
Guia do Módulo 
Trabalhista Turivius

O mercado mudou. 
Muitos escritórios de advocacia já usam 
tecnologia.

E você? Vai ficar para trás?

https://checkout.turivius.com/
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Escritório de advocacia do Rodrigo Meirelles

● Pesquisa Jurisprudência nos sites dos tribunais 
● Armazena as pesquisas de jurisprudência em documentos 

Word no computador de colaboradores
● Os advogados que fizeram a pesquisa jurisprudencial guardam 

suas anotações e conhecimentos no próprio computador
● Embasa suas teses de forma empírica 
● Apresenta propostas convencionais para potenciais clientes
● Faz análise de risco a partir de seu conhecimento tácito

Escritório de advocacia da Joana Libmman

● Utiliza Pesquisa Jurisprudencial 4.0 (unificada e com filtros) 
● Armazena as pesquisas de jurisprudência em pastas 

compartilhadas na nuvem
● Os advogados que fizeram a pesquisa jurisprudencial deixaram 

suas anotações e conhecimentos nessa pasta compartilhada
● Embasa suas teses com dados quantitativos
● Apresenta propostas com jurimetria e Visual Law para potenciais 

clientes
● Faz análise de risco a partir de dados da Jurimetria.

O escritório da Dra. Libmman 
aderiu à Jurimetria

Conheça dois escritórios

O escritório do Dr. Meirelles 
resistiu à digitalização e 
Inteligência Artificial
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O impacto da tecnologia
O que muda?
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O que Escritório Meirelles Escritório Libmman
Tempo gasto com 

pesquisa 
jurisprudencial

6h/semana 2h/semana

Informações e legado 
de pesquisas

Perdido quando pessoas saem do escritório. Mantido e guardado na nuvem

Conhecimento e 
aprendizado 

Retrabalho por falta de compartilhamento de 
informações. Conhecimento é particular de cada 

advogado.

Conhecimento é compartilhado entre a equipe e torna-se 
ativo do escritório.

Precedentes 
encontrados

A falta de padronização e estabilidade de rede 
dos sites dos Tribunais exigem que um tempo 

maior seja gasto com pesquisa pelo precedente 
ideal.

Precedente ideal encontrado com maior assertividade. 
Uso de uma busca unificada com filtros permite isso.

Embasamento de 
teses

Argumentativo Embasado em números

Captação de novos 
clientes

Menor sucesso com captação e envio de 
propostas argumentativas, tradicionais. 

Maior sucesso de captação com visual law que apresenta 
tendências e probabilidades. Crie o efeito "uau"!
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"o que
temos visto no 

TRT3 é...".

Com
Jurimetria

"65% das novas decisões que 
envolvem a empresa X, no 
período de 2019 a 2021, 
envolvem o pedido de 
reconhecimento de vínculo de 
emprego"

Sem 
Jurimetria
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O mercado jurídico brasileiro é enorme 
e segue crescendo 8% ao ano(1)

R$50 bilhões
Receita anual estimada 

de escritórios de 
advocacia

(1)Legal Service Global Market Briefing 2017

Como o seu escritório se mantém 
estratégico e competitivo?
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A Dra. Libmman tem 
sua competitividade 
garantida
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Mantém os melhores advogados
Profissionais motivados com rotinas 
intelectualmente desafiadoras e mais 
ganhos.

Conquista mais clientes
Apresenta propostas muito mais 
interessantes com Jurimetria/Visual Law.
Assista o case do Dr. Gabriel

Ganha mais casos
Encontra os melhores precedentes e 
embasa suas teses com números. 
Clique aqui e assista o case do Dr. Raul

Reversão de cenários desfavoráveis
Exemplo case Bismara & Glucksmann.
Leia aqui.

Riscos são muito menores
Tendências de jurimetria 
são visualizadas - teses 
são orientadas e 
embasadas por números.

https://studio.youtube.com/video/M7d069wM_gs/edit?c=UCzHl9NY_LiMHE7RqADABVAQ
https://studio.youtube.com/video/xDtWXaYeBaM/edit?c=UCzHl9NY_LiMHE7RqADABVAQ
https://www.turivius.com/estudo-de-caso-bismara/
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Efeito bola de neve 
da Jurimetria

Mais clientes são 
conquistados

Mais casos são ganhos

Escritório é mais 
renomado

Trabalho é mais rápido e 
mais assertivo.

Jurimetria: 

- Direciona a estratégia das teses
- Embasa o argumento com números
- Cenários desfavoráveis são revertidos

Informações não são perdidas.

Pesquisas são feitas em menos tempo, com 
mais eficiência.

