumentar-se o valor da pretensão econômica para 40% da 

indenização do cliente foi uma probabilidade de sucesso de 63,62%, conforme ilustrado na 

figura (4.12). 

Figura 4.12 - Simulação Variando a Pretensão Econômica do Investidor – 40% 

 

 

Fonte: Esta Pesquisa (2015) 

 Através da análise de sensibilidade, observa-se que o investimento é mais sensível a 

variações da pretensão econômica do investidor, ou seja, as variações na porcentagem da 

indenização para o investidor têm impacto direto sobre a probabilidade da viabilidade do 

investimento. 

 4.5 Resultados e Discussões  

 A decisão de investir em uma causa judicial se dá quando o valor esperado de um 

determinado processo supera os custos e os riscos de ajuizamento de uma ação. Contudo, há 

uma realidade vivenciada, na atualidade, por todos os agentes do direito, demonstrando que o 

grau de imprevisibilidade das decisões judiciais tem aumentado bruscamente e os 

profissionais da área cada vez mais se surpreendem com o resultado das demandas. A 

diferença no resultado das decisões, em casos semelhantes, traz a desconfiança para a 

população, e a imprevisibilidade nas decisões judiciais, ou seja, a falta de sintonia na 

aplicação do direito (DELGADO, 2011). Tem-se como exemplo os processos de número 

444121/PE e 447591/PE que podem ser consultados através do site do Tribunal Regional 

Federal da 5ª Região, os quais apresentam causas semelhantes, porém, foram julgados de 

forma diferente.  
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 Entender como as regras processuais afetam o comportamento das partes e os níveis de 

litigância é algo essencial quando se pretende analisar a viabilidade econômica de causas 

judiciais. Daí a importância de uma análise cautelosa dos riscos e benefícios quando se 

pretende investir em uma causa judicial, possibilitando assim, a realização de uma negociação 

que assegure ao gestor um retorno financeiro mais próximo do esperado ao término de uma 

causa judicial. A utilização de técnicas que facilitem a obtenção de informações mais 

próximas da realidade, tais como prazo médio de duração do processo caso não haja acordo, 

valor médio das condenações envolvendo indenizações de determinada natureza e índice 

médio de sucesso para determinado tipo de causa judicial, conforme jurisprudência, 

minimizam o risco na tomada de decisão.  

 Os resultados encontrados neste estudo demostram que esta opção de investimento é 

economicamente viável. A probabilidade de obter um VPL positivo de 99,94% indica que o 

risco de investir nesta causa judicial estudada é baixo. Esta análise é importante para os 

escritórios de advocacia que desejam investir em causas judiciais, uma vez que o investimento 

somente será realizado quando a estimativa de retorno for favorável. Além disso, visto que  a 

opção de investir em causas judiciais relacionadas a vítimas de fraudes em transações 

financeiras é viavel economicamente, além de apresentar um baixo risco, os escritórios de 

advocacia ou prestadores de serviços jurídicos podem melhorar a sua rentabilidade com a 

opção de aumentar o volume de negócios através da oferta de financiamento de causas 

judiciais.   

 O capítulo a seguir apresenta as principais conclusões deste trabalho, suas limitações e 

sugestões para trabalhos futuros. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

5.1 Conclusões  

 A tomada de decisão em investimentos de causas judiciais requer, por parte do decisor, 

a consideração dos custos e benefícios de uma ação. Desta forma, tanto os custos quanto os 

benefícios devem ser amplamente definidos, de modo a incluir todas as consequências 

importantes da decisão entre investir ou não em uma causa judicial.   

 Neste trabalho foi proposto um modelo para o processo de análise de investimentos sob 

condição de riscos em causas judiciais. A partir do uso de técnicas da Análise de 

Investimentos e Simulação Monte Carlo chegou-se à proposta de procedimentos próprios para 

a situação estudada.   

 Foi realizada uma avaliação econômica de causas judiciais utilizando-se a técnica da 

árvore de decisão. Para tal, foi feito um estudo dos riscos envolvidos, bem como estimadas e 

atribuídas as probabilidades de ocorrência baseado na opinião dos especialistas, objetivando 

proporcionar ao investidor  uma previsão mais precisa do fluxo de caixa futuro para este tipo 

de investimento. A árvore de decisão permitiu uma maior compreensão do problema, 

representando graficamente os possíveis cenários que podem comprometer o sucesso da causa 

apresentada. Além disso, a partir da árvore de decisão foi possível mensurar o valor presente 

líquido esperado para a opção de investimento, possibilitando a análise da viabilidade 

econômica. 

 A Simulação Monte Carlo teve uma contribuição importante para o estudo fornecendo 

um resultado econômico através de uma distribuição de probabilidade para o valor presente 

líquido, bem como forneceu medidas de risco relacionado ao retorno do investimento.  

 A principal contribuição do modelo apresentado é a sua utilização como o modelo de 

avaliação econômica de causas que é capaz de responder sobre a viabilidade de investir na 

causa exposta pelo cliente, bem como de fornecer informações acerca dos benefícios e dos 

riscos de se tomar a decisão de investir em causas judiciais.  

5.2 Limitações e Trabalhos Futuros  

 Os resultados obtidos a partir do modelo proposto satisfazem às expectativas no 

contexto de investimentos em causas judiciais. No entanto, é importante ressaltar as 

limitações impostas pelo modelo, assim como as oportunidades de desenvolvimento de 

futuros trabalhos.  
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 A aplicação do modelo limitou-se a apenas a um tipo de ação judicial. Deste modo, são 

propostas outras aplicações deste modelo para outros tipos de causas judiciais para 

comparação dos resultados. 

 Para a utilização do modelo proposto, o desafio do profissional é estimar as 

probabilidades de ocorrência dos possíveis cenários para o tipo de causa a ser analisada. Isto 

pelo fato de as organizações advocatícias ainda não disponibilizarem de ferramentas 

computacionais que facilitem a obtenção dos dados necessários no modelo. 
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