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RESUMO 

 

 

O objetivo do presente trabalho foi acompanhar a implantação do sistema de gerenciamento 
interno de dados, prazos processuais no escritório Romero Lopes e Rabelo Advogados, bem 
como avaliar os impactos causados nas rotinas de tarefas diárias e cumprimento dos prazos 
processuais e administrativos. A metodologia utilizada nesse estudo de caso descritivo para 
coleta de dados foi baseada em entrevistas realizadas com os integrantes do escritório foco 
desse estudo. Os resultados demonstraram uma grande economia de tempo com a inclusão do 
software jurídico para realização das práticas rotineiras dentro do escritório de advocacia e a 
execução das obrigações processuais de forma virtual. O presente estudo concluiu que apesar 
do preconceito e da resistência humana em enfrentar mudanças nas rotinas diárias, o processo 
de implantação do sistema proporcionou consequências diretas e imediatas que anularam to-
talmente as dificuldades antes encaradas como barreiras. 
 
Palavras-chave: Tecnologia da informação. Advocacia. Informatização. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A virtualização praticada pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul impôs 

grandes mudanças no que diz respeito aos processos e demandas judiciais, tendo como conse-

quência a eliminação de praticamente todos os atos processuais físicos perpetrados pelas par-

tes envolvidas, principalmente pelos Advogados. Dessa forma, houve a necessidade de uma 

enorme adequação dos escritórios de advocacia para que desempenhassem as atividades judi-

ciais de forma válida – virtual – dentro do processo judicial. 

Logo, é com base nessa premissa que o presente trabalho avaliará os benefícios 

causados pelo impacto da implementação de um software jurídico para o gerenciamento de 

prazos e processos em um escritório de advocacia, bem como acompanhará as dificuldades 

enfrentadas no processo de implantação. 

Esse estudo de caso visa demonstrar os benefícios da implantação da ferramenta 

de recursos tecnológicos, os quais foram observados utilizando-se como instrumento de coleta 

de dados a entrevista e análise de documentos. Nesse sentido, serão descritas as alterações do 

ponto de vista técnico e do ponto de vista humano, confrontando o “antes” e “depois” da im-

plantação do software, bem como seu impacto no cotidiano dos que o utilizam. 
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2 TEMA 

Com a implantação do processo eletrônico em 100% das comarcas de Mato Gros-

so do Sul, o Poder Judiciário atinge importante marca que o destaca como primeiro Tribunal 

do país que utiliza o sistema SAJ a atingir o feito, além de integrar a 1ª e 2ª instâncias. (MA-

TO GROSSO DO SUL, 2012) 

Na mesma via do Poder Judiciário, os escritórios de advocacia têm se moderniza-

do no sentido de aprimorar a gestão dos prazos com a utilização de ferramentas virtuais para o 

cumprimento das rotinas processuais e processos de organização do Escritório, através da 

Tecnologia da Informação. 

Segundo Cruz (2003) a Tecnologia da Informação é todo e qualquer dispositivo 

que tenha capacidade para tratar, processar dados e informações, tanto de forma sistêmica 

como esporádica, quer seja aplicada no produto, quer seja aplicada no processo. Dessa forma, 

com a finalidade de atingir melhores resultados nas rotinas diárias e se moldar à virtualização 

dos processos ocorrido no Poder Judiciário é imprescindível que os escritórios adotem a TI 

(sistemas informatizados de gestão) nas rotinas de trabalho, que fatalmente impelem os usuá-

rios (advogado) a adotarem novas práticas. 

Nessa esteira, vale destacar as palavras de Schmidt et al. (2002), que a informação 

“é a agregação de vários dados, trabalhados e processados dentro das especificações exigidas 

por quem a recebe. Possuem um significado próprio, tendo relativo grau de importância, e são 

utilizadas para gerar uma ou mais ações derivadas de um processo de decisão”, assim o que 

antes era acompanhado por agendas físicas ou planilhas de Excel, passa a ser administrado 

por sistemas eficientes de gestão e monitoramento de prazos e procedimentos, atribuindo o 

devido valor que a informação representa para o Escritório. 

Em decorrência disso, há uma demanda pela integração profunda e contínua com 

a tecnologia da informação, seja na questão estrutural (hardware), seja no quesito operacional 

(plataformas), o que justifica o presente trabalho a fim de apontar os benefícios da implemen-

tação de sistema de gerenciamento de processos no escritório Romero Lopes Rabelo Advoga-

dos Associados.  

