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Guia definitivo de 
Jurimetria

Este ebook é um guia completo para você navegar no 
mundo da Jurimetria. Foi escrito pelos co-fundadores da 
Turivius Legal Intelligence, uma startup que desenvolve 
soluções de inteligência artificial aplicada ao Direito. 

Ao final do livro, você estará habilitado a entender como a 
estatística está reinventando o Direito e como estar bem 
posicionado para aproveitar todas as oportunidades que a 
Jurimetria te oferece.

Ao final deste e-book você irá entender:

● O conceito de Jurimetria
● As razões pelas quais está mais comum encontrar 

advogados que utilizam Jurimetria em sua atuação
● Quais as aplicações possíveis no Brasil e no mundo
● O passo-a-passo  para incorporar Jurimetria em sua 

atuação
● Como melhorar a competitividade do seu escritório

Você verá que Jurimetria não é um bicho de sete 
cabeças. Esqueça toda a panaceia sobre 
robôs-advogados e como sua profissão está 
ameaçada pela inteligência artificial. Não se trata 
disso, a tecnologia vem para ajudar. 

Na verdade, incorporar essa fantástica 
área do conhecimento na sua rotina 
profissional é mais fácil e mais acessível 
do que você imagina e pode gerar 
enormes vantagens para você, seus 
clientes e todo o sistema jurídico.
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O empresário e o advogado

O que seus clientes esperam de você no futuro da sua 
profissão.
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A fábula do empresário e 
o advogado
A empresa de Phillipe Torenzzi recebeu uma autuação 
milionária. Agora,   precisará de um tributarista para travar 
uma batalha contra o Fisco.

Planejamento Financeiro empresarial 

A forma com que Phillipe pensa tem pouco a ver com a lei 
em si. Como empresário, Phillipe está mais interessado 
em descobrir probabilidades de   eventos   ocorrerem, 
numa linguagem de riscos e métricas. 

As suas dúvidas não são completamente respondidas   por   
uma assertiva do tipo "a norma diz que..." ou "geralmente a 
aplicação da lei vai no seguinte sentido...". Phillipe precisa 
de respostas mais assertivas e precisas. Ele se sentiria 
muito mais seguro se a opinião dos experts fosse 
complementada pelas seguintes assertivas: 

Como empresário, Phillipe trabalha no seu dia a dia com métricas e 
números. Seus gerentes lhe informam o índice médio de conversão 
dos seus potenciais clientes, a performance de seus produtos em 
termos de lucro líquido, o retorno ao investimento de seus gastos com 
marketing, o market share dos concorrentes, etc. 

Ele está acostumado a utilizar todas essas métricas para tomar 
decisões estratégicas ou operacionais.

CAPÍTULO 1

Probabilidade de 
êxito

Tempo médio para 
reverter autuação

foram julgados 65 casos 
como esses no CARF nos 
últimos 3 anos; em apenas 
3 de cada 10 autuações 
foram revertidas na 
primeira instância; essa 
proporção diminui para 2 
em cada 10 na câmara 
superior; 

no entanto, na esfera 
judicial 70% dos casos com 
demandas semelhantes 
são julgados procedentes; 
a variação dessas decisões 
entre juízes é mínima, 
dentro de uma margem de 
10 pontos percentuais; o 
processo inteiro leva em 
média 5 anos, com 
desvio-padrão de um ano 
a mais ou a menos.
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Mas quando entra na esfera jurídica do seu negócio, Phillipe se 
frustra. Ele se decepciona por não poder tomar decisões 
jurídicas baseadas em estimativas com rigor analítico. 

Para ele, essa abordagem rigorosa do Direito é ainda mais 
importante em um país como um Brasil, com baixa segurança 
jurídica e alta complexidade normativa. A lei, sua interpretação e 
sua aplicação são ainda mais difíceis de prever, o que aumenta a 
importância de um rigor ainda maior na análise da área jurídica.

O que Phillipe precisa é de uma 
opinião jurídica tradicional 
complementada pelo rigor da 
estatística e dos dados.

Phillipe quer que você, advogado ou advogada, trabalhe com uma 
linguagem próxima à dele. Ele precisa que você comece a 
trabalhar com Jurimetria. Essa necessidade não é só dos líderes 
de grandes empresas. Qualquer consumidor de serviços jurídicos 
gostaria de ver o máximo de rigor possível das informações que 
recebe dos seus advogados. 

● Em vez de orientações vagas, o consumidor quer saber a 
chance de ganhar uma indenização por danos morais e qual 
o valor médio e desvio-padrão deste valor. 

