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A transformação da
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O que é a EasyJur

Quais informações você
acessará aqui?

Qual experiência esperar

Como funciona o Operações Jurídicas EasyJur



A EasyJur é a transformação da mentalidade do advogado, construindo um olhar para o escritório de
advocacia como uma empresa de verdade,que precisa parar de perder dinheiro e assumir de vez o controle da
gestão do seu escritório.

Trabalhamos para criar o maior ecossistema do mundo para resolução de conflitos. Portanto, nosso trabalho
não é apenas desenvolver tecnologia, mas treinar e criar conexão entre os profissionais jurídicos, sempre em
busca de eficiência e segurança para os Escritórios.

Entre as grandes organizações que acreditam no nosso trabalho está o Google - fomos a primeira Startup
Jurídica da América Latina a receber investimentos dele -, Endeavor, Fiemg Lab e Darwin Startups.

Neste projeto de Operações Jurídicas, conectamos advogados especializados com os melhores projetos
jurídicos, possibilitando a oferta de serviços conforme a demanda dos clientes e a necessidade dos Escritórios. 

Isso porque acreditamos que Escritórios de Advocacia e Departamentos Jurídicos podem aumentar sua
produção jurídica de forma dinâmica, ágil e eficiente, sem precisar contratar para a equipe interna.

Quem somos



Como funciona?

Entenda cada etapa do Operações Jurídicas EasyJur:

1 - Prestador se cadastra e passa por uma análise prévia;
2 - Contratante escolhe seu plano e compra os créditos conforme sua necessidade;
3 - Contratante escolhe um serviço, ou um conjunto de serviços, para delegar;
4 - Contratante informa o estilo de escrita e os requisitos do trabalho;
5 - Contratante envia o serviço para a EasyJur;
6 - Ocorre o EasyMatch, com a escolha dos melhores perfis de Advogados para as demandas dos contratantes; 
7 - Execução do serviço pelo Advogado prestador;
8 - Contratante analisa e aprova o trabalho feito;
9 - Após aprovado, o pagamento ao prestador é liberado.



1O prestador se cadastra e passa por
uma análise prévia

Quando um profissional decide se tornar um Operador Jurídico EasyJur e se cadastrar como prestador de
serviços, ele escolhe quais informações sobre sua experiência profissional serão divulgadas aos contratantes
que solicitem seus serviços. 

A equipe da EasyJur verifica a veracidade dessas informações e entra em contato com o profissional caso haja
alguma dúvida. 

Após a validação, o Operador Jurídico EasyJur realiza o download do Manual de Operações Jurídicas EasyJur
e está pronto para receber solicitações de serviços jurídicos do nosso ecossistema de contratantes.

2Contratante escolhe seu plano e compra
os créditos conforme sua necessidade

O Contratante pode escolher entre um dos nossos 5 planos disponíveis (Docs Premium, Docs. Enterprise,
Docs. Growth, Docs. Personnalité ou Docs. One) para garantir seus créditos para solicitação de serviços
conforme suas necessidades.



3Contratante escolhe um serviço, ou um
conjunto de serviços, para delegar

O Contratante determina qual tipo de serviço deseja delegar.

Há serviços em todas as áreas do Direito:

Civil, Constitucional, Penal, Societário, Trabalhista, Tributário, Previdenciário, Consumidor, Ambiental,
Administrativo, Empresarial, Bancário, Imobiliário, Proteção de Dados, Eleitoral, Marítimo, Agrário, Minerário,
Desportivo, Startups, Games, Artistas e Influenciadores, Marketing Jurídico, Desenvolvimento Comercial e de
Negócios, Análise de Dados/Jurimetria, Legal Design/Visual Law, dentre outros.



4
Ao descrever a demanda jurídica na delegada, o contratante deve incluir informações o mais completas
possível, como o prazo, orientações, detalhes, tipo de escrita, formatação específica e valor desejado pelo
serviço (isso é opcional). 

É muito importante que todas as informações estejam claras, organizadas, detalhadas e completas. 