Isso porque, para Marion (2009), “entendem-se por bens as coisas úteis e capazes 

de satisfazer às necessidades das pessoas e das empresas [...]”, onde inclui-se como bens in-

tangíveis todos os dados e informações que compõem o acervo da empresa (como processos, 

demandas, documentos, declarações, áudios, imagens, laudos, perícias, atestados, etc.) para 

garantir a integridade e disponibilidade da informação, seja para o Escritório, seja para o cli-

ente, seja para o Tribunal. 
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Dentro do contexto do tema apresentado, este trabalho visa responder à seguinte 

questão: “Como minimizar os impactos da inclusão da TI no aprimoramento das tarefas do 

Escritório?” 

Dessa forma, acredita-se que a proposta apresentada ao final deste estudo será ca-

paz de adequar seus processos, dentro da realidade da virtualização dos processos do Poder 

Judiciário.  

 

 

3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Acompanhar a implantação do sistema de gerenciamento interno de dados e pra-

zos processuais no escritório em estudo e avaliar os impactos causados na rotina de tarefas 

diárias e cumprimento dos prazos processuais e administrativos. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Supervisionar a implantação do software contratado. 

Identificar as alterações das rotinas de trabalho do escritório, antes e depois da 

implementação. 

Documentar o melhoramento pós implantação. 

 

 

4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

4.1 CAMPO DE ESTUDO 

 

Para Yin (2001) o estudo de caso é uma estratégia de pesquisa que compreende 

um método que abrange tudo em abordagens específicas de coletas e análise de dados. Assim, 

o presente estudo de caso será realizado através de uma análise, que tem a finalidade de de-

monstrar o impacto da implementação de sistema de controle de prazos e processos por in-

termédio de um estudo de caso DESCRITIVO, onde será realizada uma entrevista com os 

administradores e integrantes do Escritório Romero Lopes e Rabelo Advogados Associados e 

análise de documentos e relatórios das atividades desempenhadas, a fim de apurar os impactos 

da implementação de um Software jurídico. 
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4.2 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

Os dados serão coletados através dos instrumentos descritos no quadro abaixo. 

 

Quadro 1 – Instrumento de coleta de dados 
 

Instrumento de 

coleta de dados 

Universo pesquisado Finalidade do Instrumento 

 

Entrevista 

 

A entrevista será realizada com 

todos os advogados e Colaborado-

res do Escritório Romero Lopes e 

Rabelo. 

Avaliar o impacto da mudança 

de rotina experimentada pelo 

escritório de modo geral. 

 

 

Observação central 

Será observado através de docu-

mentos e relatórios como as roti-

nas eram antes da implementação 

e como passaram a ser após a im-

plementação.  

Pretende-se identificar se o im-

plemento do software jurídico 

foi capaz de trazer mais eficiên-

cia e agilidade no desenvolvi-

mento das rotinas diárias e 

acompanhamento de prazos e 

audiências. 

    Fonte: Do Autor. 

 

 

5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DA REALIDADE OBSERVADA 

 

5.1 ESTRUTURA DA ORGANIZAÇÃO 

 

A organização onde se desenvolve este estudo é um escritório de advocacia com 

poucos anos de prática jurídica, fruto da união de Advogados que atuaram por anos na gestão 

de processos. Fundada em 2015, com o objetivo de atuar no assessoramento empresarial con-

sultivo, preventivo e contencioso, e presta serviços para pequenas e médias empresas na regi-

ão Centro-Oeste do Brasil. 

O escritório é composto por aproximadamente 10 advogados e 20 colaboradores, 

dentre estagiários de Direito e Auxiliares Administrativos, que estão dispostos obedecendo a 

hierarquia e a distribuição de responsabilidades conforme o seguinte organograma: 
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Figura 1 – Organograma do Escritório Romero, Lopes e Rabelo advogados associados. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: do Autor. 

 

Em relação à área de TI, esta é gerenciada por uma empresa especializada que 

cuida de todos os chamados técnicos, implementações e atualizações de sistemas. Sua estrutu-

ra de rede possui cabeamento estruturado do tipo CAT 6, também possui 15 estações de traba-

lho compartilhas, terminal de digitalização, terminal de atendimento com a seguinte configu-

ração: Core i5, HD 320 Gb, 8Gb de memória RAM e demais periféricos, sistema operacional 

Windows 10, impressora do tipo multifuncional a laser, todos conectados via rede LAN a um 

servidor de arquivos, dados e aplicações (onde está instalado o Software).  