● Um trabalhador terceirizado quer saber a proporção de casos 
em que um determinado juiz reconhece o vínculo 
empregatício. 

● Um trader quer saber qual a chance de uma cláusula em seu 
contrato de compra e vendas ser revertida judicialmente.

Cinco anos atrás, Phillipe não teria a menor possibilidade de ter 
uma opinião legal complementada com o rigor da estatística. Ele 
se resignaria ao ouvir dos advogados que "Direito não é uma 
ciência exata". Decidiria pagar caro por um advogado renomado, 
pois implícito neste valor estaria a ideia de que, dada a sua vasta 
experiência e reputação, ele sabe intuitivamente essas 
probabilidades.
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No entanto, essa forma de prestar e consumir serviços jurídicos está 
com os seus dias contados. 

Em um mundo cada vez mais data-driven, em que as opiniões de 
experts são complementadas, e às vezes substituídas, por análises 
estatísticas de um grande volume de dados, a prática do Direito será 
profundamente impactada.

É certo que o Direito não é uma ciência exata, como os advogados de 
Phillipe corretamente asseveram. Algumas de suas áreas mais 
tradicionais, como questões de filosofia moral e discussões 
normativas, são quase imunes ao efeito de novas tecnologias.

Mas a revolução da ciência de dados e inteligência artificial, que 
solaparam outros setores nas últimas décadas, chegarão 
inevitavelmente ao Direito.

Essa transformação acontecerá em vários aspectos da profissão. 
Uma das transformações mais profundas será no uso da Jurimetria, 
que passará a ser uma exigência básica dos clientes e uma 
ferramenta rotineira em análises, estudos e decisões do profissional 
do Direito.

Se você quer conhecer melhor os riscos e as oportunidades desse 
novo mundo,   que certamente impactará a sua profissão, o seu 
escritório e o seu setor como um todo, você chegou no lugar certo.
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O que é Jurimetria 
Entenda como Jurimetria ajuda escritórios e
departamentos jurídicos.
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O que é Jurimetria 
Jurimetria é a aplicação de técnicas de análise quantitativa 
ao Direito. O termo foi cunhado em 1948 pelo jurista americano 
Lee Loevinger (Loevinger 1948). O autor utilizou uma definição 
um pouco mais ampla para Jurimetria, que ele via como uma 
analogia do que a econometria era para a economia na época.

Em seu outro texto seminal de 1963, Loevinger adiciona que 
Jurimetria é também a aplicação de teoria da comunicação e 
informação para expressões legais, o uso da lógica matemática 
na lei e a formulação do cálculo de probabilidades legais 
(Loevinger 1963). 

De fato, a Jurimetria às vezes ganha uma conotação mais 
ampla, denotando simplesmente o uso do método científico 
para estudos jurídicos (Meyer 1966) ou a aplicação de pesquisa 
empírica sobre fenômenos jurídicos (De Mulder et al. 2010).

Preferimos a definição que se restringe à parte quantitativa da 
Jurimetria. Com isso, deixamos de lado a possibilidade de inflar 
o conceito de Jurimetria com qualquer outra aplicação de 
métodos empíricos, que podem ser qualitativos, ao Direito. 

CAPÍTULO 3
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Assim sendo, a Jurimetria requer a análise de numerosas 
quantidades de observações, ou seja amostras grandes 
(Large-N, como diz a ciência anglo-saxônica). Essas 
análises necessitam de técnicas estatísticas de estimação, 
ou seja, gerar inferência sobre uma população a partir de 
quantidades observadas em uma amostra.

Um exemplo prático: 

Imagine que você esteja nos idos da década de 2010 e um 
cliente está interessado em entrar com uma ação para 
excluir o ICMS da base de cálculo de PIS/COFINS.

O seu cliente quer saber a sua opinião sobre a possibilidade 
de sucesso. Uma resposta dada a partir da Jurimetria 
analisaria o resultado de centenas de processos com essa 
tese e chegaria à seguinte conclusão 

76% dos casos foram bem 
sucedidos em primeira instância, 

mas apenas 

48% receberam julgamento 
favorável na segunda instância.
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A resposta usando Jurimetria poderia ir além e mostrar os 
percentuais de sucesso para as centenas de casos dentro 
desta tese por TRF, por turmas ou por juízes monocráticos, 
mostrando essa variação ao longo dos anos e quais os perfis 
das empresas que tiveram o pedido negado.

O seu serviço de Jurimetria poderia inclusive ir além e fazer 
uma análise de regressão tipo logit e, a partir dela, ponderar 
quais são as variáveis que melhor explicam o resultado de 
um processo como esse (qualidade das evidências, o próprio 
magistrado, etc).