Nosso conselho é que o contratante trate os prazos dos serviços delegados com a mesma atenção dada aos
prazos internos de sua equipe, evitando deixar a entrega da demanda para o último dia possível.

Instruir um Operador Jurídico
EasyJur é como instruir um
membro da sua equipe. 

Contratante envia o serviço para a EasyJur



5O algoritmo da EasyJur busca e encontra os profissionais mais adequados para a demanda do contratante, a
partir das experiências e qualificações informadas (e validadas) de cada um dos prestadores cadastrados. 

Os prestadores mais especializados e experientes recebem preferência de aceite do serviço, contendo
orientações/detalhes, o prazo para execução e o valor que será pago (facultativo).

Depois que está com as informações passadas pelos Contratantes, o Advogado Prestador possui 4 opções:
1) Pedir mais informações/esclarecimentos
2) Aceitar a proposta enviada
3) Fazer uma proposta/contraproposta, ou 4) Rejeitar a demanda. 

Após o aceite da proposta por um dos advogados prestadores, a execução do serviço será iniciada.

Ocorre o EasyMatch, com a escolha dos melhores
perfis de Advogados para as demandas dos
contratantes



6Execução do serviço pelo Advogado prestador 

Prazo para sanar dúvidas: Após o aceite da demanda, o Advogado Prestador recebe os documentos
enviados pelo Contratante e possui o prazo de 24h durante o qual pode pedir esclarecimentos. 

Acompanhamento: A EasyJur acompanha a execução da demanda e ajuda na resolução de eventuais
problemas ou dificuldades. 

Suporte: A Equipe EasyJur estará à disposição antes, durante e após a execução do serviço, para auxiliar no
que for necessário.

Veja na próxima página, boas práticas
de escrita na execução dos serviços



Boas práticas de escrita na execução dos serviços

Formato Word (.*docx), 
Sem marcas d'água, cabeçalho ou rodapé. 
Se o contratante não informar suas preferências sobre a formatação, utilizar: 

Apesar de cada advogado possuir seu estilo próprio de escrita, entendemos que é relevante padronizar alguns
elementos.

Formatação

1) papel tamanho A4
2) fonte Arial, tamanho 12, 
3) Espaçamento entre linhas de 1,5 cm
4) Margens superior e direita de 3 cm
5) Margens inferior e esquerda de 2 cm.



Boas práticas de escrita na execução dos serviços

Legislação
Jurisprudência
Doutrina (sem exageros)
Explicação do texto citado + conexão entre o caso e os fundamentos usados.

Fundamentação de todos os documentos jurídicos:

Referências
Informar a referência de doutrinas e julgados citados. 



Boas práticas de escrita na execução dos serviços

Nome do autor: Sobrenome em letras maiúsculas, seguido das iniciais do nome. Quando houver mais de
um autor, os nomes devem ser separados por ponto e vírgula.
Título da obra: Deve ser destacado em negrito ou itálico e conter a primeira letra de cada palavra em
maiúscula.
Edição da obra: Indicar a edição da obra, quando houver.
Local de publicação: Cidade onde a obra foi publicada.
Editora: Nome da editora responsável pela publicação.
Ano de publicação: Indicar o ano de publicação da obra.

Para referências de Doutrinas:
As principais informações a serem incluídas nas referências são:

Por exemplo, uma referência bibliográfica de um livro seria:
SOBRENOME, Iniciais do nome. Título do livro: subtítulo (se houver). Edição. Local de publicação: Editora,

ano de publicação.



Boas práticas de escrita na execução dos serviços

Por exemplo, uma referência bibliográfica de uma jurisprudência seria:
TRIBUNAL, Órgão julgador. Tipo de julgamento. Data da decisão. Número do processo. Ementa. Localização.