Desde o início, o ponto focal que norteava os Sócios-Fundadores era a estrutura-

ção do escritório de um modo que pudessem assumir uma demanda de trabalho que poderia 

aumentar de modo lento, ou absorver uma carteira com muitos processos com prazos e afaze-

res em aberto, sem qualquer prejuízo ao cliente detentor da carteira de processos. 

Em outras palavras, o Escritório deveria estar estruturado de uma forma que todas 

as rotinas estivessem em harmonia, numa grande cadeia concatenada de tarefas e funções ca-

pazes de monitorar uma pequena quantidade de processos, ou receber de forma súbita, uma 

carteira com centenas ou milhares de processos sem que a rotina fosse alterada, mas que hou-

vesse apenas o aumento do corpo de colaboradores. 

É comum a migração de grandes carteiras entre escritórios, é por esse motivo que 

é essencial que haja uma forma moderna de gerenciamento de processos e prazos capazes de 

fornecer relatórios e dados que reflitam, fidedignamente a real situação da carteira, com indi-
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cativos capazes de apontar a necessidade de adotar medidas acautelatórias pelo cliente, como 

por exemplo, contingenciar recursos para pagamento de condenações, realizar sindicâncias 

internas para apurar falhas em determinados setores, etc. 

Nesse contexto, através de uma entrevista com os advogados e colaboradores, foi 

possível coletar a forma como era a atuação de cada integrante do Escritório antes da imple-

mentação do software jurídico e após a implementação do software, inclusive algumas altera-

ções surgidas após a estruturação já ter sido implementada, cuja necessidade de tais alterações 

foram provocadas pelo desenvolvimento diário das tarefas que mostraram que algumas ferra-

mentas eram mal exploradas e outras eram obsoletas ou totalmente dispensáveis. 

 

 

5.2 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DA REALIDADE OBSERVADA 

 

Para Torquato e Silva (2000), o relacionamento entre tecnologia e estratégia, cria vanta-

gens competitivas, onde a tecnologia surge como um elemento chave na busca de peculiarida-

des que os distingue favoravelmente de seus concorrentes, e para Bon (2008) o serviço de TI 

só agrega valor para o cliente e para o negócio se for acompanhado por todo seu ciclo de vida. 

Assim, apesar do “modelo” de Escritório ideal já ser uma estrutura bem definido na es-

tratégia de negócio dos Sócios quando da união da Sociedade, há um tempo de maturação que 

todo Escritório de Advocacia recente atravessa até que consiga realizar todos os ajustes neces-

sários para atender as demandas e tarefas realizadas diariamente pelo escritório, como um 

todo, e por cada advogado e colaborador. 

Logo no início, a quantidade de processos e rotinas de um recém-fundado Escritó-

rio de Advocacia é pequena, e não exige grande preocupação com o monitoramento dos pra-

zos, pois estes podem ser realizados facilmente através de uma agenda ou planilha de Excel, 

por exemplo  

Segundo a OGC (2011), a estratégia como uma perspectiva define a governança 

de um conjunto de crenças, valores e propósitos compartilhado por toda a organização. É a 

estratégia que define para onde o provedor de serviço deve-se mover. Nessa esteira, o Escritó-

rio objeto desse estudo sempre se preocupou em organizar sua estrutura (software e hardwa-

re) como forma de estratégia para que pudesse receber uma quantidade vultosa de processos, 

organizando as rotinas de uma forma que quando houvesse essa “conquista” o escritório não 

necessitasse de grandes alterações, mas apenas de aportes pessoais (contratação de mão-de-

obra), apenas.  
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A seguir, será demonstrado de forma sucinta como eram desenvolvidas algumas 

das atividades mais praticadas rotineiramente no Escritório, o qual poderá servirá como parâ-

metro para apontar os benefícios causados pela implementação do software jurídico. 

 

5.2.1 PRINCIPAIS ROTINAS E SUA TRATATIVA ANTES DA IMPLEMENTAÇÃO DO 

SOFTWARE JURÍDICO 

 

5.2.1.1 Captura de Publicações, Agendamento e Cumprimento de prazos processuais 

 

Toda e qualquer comunicação oficial realizada nos processos podem ser feitas 

através do Oficial de Justiça ou através de publicação no Diário de Justiça. É dever do Advo-

gado consultar diariamente o Diário de Justiça para verificar se alguma daquelas publicações 

lhe fora dirigida.  