Mas, por enquanto, melhor deixarmos modelos 
econométricos de lado e manter as quantidades estatísticas 
simples.

Voltemos ao exemplo do empresário Phillipe. Que tipo de 
orientação do seu advogado você acha que ele preferiria 
receber: 

● uma opinião expressa com vários gráficos e análises 
estatísticas, ou 

● uma opinião textual, baseada na experiência, intuição e 
pesquisa mais qualitativa do advogado. 

A resposta é simples: ele quer as duas.

11

Jurimetria 

não substitui a prestação de serviços jurídicos

Complementa e potencializa a atuação do 
advogado

Conduz advocacia tradicional para outro 
patamar de qualidade

Alcança diferencial exigido pelos clientes em 
um mercado competitivo

Agora que você já sabe o que é Jurimetria, a 
próxima pergunta é: 

E daí? Melhor dizendo, por que você deveria 
usá-la?
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Razões para usar 
Jurimetria 
5 razões para você implementar o uso de Jurimetria 
em sua atuação jurídica o quanto antes 
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CAPÍTULO 4

5 razões para você usar 
Jurimetria

Jurimetria complementa sua expertise e 
conhecimento tradicional com análise 
quantitativa rigorosa.

Em vez de apenas expressar que "nos tribunais existem decisões 
nesse ou naquele sentido " ou que um determinado juízo tem 
mostrado uma certa linha de interpretação da norma, vá além e 
mostre os dados, os percentuais das decisões que corroboram 
essa sua opinião. 

Caso prático
Suponhamos que um cliente tenha perdido um caso no CARF e 
agora considere continuar o litígio na Justiça Federal. 

Resposta sem Jurimetria:

"o que temos visto no TRF3 é..." 
"existem alguns casos.." 

Resposta usando Jurimetria:

65% das decisões de primeira instância no TRF3 entre 2016 e 
2019 foram favoráveis ao contribuinte em casos como o seu. 
Mas devemos nos atentar a anoma lias de alguns juízos que 
desviam bastante desta média, alguns decidindo 
favoravelmente ao contribuinte em apenas 20% dos casos 
semelhantes ao seu

Caso seu processo caia com um juiz que se enquadra nessas 
exceções, a probabilidade de reversão na segunda instância é 
alta, pois 75% dos acórdãos, de um total de 55 julgamentos, 
foram favoráveis a teses como a nossa.

No entanto, isso implicaria uma adição de, em média, mais 3 
anos ao processo. Ressalvamos, entretanto, que essas são 
estatísticas indicativas e que estimativas do passado não são 
garantias que esses percentuais de êxito se repetirão no futuro.

1
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Seu cliente estará muito mais preparado 
para tomar uma decisão. Ele/ela 
agradecerá a sua transparência, a 
riqueza de detalhes e terá muito mais 
confiança no seu trabalho.

História de sucesso com Jurimetria Turivius

É exatamente isso que vem ocorrendo na rotina do Dr. 
Gabriel Matos. Especialista em Direito do Trabalho,  foi um 
dos nossos primeiros clientes a aderir ao Módulo 
Trabalhista de Jurimetria, além do Módulo Tributário. 

Por meio da Jurimetria por CNPJ do Software da Turivius, 
ele estuda o contencioso da empresa e apresenta 
propostas de consultoria trabalhista embasadas em 
dados estatísticos. O Dr. Gabriel passou a encantar 
potenciais clientes e demonstrar que, além de possuir 
expertise jurídica sobre o assunto,  já possui um plano de 
ação para os problemas enfrentados pela empresa. 
Incrível, não é mesmo?

14

É conectar a sua expertise jurídica com dados 
de confiança. 

Confira a entrevista completa:

https://youtu.be/M7d069wM_gs
https://youtu.be/M7d069wM_gs


Guia definitivo de Jurimetria

Jurimetria te dá nova perspectiva em 
temas que você (acha que) domina bem.

Vamos revelar algo que você não vai gostar de ler: 
talvez você saiba menos do seu campo de trabalho do 
que crê saber. Por exemplo, você pode confundir a 
experiência dos seus casos específicos com tendências 
gerais de aplicação da lei. 

O Nobel de economia Daniel Kahneman, autor do 
best-seller “Rápido e Devagar", explica que nossa 
intuição estatística é naturalmente ruim. Para ele,

 "Nós geralmente temos respostas para 
perguntas que não entendemos 
completamente, tomando como base 
evidências que não podemos explicar ou 
defender" (Kahneman 2011, tradução livre). 

