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1. RESUMO 

 

 Com o crescimento das tecnologias em vários setores não poderia deixar de 

elucidar sobre as atividades jurídicas que muitas vezes são realizadas 

manualmente. Sendo assim o objetivo deste trabalho é trazer para o meio jurídico o 

desenvolvimento de um software gerenciável para pequenas e grandes atividades 

realizadas no âmbito jurídico. O foco principal serão as atividades realizadas pelo 

profissional de direito e o acompanhamento das respostas dadas pelos tribunais de 

justiça sobre o andamento do processo. 

 

2. INTRODUÇÃO   

 

 É comum o uso exaustivo de documentos importantes dos profissionais de 

direito e a demora ao registrar todas as atividades tornando os processos mais 

lentos. Deixam de atender as expectativas dos seus clientes, acomodando-se as 

velhas práticas de trabalho. A falta de organização dos processos judiciais bem 

como o atraso de tempo nas soluções do mesmo, o excesso de documentos 

aglomerados e a falta de um mecanismo para acompanhar as respostas do fórum 

sobre o estado do processo, tornam-se inviáveis quando se trata de agilidade na 

resolução dos processos.  

  O desenvolvimento deste projeto (Sisa-Judicial) veio da necessidade de 

informatizar as atividades jurídicas que tem contribuído para os advogados buscar 

novos meios e diversas estratégias de intervenção para resolução de novos 

problemas. 

 

3. OBJETIVOS   

3.1 Geral 

 Pretende-se desenvolver um software de gerenciamento de processos 

jurídicos com a finalidade de permitir a prática e o acompanhamento de atos 

processuais digitais por advogados, e as demais partes operadoras do processo, 

proporcionando resultados ágeis com um menor tempo de resposta a consulta. 

3.2 Específicos 

▪ Desenvolver um software que auxilie no gerenciamento dos processos 

jurídicos. 



▪ Oferecer consultas aos processos depois que encaminhados aos fóruns. 

▪ Auxiliar o profissional de direito a organizar e controlar os dados por ele 

trabalhados com o uso de ferramentas computacionais.  

4. METODOLOGIA 

O método adotado será a pesquisa qualitativa, que segundo Oliveira (1999, 

p.117) as pesquisas qualitativas, [...] possuem a facilidade de poder descrever a 

complexidade de uma determinada hipótese ou problema, analisar a interação de 

certas variáveis, compreender e classificar processos dinâmicos experimentados por 

grupos sociais, apresentar contribuições no processo de mudança, criação ou 

formação de opiniões de determinado grupo e permitir, em maior grau de 

profundidade, a interpretação das particularidades dos comportamentos ou atitudes 

dos indivíduos. 

Convêm ressaltar que a pesquisa será feita presencialmente e on-line com os 

profissionais da área de direito. Serão realizadas entrevistas onde os profissionais 

opinarão com base nas indagações da pesquisa. Logo assim, os resultados obtidos 

serão com base na análise dos dados qualitativos. 

5. DESENVOLVIMENTO 

 O meio para transformar as atividades dos processos das causas judiciais é 

usar a tecnologia que está em constante evolução e com ela trazer novas formas 

para mudar a rotina de trabalho, garantido assim uma melhor eficiência na execução 

das atividades. Com os processos jurídicos o tempo de resposta sobre 

encaminhamentos na maioria das vezes é demorado por não ter ferramentas 

tecnológicas que automatizem certas tarefas. Bottini et. al (2006) afirma que: 

Sabe-se que parte significativa da demora no andamento dos 

processos não decorre do tempo que o mesmo passa nas 

mãos dos advogados para recorrer, nem nas mãos do 

magistrado para decidir (mais uma vez, excetuados os casos 

teratológicos), mas do tempo que os autos aguardam 

diligências, ofícios ou um andamento burocrático específico. É 

nesses pontos de estrangulamento que deve atuar uma 

reforma de gestão da Justiça, utilizando os instrumentos 

tecnológicos disponíveis para conferir maior rapidez à sua 

superação. 

 



 A busca incessante por agilidade e organização nas atividades de uma 

determinada profissão,  despertam o interesse dos sujeitos a fazer uso da tecnologia 

para gerir  suas atividades. Castro (2007) assegura que uma coisa é verdadeira  

Na seara jurídica, em particular nas atividades ligadas aos 

processos judiciais, as novas tecnologias eletrônicas 

despertaram especial interesse. Vislumbrou-se a possibilidade 

de informatização dos procedimentos no Judiciário como uma 

das formas de realização de uma Justiça célere e eficiente. 

 

 Com o Sisa-Judicial, o profissional de direito terá a oportunidade prática de 

acompanhar os processos depois que encaminhado ao fórum, como também 

cadastrá-los em um banco dados. O sistema possibilitará o acesso às informações 

auxiliando o profissional de direito a organizar e controlar os dados dos processos, 

agilizando tarefas que eram realizadas manualmente. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Espera-se que o desenvolvimento do Sisa-Judicial possa auxiliar os 

profissionais da área de direito na eficiência da realização das suas atividades 

rotineiras, tornando os tarefas mais ágeis e práticas. O sistema também garante 

uma melhor organização dos processos que estarão cadastrados no sistema.  
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