Atualmente, a quantidade de publicações diárias é tamanha que os arquivos digi-

tais contendo os textos dos despachos, decisões e sentenças ultrapassam os milhares de pági-

nas. Hoje em dia já existem ferramentas, inclusive gratuitas, que fazem a captura direcionada 

do nome do advogado e lhe encaminha por e-mail, ou seja, ele tem acesso apenas às decisões 

que lhe foram direcionadas. 

Antes da implementação do software, ao receber este e-mail, uma colaboradora 

extraia os dados principais para que pudesse ser acessado pelos Advogados numa planilha do 

Excel. Assim, a colaboradora informava na planilha dados do processo, como por exemplo, 

número, vara, cidade, autor, réu, o tipo do prazo, e a quantidade de dias para seu cumprimen-

to. 

Após a extração dos dados, os Advogados eram notificados para que pudessem 

acessar a planilha compartilhada na rede, e assim, fizessem a distribuição dos prazos a serem 

cumpridos. Ocorre que, dessa forma, apesar da colaboradora se dedicar exclusivamente a esta 

atividade, por vezes, encerrava o planilhamento após o almoço, e, inúmeras vezes, apenas 

conseguia identificar prazos urgentes quando terminava todo o trabalho. 

Dessa forma, era praticamente impossível cumprir prazos no mesmo dia, ou sina-

lizar aqueles que eram urgentes para que os Advogados pudessem dar a devida atenção ao 

cumprimento deste em tempo hábil, evitando que o advogado cumprisse o prazo – muitas 

vezes – no último dia. 

O cumprimento do prazo no último dia é algo abominado pelos operadores do Di-

reito, pois há inúmeros fatores alheios que podem atrapalhar e até mesmo impedir o cumpri-

mento do prazo: queda de energia, problemas com token, sistema instável, falta de internet, 

etc. 
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No entanto, era dessa forma limitada que o Escritório tinha para capturar, agendar 

e distribuir os prazos processuais. 

  

5.2.1.2 Agendamento, monitoramento e realização de Audiências e Pauta de Julgamentos 

 

Assim como os prazos processuais, as audiências também são publicadas no Diá-

rio de Justiça. Assim que publicadas as datas da audiência ou da Pauta de Julgamento de re-

curso, a data era agendada de uma forma compilada numa outra aba específica da mesma pla-

nilha de Excel utilizada para acompanhamento dos prazos processuais. 

Isso demandava uma atividade diária, onde era necessário verificar no final de ca-

da expediente se havia alguma audiência agendada para o dia seguinte. Uma vez identificadas 

as audiências ou pauta de julgamento designada, os advogados se organizavam para designar 

aquele que realizaria o ato, levando em consideração os prazos que estavam pendentes sob 

responsabilidade de cada um, além daqueles que estavam sendo agendados naquele dia. 

Nessa forma de acompanhamento, era comum a necessidade de adoção de medi-

das urgentes de última hora, como juntada de documentos de representação que ainda não 

haviam sido juntados no processo, e a notificação do cliente em tempo exíguo para que com-

parecesse na audiência. 

Quando a demanda de audiências é pequena, uma rápida conferida é capaz de ma-

pear as audiências de todo o mês, possibilitando a organização prévia interna com a distribui-

ção para cada advogado daquelas que ficariam sob sua responsabilidade. Com o aumento dos 

processos e do fluxo de audiências e pautas de julgamento, maior era o risco de haver incon-

sistências no agendamento, ou tempo hábil para melhor preparação para realização do ato. 

 

5.2.1.3 Armazenamento de Dados e Documentos 

 

Com os computadores interligados em rede, todo dado e documento era separado 

em pastas compartilhadas, onde os advogados e colaboradores armazenavam aquilo que en-

tendia necessário, com nomes aleatórios. Assim, a busca de dados e documentos era facilitada 

apenas pela separação em pastas por “cliente”, no entanto, não era uma tarefa fácil manter a 

organização, e evitar que, muitas vezes, documentos fossem salvos em pastas erradas. 