O cérebro humano é programado para trabalhar com 
heurísticas e chegar a conclusões rápidas com pouca 
informação. 

Essa é a forma rápida e intuitiva de pensar. Assim, o nosso 
sistema cognitivo tende a cometer erros quando tentamos 
extrapolar evidências e experiências pontuais (uma sentença 
que você leu semana passada) para regras gerais sobre 
acontecimentos mais amplos (a tendência jurisprudencial nos 
tribunais federais sobre aquele tipo de discussão).

Ao mesmo tempo, sofremos da chamada 'ilusão de 
superioridade', um fenômeno psicológico documentado 
cientificamente que leva as pessoas a amplificarem suas 
capacidades em relação ao restante da população. 65% dos 
2.821 entrevistados por um grupo de psicólogos concordaram 
com a afirmação "eu sou mais inteligente que a média”.

Homens tendiam a concordar ainda mais com a afirmação 
(você advogada, está surpresa?). Os autores sugerem que "a 
tendência de superestimar sua capacidade cognitiva pode 
ser uma característica permanente da psicologia humana." 
(Heck, Simons, Chabris 2018, tradução livre).

Com o rigor dos números, do hard data, você 
evita cair nas armadilhas montadas pelo 
nosso cérebro. Isso melhora a qualidade dos 
seus serviços e a confiança dos seus clientes.

15
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Jurimetria poupa tempo. E tempo é o seu 
bem mais importante.

Serviços de Jurimetria podem fazer em poucos segundos 
análises que seu time demoraria horas, senão dias. 
Possivelmente, algum cliente já pediu uma análise mais 
rigorosa sobre como juízes têm decidido determinados 
tipos de caso. O processo para responder a essa 
pergunta você deve conhecer: mobilizar alguns 
estagiários e algum advogado mais sênior (ou mesmo 
você) para supervisionar o trabalho.

O time faz a busca nos sites dos tribunais, seleciona 
algumas dezenas de casos, classifica o resultado, coloca 
tudo numa planilha e cria gráficos. Todo o trabalho 
demorou dias, para os quais você pagou salários para 
profissionais que poderiam estar fazendo outra atividade 
que desse mais retorno para seu escritório.

Imagine ainda que seu cliente, mais familiarizado com 
números, pergunte se os casos analisados foram 
selecionados aleatoriamente.

Ele explica que se a seleção não for aleatória pode criar 
um viés de seleção que deturpa suas conclusões.

Um Software de  Jurimetria cortaria todo esse 
trabalho de dias para poucos segundos. Com poucos 
cliques, você faria a análise pedida pelo seu cliente. 

Economia de tempo = Tempo 
para atividade estratégica

Atividades estratégicas = 
Retorno financeiro ao seu 
escritório

Tempo é dinheiro. Com a Jurimetria, 
você melhora as finanças do seu 
escritório, alocando recursos no que 
realmente importa.

16
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História de sucesso de 
otimização do tempo com 
Turivius

A Suzano é a maior produtora de 
celulose de eucalipto e referência global 
em uso sustentável de recursos naturais. 
A empresa brasileira está entre as 
principais fabricantes de papéis da 
América Latina e exporta produtos para 
mais de 100 países ao redor do mundo.

Para tornar a prática jurídica mais 
assertiva e econômica em todos os 
sentidos, a empresa passou a buscar por 
ferramentas tecnológicas que 
auxiliassem no processo de análise 
estatística dos Tribunais e CA’s, 
monitoramento de novas teses e 
decisões do interesse da empresa.

       Saiba mais

Jurimetria é sua porta de entrada ao Legal Design e 
ao Visual Law

O Legal Design é uma adaptação do Design Thinking para o meio 
jurídico, enquanto o Visual Law é uma subárea do Legal Design.

Um dos seus objetivos é ajudar advogados/as a terem uma 
abordagem mais empática e colaborativa com os seus 
stakeholders, principalmente os clientes. Com o Legal 
Design/Visual Law, a linguagem empolada e impenetrável aos 
leigos é substituída por uma comunicação mais acessível e 
compreensível aos clientes

Para adotar a linguagem sugerida pelo Legal Design, gráficos são 
uma excelente ajuda. Imagine utilizar um gráfico mostrando a 
tendência jurisprudencial de um certo assunto para o seu cliente 
ou fazer uma petição mostrando que juízes de outras varas 
aceitam pedidos como o seu 80% das vezes?