Nome do órgão julgador: Incluir o nome do tribunal ou da câmara que proferiu a decisão.
Tipo de julgamento: Indicar se o julgamento foi unânime ou por maioria.
Data da decisão: Informar a data em que a decisão foi proferida.
Número do processo: Incluir o número do processo judicial em que a decisão foi proferida.
Ementa: Deve ser transcrita integralmente, com destaque em negrito ou itálico.
Localização: Informar a fonte em que a ementa foi publicada.

Para referências de Jurisprudência

As principais informações a serem incluídas nas referências são:



7Contratante analisa e aprova o trabalho feito

Após a execução do serviço, de acordo com todas as informações passadas pelo contratante, é momento de
revisão do trabalho. 

Prazo para o Contratante solicitar modificações ou informações: até 02 dias úteis a partir do recebimento
da demanda. 

O Advogado Prestador enviará o serviço jurídico no prazo acordado e o Contratante poderá solicitar
modificações, melhorias ou esclarecimentos para o profissional em até 05 dias úteis a partir do recebimento
da demanda.

Prazo para o Prestador modificar o que foi solicitado: 02 dias úteis, do recebimento do pedido de revisão.



7Contratante analisa e aprova o trabalho feito

Novo pedido de revisão

Caso o Advogado Prestador não tenha realizado as modificações solicitadas, ou surjam novas dúvidas depois
dessas modificações, o contratante poderá realizar novo pedido de revisão. 

Prazo para a realização do pedido de revisão (pelo Contratante): 01 dia útil, do recebimento do documento
revisado.

Prazo para realização das novas modificações (pelo Prestador): 02 dias úteis, do recebimento do novo
pedido de revisão.

Não são considerados dias úteis para a EasyJur, apenas sábados, domingos e feriados nacionais.

Estes prazos são preclusivos, ou seja, uma vez perdidos, não podem ser mais reabertos ou renovados.

Observação 1:

Observação 2:



7Contratante analisa e aprova o trabalho feito

Alteração de prazos (necessidade de prazo mais curto)

Os prazos previstos nestes manual poderão ser alterados, caso o Contratante tenha preenchido a necessidade
de um prazo mais curto no campo “Peculiaridades da Demanda”. Porém, ressaltamos que o prazo mínimo
de solicitação de serviços é de 5 dias úteis antes do prazo fatal. 

Se por ventura o Contratante não tenha informado no formulário esse prazo curto, mas ainda sim precise de
um prazo menor, recomendamos que entre em contato com o Suporte da EasyJur.



8Após aprovado o pagamento ao prestador é
liberado e a experiência avaliada

Após as revisões e aprovação final do serviço, o Contratante e o Prestador avaliam a
experiência de contratação.

Além disso, o pagamento é liberado para o Advogado Prestador, que receberá a cada R$500 (quinhentos
reais) de crédito pelos serviços prestados, ou a cada 21 dias (caso não alcançado o crédito mínimo de
R$500,00 a receber).



Qual experiência esperar

O grande objetivo da EasyJur é gerar segurança e satisfação na conexão entre advogados. 

Por isso, a Equipe EasyJur trabalha todos os dias para otimizar o Controle de Qualidade e a gestão das
demandas, para proporcionar a melhor experiência para todos os profissionais envolvidos. 

Você sempre terá espaço para falar e tirar suas dúvidas.

(34) 9 9900-8653 (Comercial EasyJur)

operacoesjuridicas@easyjur.com

Contatos

https://api.whatsapp.com/send/?phone=55034999008653&text=&type=phone_number&app_absent=0
https://api.whatsapp.com/send/?phone=55034999008653&text=&type=phone_number&app_absent=0
https://api.whatsapp.com/send/?phone=55034999008653&text=&type=phone_number&app_absent=0
mailto:operacoesjuridicas@easyjur.com?Subject=Manual%20de%20Operacoes%20Juridicas%20Easyjur&Body=Oi%252C%20gostaria%20de%20saber%20mais%20sobre%20as%20Novas%20Operacoes%20Juridicas%20da%20EasyJur.


O maior ecossistema do mundo para a
efetivação da justiça e resolução de conflitos