Algo corriqueiro que pode acontecer é o colaborador salvar uma digitalização em 

“.PDF” como “CNH” dentro da pasta do cliente. Caso o colaborador errasse a pasta, e o do-

cumento já tivesse sido devolvido ao cliente, seria uma tarefa árdua encontrar tal documento 

na rede. Uma busca pelo documento “CNH” encontraria uma infinidade de arquivos com o 

mesmo nome. 
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5.2.1.4 Registro de Recebimentos, Pagamentos e Despesas 

 

Assim como os documentos pessoais devem ser armazenados, seja em pasta físi-

ca, seja de forma digital, todo e qualquer pagamento (bem como seu comprovante) deve ser 

mantido em arquivo.  

Há diversos pagamentos realizados no curso do processo – custas iniciais, honorá-

rios de peritos, pagamento de condenação, etc. – que não podem se confundir com os recebi-

mentos de honorários contratuais. Não havia outra saída para acompanhamento dos recebi-

mentos, pagamento e adimplemento de despesas antes da implantação do software, senão por 

planilha de Excel. 

É dever do advogado, ao final do processo, prestar contas ao cliente daquilo que 

pagou, recebeu, demonstrar o percentual de sucumbência descontado do valor total, respei-

tando a estipulação da sentença, etc. Uma tarefa que poderia não ser fácil, já que havia a pos-

sibilidade de algum colaborador salvar os comprovantes de pagamento numa pasta errada ou 

com nome genérico ou aleatório. 

 

5.2.1.5 Fornecimento de Relatórios 

 

No que tange aos relatórios, essa era uma tarefa manual, específica e eventual, ou 

seja, somente era realizada quando necessária, para extração de dados específicos, pois era 

necessário consultar toda a base de processos e extrair aquilo que se buscava em cada relató-

rio. Não havia prontidão de dados e informações, sempre havia a necessidade de revisão da 

base de processos. 

5.2.2 PRINCIPAIS ROTINAS E SUAS TRATATIVA APÓS DA IMPLEMENTAÇÃO DO 

SOFTWARE JURÍDICO 

 

5.2.2.1 Captura de Publicações, Agendamento e Cumprimento de prazos processuais 

 

Com a implantação do software jurídico, cada processo é registrado em uma “fi-

cha”, e dentro dela são armazenados todos os dados, informações e documentos que possuem 

relação com o processo. Assim, tudo aquilo que é necessário e possui relação direta com 

aquele processo fica armazenado em sua respectiva ficha. 
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Assim que recebe as publicações pelo e-mail, assim como era antes da implanta-

ção do software, a colaboradora importa todas as publicações em um único arquivo em forma-

to “.doc” para o sistema. 

Por sua vez, o sistema identifica o número do processo que está na publicação, 

encontra a ficha no sistema e agenda um prazo relativo aquela publicação, ficando pendente 

na pauta de trabalho previamente programada, seja para um colaborador, seja para um advo-

gado. 

Nessa etapa, nota-se que a importação das publicações é instantânea, não havendo 

a demora antes ocasionada pela necessidade de inserção de dado por dado em uma planilha de 

Excel. Com o sistema, a importação é feita em poucos segundos com alguns cliques. A partir 

desse ponto a identificação daquilo que é urgente e precisa de tratamento imediato só depende 

da velocidade com que o colaborador ou advogado tratará os prazos agendados em sua pauta 

de trabalho. 

É importante destacar que houve a supressão de uma etapa que havia quando os 

agendamentos eram manuais, que era a conferência de um advogado para averiguar se o prazo 

continha as informações corretas da publicação. 

Vencida essa etapa, o responsável por analisar o conteúdo das publicações e agen-

dar o prazo processual adequado com prazo agenda (dia que o prazo aparecerá na pauta de 

trabalho do responsável pelo seu cumprimento) e o prazo fatal (último dia do prazo processual 

para tratamento/protocolo da peça), faz um pequeno filtro daquilo que é prazo e daquilo que 

deve ser tratado com uma diligência. 

De qualquer modo, a captura, importação e agendamento dos prazos em suas res-

pectivas fichas após a implantação do sistema jurídico proporcionou uma economia de tempo 

capaz de fazer com que o advogado responsável tenha acesso ao conteúdo da publicação no 

mesmo dia em que a recebeu, o que antes demorava algo em torno de 24 horas. 

 

5.2.2.2 Agendamento, monitoramento e realização de Audiências e Pauta de Julgamentos 

 

Na rotina do colaborador que trata as publicações agendadas, há uma tarefa 

igualmente importante: identificar as designações de audiências e pautas de julgamento em 

meio a todas as publicações. 