Você vai impressionar seu cliente e melhorar a qualidade do seu 
argumento, de uma forma mais compreensível ao seu leitor. 
Visual Law  e Jurimetria andam de mão dadas.

Usando Jurimetria, você sinaliza ao mercado seu compromisso 
com qualidade e rigor dos seus serviços. Você sai na frente da 
concorrência, consegue mais clientes e pode aumentar o valor 
dos seus serviços.

17
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   Usar Jurimetria aumenta o seu faturamento

Josh Becker, CEO da Lex Machina, uma startup americana, 
explica que a Jurimetria ajuda o advogado a não só 
ganhar o caso, mas a ganhar mais casos.

A Jurimetria não vai informar exatamente o que vai 
acontecer com o seu processo. A Jurimetria não substitui o 
estudo da doutrina, a análise caso a caso e a expertise 
criada com a experiência. O Direito não se transformará em 
uma ciência exata e os robôs-advogados não vão tomar o 
seu trabalho.

Mas, adaptando uma fala de Becker, da Lex Machina, 
nenhum humano consegue ler milhares de processos 
decididos pelo TJSP, lembrar e calcular quantas vezes as 
decisões foram pró-demandante, entender como essas 
decisões variaram com o tempo, capturar nuances de 
juízos diferentes e determinar as principais variáveis que 
definem o sucesso ou não do caso. 

Aliás, um humano consegue fazer isso, mas lhe tomaria 
semanas ou meses. Um robô jurimétrico o faz em poucos 
segundos e provavelmente com um risco de erros muito 
menor.

Richard Susskind alerta que advogados/as enfrentarão a 
commoditização dos seus serviços, ou seja, será cada vez mais 
difícil desenvolver e mostrar um diferencial competitivo no meio 
jurídico. Certamente, a capacidade de incorporar novas 
tecnologias na prestação de serviços será um diferencial 
competitivo no mercado.

A Jurimetria é uma grande aliada na busca por diferenciação 
usando tecnologia. Ela deve ser combinada com as práticas 
tradicionais para complementar suas orientações, testar seus 
conhecimentos, economizar seu tempo e aumentar seu 
faturamento.

Bônus: Jurimetria + Segurança Jurídica

A Jurimetria identifica padrões no Direito e na justiça, 
tornando-os mais previsíveis.  Esse potencial de dar 
previsibilidade ao Direito é especialmente importante no Brasil, 
onde existem problemas severos de segurança jurídica e um 
excesso de normas regulatórias para vários aspectos da vida 
social.

Assim, além de retorno financeiro aos profissionais da área, a 
Jurimetria tem o potencial de aumentar a legitimidade do 
sistema jurídico brasileiro ao dar transparência e previsibilidade 
à sua complexidade

18
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Tipos de Jurimetria
Entenda os tipos de Jurimetria e veja 
exemplo das suas principais aplicações.

19
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Tipologia da Jurimetria

1. MacroJurimetria

Esse tipo de estatística mostra uma 'visão panorâmica' de 
estatísticas judiciais. Elas mostram, por exemplo, a quantidade de 
processos em diferentes tribunais, a quantidade de processos por 
temas, o percentual de processos que vão para instância superior,  
etc. 

Esse é o tipo mais básico de Jurimetria e são importantes para 
você ficar atualizado sobre os "grandes números” da prática 
jurídica e a partir daí  ter insights. 

Como citamos no capítulo 02, 
advogados têm se utilizado desse tipo 
de dados para coletar informações 
preciosas sobre o contencioso de 
empresas com o intuito de identificar e 
apresentar um plano preventivo de 
ação para potenciais clientes.

CAPÍTULO 5
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Com a Jurimetria trabalhista da Turivius é possível visualizar 
dashboards de Jurimetria filtrando o CNPJ de determinada 
empresa.

         Analise agora o contencioso trabalhista por CNPJ

2. Análise de performance jurídica

Esse tipo de análise mostra a experiência e a perfomance dos 
advogados/as e escritórios em certos tipos de litígio. Conta-se a 
frequência de casos em que um determinado advogado ou 
escritório atuou, bem como quantos desses casos foram 
vencidos por esse advogado.

Esses dados geram referências para comparar a performance 
entre advogados/as. Assim, você consegue se comparar com a 
sua concorrência e usar essa estatística como uma vitrine das 
suas aptidões e experiências. São usadas também por clientes 
para avaliarem qual advogado contratar, ou também para 
avaliar a performance entre diferentes escritórios terceirizados.