Trabalho operacional é minimizado, 
prioriza-se o intelecto

Equipe de advogados fica mais 
motivada.

Pesquisas jurisprudenciais e seus 
aprendizados são sempre mantidos no 
mesmo lugar para conhecimento de todos.
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O impacto 
em 5 anos
A evolução 
tecnológica pede dos 
escritórios de 
advocacia operações 
mais enxutas, rápidas 
e ágeis. Previsões da 
KPMG (item 4) 
entendem que "Ler 
dados será tão 
importante quanto ler 
termos legais."

O que muda?
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Na prática
Em 5 anos, o escritório da Dr. 
Libmman terá de vantagem sobre o 
Dr. Meirelles:

- Redução de 200h com pesquisa 

jurisprudencial. 

- Dedicação maior para definições estratégicas 

para o escritório

- Atração de50% mais clientes em virtude de 

propostas mais atraentes

- Apresentação de argumentos de forma mais 

visual (dados e gráficos)

-  Redução no turnover da equipe

- Gestão do conhecimento jurisprudencial 

-  Aumento dos resultados positivos em 30%

https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/12/future-of-legal-article-series.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/12/future-of-legal-article-series.html
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Funcionalidades

Encontre o precedente ideal em 
menos tempo
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Pesquisa 
Jurisprudencial 4.0

Pesquisa unificada e inteligente

● Todos os tribunais em um único lugar

● Filtros inteligentes que facilitam a busca

● Operadores de pesquisa compatíveis com 
todos os Tribunais

● Corte radicalmente os custos 
operacionais e tempo gasto com 
pesquisa 

● Conte com garantia de qualidade de 
busca para encontrar o precedente 
relevante

02

66% menos tempo 
gasto na busca pelo 
precedente ideal
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Gestão do 
Conhecimento

Salve todas suas 
pesquisas 
jurisprudenciais na nuvem

● Organize suas pesquisas 
jurisprudenciais em pastas.

● Compartilhe com outros 
colaboradores.

● Faça anotações pertinentes.

● Não perca o histórico de 
busca.

02
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Jurimetria Trabalhista

07

Dashboards por CNPJ
                       por assunto
                       por estado
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Jurimetria por CNPJ

Pesquise o contencioso de 
qualquer empresa com um clique

● Descubra quais pedidos estão em alta e 

tenha acesso à íntegra de todos os 

acórdãos.

● Entenda a evolução quantitativa dos 
pedidos em determinado período de 
tempo.

● Insights preciosos para reclamantes e 

reclamados em poucos cliques.
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Como Advogado do Reclamado, 
identifique gargalos e riscos na gestão 
da empresa. Apresente dados 
estatísticos ao seu cliente e agregue 
valor estratégico ao seu serviço. Atraia 
novos clientes por meio da 
apresentação de um plano de ação e 
estudo de caso.

Como Advogado do Reclamante, 
identifique novos pedidos acessórios e 
quais são as empresas terceiras 
responsáveis por créditos constituídos 
nos processos. Potencialize o êxito da 
sua reclamatória com os eventuais 
litisconsortes da ação. Demonstre as 
más práticas trabalhistas da empresa. AGENDE UMA DEMONSTRAÇÃO

https://checkout.turivius.com/
https://www.turivius.com/ferramenta-de-b-i-juridico/
https://www.turivius.com/ferramenta-de-b-i-juridico/
https://www.turivius.com/ferramenta-de-b-i-juridico/
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Exemplo de uso
Análise do perfil de contencioso de uma 
empresa
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Com base em 2.454.668 processos 
dos estados do Sul e Sudeste do 
país, conseguimos descobrir que: 

● O ponto mais sensível da empresa são os 

processos de reconhecimento de relação de 

emprego. 

● Esse tema responde por 68% dos seus 

processos.

● Mais interessante: esse tipo de demanda 

explodiu durante a COVID-19: um aumento de 

1.370%. 

● Ao analisar os advogados mais frequentes 

nos processos encontrados, identifica-se 

empresas co-responsáveis a figurar no pólo 

passivo da ação trabalhista.

*caso real cujo CNPJ omitimos.
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Jurimetria 
por estado

Pesquise a região e 
identifique 
padrões e oportunidades

Veja o exemplo ao lado. Essa é uma 
análise do Estado de São Paulo. Com 
quase 1 milhão de processos 
trabalhistas julgados, e com valor 
médio da causa em R$125.555,79, o 
restante do Dashboard permite o 
aprofundamento em dados e 
informações.

02
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Sem Turivius

"Existem muitos outros 
trabalhadores que entraram 

com pedido de 
reconhecimento de vínculo na 
sua região. Vários ganharam!"