Ao tratar os prazos que há designação de audiência e pauta de julgamento, o cola-

borador indica a data e hora correspondente com a designação feita pelo juiz, conforme publi-

cado no Diário de Justiça. Nesse ponto, um diferencial que o sistema proporciona é a concate-

nação de outros prazos que são automaticamente agendados juntamente com o prazo da audi-

ência/pauta. 
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Diferente do acompanhamento por planilha que exigia uma avaliação diária no fi-

nal do expediente para verificar as audiências do dia seguinte, com o sistema jurídico há pra-

zos que caem automaticamente na pauta do advogado responsável com 7 dias de antecedência 

da audiência/pauta de julgamento (podendo ser programado conforme a necessidade do Escri-

tório). Isso possibilita que o advogado tenha tranquilidade para notificar o cliente, analisar o 

processo, juntar documentos, ou realizar qualquer diligência que entender necessário antes da 

audiência/pauta de julgamento. 

 

5.2.2.3 Armazenamento de Dados e Documentos 

 

No que diz respeito ao armazenamento de dados e documentos, houve um marco 

que dividiu o Escritório em “antes e depois” da implantação do sistema. Isso porque além dos 

colaboradores e advogados eventualmente salvarem documentos ou informações em pastas 

incorretas, havia situações que os salvavam com nomes genéricos que dificultam seu acesso 

no futuro. Após a implantação do sistema e a adoção da prática de anexar documentos e dados 

na ficha do cliente/processo, reduziu-se a zero a dificuldade de acesso e obtenção de cópias do 

documento pretendido. 

Além disso, o sistema realiza backups diários que, somados aos cuidados básicos 

da Tecnologia da Informação, evitam que possíveis infortúnios ocorridos, que são impossíveis 

de serem previstos ou evitados, mas apenas atenuados, causem prejuízos de grande monta ao 

Escritório. É o caso de uma queda de energia causar a queima do servidor, por exemplo. No 

Escritório Romero Lopes e Rabelo, o servidor funciona em sistema de redundância de arma-

zenamento do tipo RAID (Redundant Array of Independent Disks) que no caso de uma falha 

no armazenamento de um dos HDD (hard disk drive), outro assume a operação sem que haja 

interrupção dos serviços ou perda de dados. Além disso, há uma cópia programada para cópia 

das alterações havidas no dia, além de um backup integral que é feito a cada 10 dias. Ou seja, 

caso haja alguma falha de equipamento, é possível restaurar o sistema em pouco tempo com 

as informações do dia anterior. 

 

5.2.2.4 Registro de Recebimentos, Pagamentos e Despesas 

 

Com relação aos registros financeiros, havia apenas o controle de recebimentos e 

despesas processuais de modo geral, sem individualização ou divisão entre cliente/processo. 

Após a implantação do sistema jurídico, todo pagamento realizado tem o comprovante anexa-

do em uma ordem de pagamento anexada diretamente na ficha. 
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Dessa forma, é possível acessar as informações de despesas processuais de forma 

clara, objetiva, individual ou da forma como o operador do sistema configurar o relatório a ser 

extraído. 

Não obstante, após cada contrato firmado há a criação de uma “entrada” que ar-

mazenará todas as características daquele contrato e proporcionará o acompanhamento dos 

recebimentos dos honorários contratuais. 

De um modo geral, o sistema é capaz de setorizar a entradas e saídas, demons-

trando um panorama fidedigno dos resultados do Escritório, o que era muito difícil de ser fei-

to apenas pelo acompanhamento por planilha. 

 

5.2.2.5 Fornecimento de Relatórios 

 

Finalmente, com relação aos relatórios é evidente o salto da qualidade, precisão e 

rapidez com que estes são gerados. Partindo de um cadastramento fiel e completo, a alimenta-

ção constante conforme os andamentos vão acontecendo, a indexação dos documentos e com-

provantes de pagamentos, há imediatidade na obtenção de informação através dos relatórios. 

O que antes demandava um trabalho árduo e moroso, que obrigava a revisão de 

toda a base de processos, passou a ser uma tarefa simples, que demanda apenas a configura-

ção dos dados e campos pretendidos no relatório. 