A nova-iorquina Premonition, por exemplo, vende análises 
estatísticas
das performances de advogados/as, suas ‘taxas de sucesso’ e a 
quantidade média de tempo de seus casos.
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3. Legal Data Insights

Essa é provavelmente a área mais interessante e relevante 
da Jurimetria. Aqui a análise vai complementar a sua 
expertise e realmente lhe ajudar a cobrir todas as bases 
para ganhar um caso e o cliente.

As quantidades estatísticas são diversas. A Jurimetria 
pode te dar:

● "carômetros" estatísticos de juízes de primeira instância 
do TJSP;

●  mostrar o percentual de decisões favoráveis ao 
contribuinte de um conselheiro do CARF; 

● apresentar o volume de processos sobre uma tese 
tributária específica em diferentes tribunais ao longo 
dos anos e como esses tribunais têm aceitado essa 
tese;

● o valor médio de indenizações ao consumidor por tipo 
de demanda por juízo, entre outras vantagens.

Ou seja, as possibilidades para a geração de insights são 
enormes. As únicas limitações são a disponibilidade de 
dados e as necessidades.

21

Em uma recente entrevista, os advogados tributaristas Luis 
Flavio Neto, sócio do escritório Koury Lopes Advogados, e 
Bianca Colnago, advogada no escritório, realizaram uma 
demonstração sobre de que forma utilizam a Jurimetria  
para a análise do melhor caminho a seguir na via 
administrativa e judicial em matéria tributária.

Os advogados, em relação ao tema do conceito de 
Insumos para fins de crédito de PIS/COFINS,  salientaram a 
maior eficiência na busca por insumo específico para 
análise ao longo do tempo das decisões favoráveis e 
desfavoráveis utilizando gráficos de Jurimetria Turivius.

https://www.turivius.com/jurimetria-na-pratica-insumos-pis-cofins/
https://www.turivius.com/jurimetria-na-pratica-insumos-pis-cofins/
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4. Análise Preditiva

A ferramenta de Jurimetria pode dizer "o que vai acontecer" com 
um processo ou mesmo antecipar o risco de um terceiro iniciar 
um litígio contra seu cliente. 

Na Turivius, somos um pouco céticos sobre esse tipo de análise 
no atual estágio da tecnologia. Ainda não vimos algoritmos que 
consigam prever, por exemplo, sentenças judiciais com alto nível 
de precisão (maior que 95%).

Esse tipo de análise é mais factível em processos de massa, 
como alguns casos de Direito do Consumidor e Direito do 
Trabalho. Além disso, os algoritmos de inteligência artificial têm 
dificuldade de explicar o porquê da previsão. A explicação de 
porque chegou nesta previsão é essencial para que o advogado 
tenha confiança na Jurimetria.

Em todo caso, a análise preditiva com alta acurácia, para 
diferentes áreas jurídicas, e com explicação de como se chegou 
àquela previsão, é uma espécie de Santo Graal da Jurimetria.
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Vamos testar? Faça um teste gratuito do Software da 
Turivius e conheça o poder dos dados em sua atuação.

Teste Grátis

MACRO-Jurimetria

Visão panorâmica das estatísticas judiciais, 
importante para estar atualizados dos 
“grandes números” do judiciário

ANÁLISE DE PERFORMANCE 
JURÍDICA

Analisa a experiência e sucesso de 
advogados/escritórios, gera benchmark de 
qualidade para clientes.

LEGAL DATA INSIGHT

Categoria genérica, mas a mais interessante. 
Ex.: “carômetro” estatístico de juízes, 
frequência de citação de súmula por ministro, 
etc...

ANÁLISE DE PREDITIVA

Indica o que vai acontecer com um processo 
ou alerta para riscos legais. Promissora, mas 
tecnicamente complexa e mais passível de 
erro.

https://checkout.turivius.com/
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O futuro da Jurimetria
Integração com a pesquisa jurisprudencial
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O futuro da Jurimetria
Imagine analisar gráficos de tendência jurisprudencial ao mesmo 
tempo que você busca precedentes? Essa é uma linha observada 
entre as soluções estrangeiras de Jurimetria, como Blue J, Lex 
Machina Ravel e, aqui no Brasil, com a Plataforma Turivius.

Essas aplicações integram Legal Data Analytics 
com sistemas de pesquisa jurisprudencial. A 
ideia é que o profissional já receba insights 
estatísticos ao mesmo tempo em que faz a 
busca jurisprudencial.

Existem inúmeras vantagens nessa integração. 

Primeiro, ela poupa tempo: você não precisa dividir sua atenção 
entre uma ferramenta de busca e outra de Jurimetria. 