Com Turivius

"Existem 386 processos ativos 
que pedem pelo reconhecimento 
de vínculo só no Estado de São 
Paulo! 53 já foram julgados e 48 
foram favoráveis ao 
trabalhador."

06
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Jurimetria 
por assunto

Pesquise o assunto de sua tese e 
visualize insights

● Identifique o perfil de potenciais 
clientes

● Identifique valor médio dos 
processos

● Visualize a tendência de 
julgamentos de determinado 
Tribunal Regional do Trabalho.

● Realize a análise comparativa de 
dois ou mais Tribunais conforme os 
filtros escolhidos.

02

COMECE O TESTE GRATUITO

COMECE O TESTE GRATUITO

https://checkout.turivius.com/
https://checkout.turivius.com/
https://checkout.turivius.com/
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Uso na prática

Como usar para 
conquistar 
novos clientes
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ASSISTIR ENTREVISTA

https://www.turivius.com/como-captar-clientes-com-jurimetria/
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Uso na prática

Como usar para 
ganhar mais 
casos
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ASSISTIR ENTREVISTA

https://www.turivius.com/conteudo-dr-raul/
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Uso na prática

Como reverter 
cenários 
desfavoráveis
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ASSISTIR ENTREVISTA

https://www.turivius.com/estudo-de-caso-bismara/


Tecnologia e compliance tributário

Conheça a Turivius

A Turivius  realiza  Pesquisa 
Jurisprudencial 4.0 integrada à análise 
de Jurimetria dos Tribunais Judiciais e 
Conselhos Administrativos, além de gerir o 
conhecimento jurisprudencial adquirido 
por todos os membros da equipe.

Descubra o que vem sendo decidido sobre determinado 
tema nos últimos anos e identifique padrões 
jurisprudenciais que podem potencializar a sua estratégia.

Alie a sua expertise jurídica à tecnologia de confiança e 
tenha uma atuação orientada a dados.

COMECE O TESTE GRATUITO

https://checkout.turivius.com/
https://checkout.turivius.com/
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Você também poderá se interessar por…
CONTEÚDOS COMPLEMENTARES

24

ARTIGO 
Como utilizar a 
Jurimetria na 

advocacia 
trabalhista

EBOOK
Guia definitivo  de 
Marketing Digital 
para advogados

EBOOK
Tecnologia, 
Jurimetria e 
Compliance 

Tributário

EBOOK
Projeto Agatha III: Análise 

preditiva coletiva aplicada 
ao Direito

Especial para atuação no tributário

https://www.turivius.com/portal/como-utilizar-a-jurimetria-na-advocacia-trabalhista/
https://www.turivius.com/portal/como-utilizar-a-jurimetria-na-advocacia-trabalhista/
https://www.turivius.com/portal/como-utilizar-a-jurimetria-na-advocacia-trabalhista/
https://www.turivius.com/portal/como-utilizar-a-jurimetria-na-advocacia-trabalhista/
https://materiais.turivius.com/jurimetria-guia-definitivo
https://materiais.turivius.com/jurimetria-guia-definitivo
https://materiais.turivius.com/jurimetria-guia-definitivo
https://materiais.turivius.com/jurimetria-guia-definitivo
https://www.google.com/url?q=https://www.turivius.com/lp-materiais-tecnologia-e-compliance-tributario/&sa=D&source=editors&ust=1672340344967044&usg=AOvVaw0eS6nOJs4cjSpjgFpnftFp
https://www.google.com/url?q=https://www.turivius.com/lp-materiais-tecnologia-e-compliance-tributario/&sa=D&source=editors&ust=1672340344967044&usg=AOvVaw0eS6nOJs4cjSpjgFpnftFp
https://www.google.com/url?q=https://www.turivius.com/lp-materiais-tecnologia-e-compliance-tributario/&sa=D&source=editors&ust=1672340344967044&usg=AOvVaw0eS6nOJs4cjSpjgFpnftFp
https://www.google.com/url?q=https://www.turivius.com/lp-materiais-tecnologia-e-compliance-tributario/&sa=D&source=editors&ust=1672340344967044&usg=AOvVaw0eS6nOJs4cjSpjgFpnftFp
https://www.turivius.com/lp-projeto-agatha-iii
https://www.turivius.com/lp-projeto-agatha-iii
https://www.turivius.com/lp-projeto-agatha-iii
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Siga nossas redes sociais:

https://www.youtube.com/channel/UCzHl9NY_LiMHE7RqADABVAQ
https://www.linkedin.com/company/turivius/
https://www.instagram.com/turivius.tech/