Com poucos ajustes, é possível ter informações importantíssimas que norteiam as 

tomadas de decisões em carteiras com grande quantidade de processos. Além disso, a princi-

pal – e vital – informação é a que diz respeito a condenações ou pagamentos que, uma vez 

inseridos no sistema, demonstrarão o contingenciamento que deve ser feito pelo cliente caso 

haja condenação, ou, caso esteja em fase de cumprimento de sentença, o valor atualizado des-

ta. 

Assim, dentro de um leque de diversas informações que são armazenadas no sis-

tema, é possível obter os mais diversos relatórios, o que, por si só, é uma evidencia muito re-

levante do impacto causado no Escritório após a implantação do software jurídico, que vai 

muito além da organização das pautas de trabalho e monitoramento das audiências, mas que 

revela a atual situação dos processos (tempo médio de tramitação, valores contingenciados, 

localidade, etc.) e do Escritório (recebimentos, despesas processuais, sucumbências, lu-

cro/prejuízo, etc.). 

Diante da coleta de dados efetuada através da entrevista, há de se perceber que 

houve grande melhoramento das rotinas com a diminuição do tempo necessário para conclu-

são de cada atividade, bem como a rápido e imediato compartilhamento da informação dentro 
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do sistema adotado, como informações a respeito de pagamento de taxas e custos, ou de pro-

tocolos realizados no processo.  

Nessa realidade, vale ressaltar que conforme destaca o sócio Calleb algumas difi-

culdades foram enfrentadas na migração dos processos internos como:  

1 – Treinamentos e aceitação do novo sistema de processos das tarefas. 

2 – Falta de informação ou documentos não digitalizados pelos colaboradores. 

 

A seguir, apresenta-se uma tabela contendo os pontos fortes e fracos levantados na 

observação realizada na empresa em estudo. 

 

Quadro 2 – tabela de ponto forte e fracos. 
 

Problema Pontos Fortes Ponto Fracos Justificativa 

Como minimizar 

os impactos da 

inclusão da TI 

no aprimoramen-

to das tarefas do 

Escritório 

Implementação do 
Software de geren-
ciamento. 

Não alimentar o 
sistema 

Saber utilizar e ali-
mentar o sistema de 
forma correta. Se-
gundos os entrevista-
dos a maior dificul-
dade era a falta de 
conhecimento do 
novo sistema. 

Banco de dados dos 
clientes disponível 
para consulta. 

Não anexar docu-
mentos no sistema. 

Conforme relatado 
pelo sócio Calleb, 
não anexar documen-
tos essenciais dos 
clientes gera retraba-
lhos.  

Fonte: Do Autor 

 

6 PROPOSTA DE SOLUÇÃO DA SITUAÇÃO-PROBLEMA 

 

6.1 PROPOSTA DE MELHORIA PARA A REALIDADE ESTUDADA 

 

Diante do exposto, na descrição da realidade observada, é nítida a melhora no 

tempo das tarefas desenvolvidas. Porém, a migração e adaptação da equipe em uma troca de 

rotina de suas tarefas, enfrenta muita resistência inicial por falta de conhecimento da nova 

ferramenta e mudança do que já é rotineiramente praticado.  
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O treinamento e a conscientização da importância da TI para a organização podem 

levar à elevação do aproveitamento das funcionalidades e melhorias do sistema. Utilizar-se da 

TI como uma estratégia de mercado. 

Segue algumas ações de treinamento para solução da situação em estudo: 

 

1. Integração e monitoramento: No primeiro contato do colaborador com a 

sistema informatizado, apresentar de forma simplificada os processos de 

cada rotina e as funções do sistema e sua importância para o perfeito funci-

onamento do escritório. Monitorar se a ferramenta está sendo alimentada de 

forma correta, e solucionar possíveis erros na captura de dados. 

2. Treinamento técnico contínuo: Apresentação da estrutura tecnológica do 

escritório, treinamento específico das principais rotinas que utilizam a TI e 

integração com a empresa responsável pelos serviços de TI. 

3. Criar calendário anual de treinamentos programados: A medida que 

novas funcionalidades são acrescentadas no software, repassar para a equi-

pe: suas funções, melhorias e impactos nas rotinas, bem como avaliação do 

cumprimento das demandas funcionas do sistema. 

 

6.2 RESULTADOS ESPERADOS 

 

O que se espera com a aplicação da proposta de melhoria descrita acima é que as 

dificuldades relatadas pelos integrantes do Escritórios sejam transpostas, sendo os gestores os 

facilitadores das implementações, ajudando e incrementando a estrutura do seu negócio de tal 

forma que o mesmo funcione melhor com o auxílio da TI como um facilitador e um diferenci-

al de mercado. 