Segundo, ao integrar as duas soluções, o software pode sugerir 
quais as estatísticas às quais você deve estar atento dado o tema 
que está pesquisando. 

Por exemplo, ele pode mostrar quantas vezes aquele precedente é 
citado por outras sentenças ou dar uma análise estatística das 
decisões do magistrado relator daquele acórdão.

CAPÍTULO 06
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Na Turivius você naturalmente começa 
a se familiarizar com a Jurimetria 
enquanto utiliza um  sistema de busca 
inteligente de precedentes.

História de sucesso Turivius

Dr. Raul Tulio, advogado e contador, aproveita a combinação entre 
pesquisa jurisprudencial e Jurimetria para alcançar melhores 
resultados.

Por meio dos filtros inteligentes que só a Turivius tem, o advogado 
utiliza a ferramenta para encontrar o precedente ideal, bem como 
para analisar gráficos de Jurimetria do Judiciário e de Conselhos 
Administrativos.

Um dos diferenciais para o especialista, está no fato de poder filtrar 
apenas decisões favoráveis, ou não, ao contribuinte e desta forma 
encontrar os argumentos necessários para a confecção de novas 
teses jurídicas. Confira as estratégias utilizadas pelo advogado

              Assista a íntegra da entrevista agora

https://www.google.com/url?q=https://www.turivius.com/conteudo-dr-raul/&sa=D&source=editors&ust=1674219666352022&usg=AOvVaw0vE48bpiDZUujjdiPAKGrC
https://www.turivius.com/conteudo-dr-raul/
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Como começar a 
usar Jurimetria
3 passos para você começar
a usar Jurimetria hoje mesmo
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3 passos para começar a 
usar Jurimetria
Se você chegou até aqui, é provável que esteja convencido que a 
Jurimetria tenha algo a te oferecer. 

1. Eduque seu time sobre as vantagens

A tecnologia em nada ajuda quando não há a aderência do time a 
ela. 

É importante mostrar para o seu time as vantagens de usar 
Jurimetria, como ela pode poupar tempo, melhorar a 
produtividade, aumentar a competitividade e o sucesso 
profissional de todos. Enfim, seu papel é mostrar como a Jurimetria 
será parte integral da prestação de serviços jurídicos nos próximos 
anos.

Na Turivius, esta é uma das nossas maiores preocupações, por isso 
montamos um time de “Sucesso do Cliente”. Nossos especialistas 
realizam o treinamento sobre a ferramenta para todos os novos 
usuários e ajuda o time a alcançar os resultados desejados. 

A Jurimetria nada mais é do que o ponto de encontro entre o 
Direito e a estatística. Trata-se de um método que faz uma 
varredura por todos os sistemas do país, seja judicial ou 
administrativo, para encontrar o padrão que está por trás desses 
processos: quantas vezes aquela matéria foi julgada de 
determinada forma por um mesmo Magistrado ou por um mesmo 
Tribunal e o que difere essas decisões para levar a resultados 
diferentes.

CAPÍTULO 7
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2. Saiba quais perguntas você quer que os 
dados respondam

A área de ciência de dados tem uma limitação: ela é reativa, 
apenas responde àquilo que lhe for perguntado.  Então, tão 
importante quanto coletar e processar muitos dados é saber 
exatamente a pergunta que se quer fazer. 

Pense nessas perguntas. É bem possível que as empresas de 
Jurimetria estejam bem abertas para aprender com os seus 
clientes quais perguntas eles querem fazer.

Desde o lançamento do nosso Software, muito 
de suas atualizações e novas funcionalidades, 
somente foi possível graças aos feedbacks que 
recebemos dos nossos clientes. Evoluímos de 
acordo com a demanda do usuário.
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3. Avalie as ferramentas disponíveis

Estamos em um momento de big bang das chamadas LawTechs ou 
LegalTechs no Brasil. Por isso, o mercado de fornecedores ainda é 
fragmentado. Isso implica que você precisará investir um pouco de tempo 
para avaliar as diferentes soluções. Um bom lugar para descobrir quais são 
as possibilidades é olhar no website da Associação Brasileira de LawTechs e 
LegalTechs (AB2L).

Alguns questionamentos podem ser úteis nesse momento, confira:

● Quais tipos de estatística a sua Jurimetria consegue produzir?

Falamos acima que você deve ter clareza sobre quais perguntas quer 
que os dados te respondam. É a hora de saber com o fornecedor se 
suas análises realmente geram o conhecimento que você precisa.

Contudo, tenha a mente aberta aqui: às vezes, a Jurimetria pode dar 
informações cuja importância você pouco se atentou no passado, mas 
que são extremamente úteis, inclusive para atração de novos clientes.

● Qual o grau de satisfação dos clientes?

Vale a pena pesquisar o histórico do serviço. Como falamos acima, a 
aderência do seu time ao produto é fundamental para que o sucesso 
seja alcançado.
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Por isso, contar com um atendimento humanizado e que esteja 
disponível para tirar as dúvidas dos seus colaboradores seja 
essencial. 

Analisar os cases de sucesso da empresa e o que os advogados 
que utilizam o serviço falam é um ótimo caminho.

● Como os dados são capturados? Você tem sua própria base de 
dados ou precisa dos dados do meu escritório? Com que 
frequência você atualiza as suas bases de dados?

Os serviços de Jurimetria devem ser transparentes em relação 
ao seu processo produtivo. Como são tecnologias novas, devem 
passar confiança ao usuário. 

Você precisar saber de onde vêm os dados, qual o nível de 
precisão das análises (e.g.,as margens de erro das estatísticas) 
e quão atualizadas elas estão. Se a empresa fornecedora não 
tem dados próprios e precisam usar os do seu escritório, já 
antecipe qual seu custo interno em estruturar as suas bases de 
dados e como serão tratadas questões de segurança e 
privacidade dos seus dados.

Não se deixe impressionar por jargões estatísticos ou 
computacionais que confundem mais do que esclarecem. Essas 
tecnologias são complexas, mas a intuição por trás delas 
geralmente são simples e assim devem ser comunicadas pelos 
fornecedores de serviços de Jurimetria.



Guia definitivo de Jurimetria

Conheça a Turivius
A Turivius  é um Software Jurídico que conecta a sua 
expertise jurídica à tecnologia de confiança. 

Inicialmente pensada para o advogado tributarista, a 
plataforma hoje atende também de forma 
personalizada o advogado trabalhista, bem como 
Departamentos Jurídicos de empresas como Nestle, 
Suzano e Gerdau.

Realize Pesquisa Jurisprudencial 4.0 integrada à 
analise de Jurimetria, além de gerir o conhecimento 
jurisprudencial adquirido por todos os membros da 
equipe em um único local..

Na Turivius você ainda seleciona os termos de interesse 
e nosso sistema envia notificações automáticas a cada 
nova publicação contendo a expressão buscada. 

Esteja à frente do mercado. 
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COMECE O TESTE GRATUITO

https://checkout.turivius.com/
https://checkout.turivius.com/
https://checkout.turivius.com/
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Você também poderá se interessar por…
CONTEÚDOS COMPLEMENTARES
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EBOOK
Tecnologia, 
Jurimetria e 
Compliance 

Tributário

EBOOK
Guia definitivo  
de Marketing 
Digital para 
advogados

EBOOK
Guia de Jurimetria 

Trabalhista

EBOOK
Prevendo os resultados da 

pauta tributária do STF:
Edição 2023/01

https://www.google.com/url?q=https://www.turivius.com/lp-materiais-tecnologia-e-compliance-tributario/&sa=D&source=editors&ust=1674219666345053&usg=AOvVaw2oCFUUFYp3hs9w3Bvi8h6W
https://www.google.com/url?q=https://www.turivius.com/lp-materiais-tecnologia-e-compliance-tributario/&sa=D&source=editors&ust=1674219666345053&usg=AOvVaw2oCFUUFYp3hs9w3Bvi8h6W
https://www.google.com/url?q=https://www.turivius.com/lp-materiais-tecnologia-e-compliance-tributario/&sa=D&source=editors&ust=1674219666345053&usg=AOvVaw2oCFUUFYp3hs9w3Bvi8h6W
https://www.google.com/url?q=https://www.turivius.com/lp-materiais-tecnologia-e-compliance-tributario/&sa=D&source=editors&ust=1674219666345053&usg=AOvVaw2oCFUUFYp3hs9w3Bvi8h6W
https://www.turivius.com/guia-marketing-digital-para-advogados/
https://www.turivius.com/guia-marketing-digital-para-advogados/
https://www.turivius.com/guia-marketing-digital-para-advogados/
https://www.turivius.com/guia-marketing-digital-para-advogados/
https://www.turivius.com/lp-modulo-trabalhista/
https://www.turivius.com/lp-modulo-trabalhista/
https://www.turivius.com/lp-projeto-agatha-iii/
https://www.turivius.com/lp-projeto-agatha-iii/
https://www.turivius.com/lp-projeto-agatha-iii/
https://materiais.turivius.com/jurimetria-guia-definitivo
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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/