Através do acompanhamento do desempenho dos colaboradores de forma periódi-

ca permitir-se-á o constante aperfeiçoamento do trabalho realizado, pois a mera implantação 

do sistema e o cumprimento dos prazos processuais de forma virtual não é uma tarefa que se 

encerra com a finalização da instalação do software. 

Isso se deve ao fato da plataforma adotada estar sob constantes upgrades para 

atender às necessidades dos usuários desta, justificando a adoção do calendário de treinamen-

to programado, que contempla a implantação de novas ferramentas e o treinamento do usuário 

que estiver diretamente ligado a ela. 

Assim, o treinamento técnico é importante para que os colaboradores consigam 

entender de forma clara quais são os procedimentos que a empresa utiliza para a resolução de 

problemas, bem como lidar com as ferramentas de TI disponíveis na empresa e atravessarem 
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as inovações e atualizações de forma menos truculenta possível, ou seja, aceitar alterações de 

rotinas e adoção de novos comportamentos, justificando a criação de um calendário anual de 

treinamentos periódicos. 

 

6.3 VIABILIDADE DA PROPOSTA 

 

Partindo da premissa de que o escritório em estudo tem como um de seus presta-

dores de serviço o profissional da TI, as atividades propostas como solução para a situação-

problema são enormemente estratégicas, além de representarem uma economicidade flagran-

te, pois serão apenas um desdobramento da prestação de serviço já prestada pelo profissional 

da TI. 

Diante desse cenário, não há qualquer impacto econômico-orçamentário que invi-

abilize a adoção da solução proposta, havendo, tão somente, um acréscimo de atividades antes 

não desenvolvidas pelo prestador de serviço (profissional da TI), mas que do ponto de vista 

do escritório em estudo e do problema apresentado, não é causa de óbice capaz de justificar a 

não implementação das medidas propostas. 

O que se pode concluir é a solução mostra-se viável, pois não foi encontrado ne-

nhum obstáculo que causasse um ônus excessivo ao terceirizado ou ao escritório e, como já 

dito, a adoção das soluções se prospectam na pratica como um verdadeiro incremento das 

atividades já realizadas pelo profissional da TI. 

 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A fim de acompanhar a importância da utilização de um software de gerencia-

mento de prazos e processos pelo escritório em estudo, o presente trabalho avaliou as altera-

ções de rotina causadas pela sua efetivação. 

Os resultados constatados impactaram de forma muito positiva a rotina diária do 

escritório. Além da economia de tempo para prática das rotinas processuais, a adoção do sof-

tware trouxe maior eficiência na tratativa dos afazeres de cada colaborador. O processo de 

automatização de tarefas manuais e de extinção de medidas repetitivas possibilitou que o ca-

minho do processo produtivo fosse diminuído consideravelmente. 

 Com o encurtamento da cadeia de produção, a quantidade de tarefas e atos prati-

cados por cada colaborador pôde ser ampliada, ou totalmente canalizada em atividades antes 

deixadas de lado por falta de tempo para sua execução. 
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Diante disso, o objetivo perseguido pelo presente trabalho foi satisfatoriamente 

atendido, na medida que não houve qualquer imprevisto no processo de instalação do softwa-

re, bem como foi possível extrair dos indivíduos diretamente afetados pela implantação do 

sistema o nível de dificuldade enfrentado e os benefícios trazidos pela simplificação de várias 

atividades e a robotização de inúmeras tarefas. 

Ainda que o presente trabalho tenha atingido seu objetivo e vivenciado as trans-

formações experimentadas pelos colaboradores do escritório em estudo, deve-se dar a devida 

atenção às inovações no mercado de softwares jurídicos e novos estudos acerca dessa crescen-

te área. Nesse escopo, faz-se necessário novas linhas de pesquisas sobre esse tema, afim de 

conhecer os impactos de novos softwares no ambiente de trabalho das organizações jurídicas, 

pois a virtualização dos processos é uma das metas do Poder Judiciário e fomentará esse ramo 

da economia, cada vez mais, com o surgimento de novos softwares, plataformas e ferramentas 

que obrigarão, Judiciário e Escritórios de Advocacia, sucumbirem aos avanços tecnológicos 

de forma rápida sob pena de ficarem obsoletos e ultrapassados. 
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