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RESUMO: A tecnologia tornou-se uma grande aliada para quem atua no mercado 

jurídico. Com tantos afazeres, prazos, audiências e reuniões para serem 

lembrados os softwares que auxiliam nas rotinas se tornaram imprescindíveis 

para a profissão, deixando os escritórios mais ágeis e competitivos, 

proporcionando maior eficiência na prestação de serviços. O GRM ADV foi 

desenvolvido especialmente para atender as necessidades de advogados 

autônomos, escritórios de advocacia e departamento jurídico de empresas. 

Palavra-chave: Sistemas de Informações, Sistemas de informações Gerencial, 

Sistema de informações Organizacionais. 

 

ABSTRACT:  

Technology has become a great ally to those who work in the legal market. With 

so many tasks, deadlines, hearings and meetings to be remembered, the 

softwares that aid in the routines have become essential to the profession, making 

the offices more agile and competitive, providing greater efficiency in the rendering 

of services. The GRM ADV was specially developed to meet the needs of 

freelance lawyers, law firms and corporate legal departments. 

Keywords: Information Systems, Management Information Systems, 

Organizational Information System. 

 

 

 

 

 

 



INTRODUÇÃO 

Diante de uma necessidade de controle de processos, serviços, prazos e 

finanças ,dos setores jurídicos ou até mesmo de advogados autônomo, que 

possuem vários clientes e que fazem o mesmo controle através de planilhas ou 

até mesmo em agendas, perdendo-se muito tempo neste processo surgiu a ideia 

da criação do GRM ADV que foi desenvolvido com o objetivo de controlar as 

informações sem perda de tempo, otimizando tempo e tendo um controle total do 

seus processos, serviços, prazos ou até mesmo os seus gastos. 

O GRM ADV é um software jurídico para gestão integrada, que opera em 

um servidor local, é possível acessá-lo de seu computador que esteja conectado 

à rede local e realizar tarefas, como por exemplo, o registro e acompanhamento 

de atendimentos e processos, gestão de tarefas e compromissos, controle de 

receitas e despesas, entre outras. 

Fácil de usar, sua interface foi projetada com enfoque no conceito de 

usabilidade, tornando-o intuitivo e dispensando intermináveis horas de 

treinamento para aprender a usar a ferramenta. Economizando o tempo gasto em 

tarefas repetitivas, organizar a rotina do escritório e aumentar a sua produtividade. 

É um sistema que busca automatizar e organizar algumas atividades do 

profissional jurídico, seja ele um advogado autônomo, parte ou sócio de um 

escritório de advocacia ou parte de um departamento jurídico. 

Além disso, automatiza os seus andamentos, tudo isso, claro, gera 

relatórios personalizados para que os resultados do seu negócio possam ser 

analisados com maior cuidado. O sistema também gerencia as agendas de todos 

os profissionais, permitindo que um gestor controle as atividades dos seus 

colaboradores. Permite que os andamentos e publicações sejam acompanhados 

de forma automática, permitindo uma maior organização com relação aos prazos 

dos processos. 

 

 

 



OBJETIVO 

Basicamente os sistemas jurídicos são conjuntos de dados que são 

transformados em informações organizadas e estruturadas de forma que possam 

ser utilizadas para dar suporte ao processo decisório do advogado, 

proporcionando, ainda, sustentação administrativa para aprimorar os resultados 

esperados, entre outras formas de auxílio do mesmo. 

GRM ADV, tem como o seu maior foco, a produtividades do Advogado, a 

ter mais controle dos seus afazeres no seu dia a dia, assim tendo uma 

organização concentrada na sua produção e não deixando perder o foco dos seus 

objetivos, com GRM ADV é possível ter todo o gerenciamento seja de um 

cadastro básico até mesmo de controle de processos e serviços e de receitas de 

contas a pagar ou receber, aumentando a produtividade e a organização. 

 

METODOLOGIA 

Foram feitas várias visitas e entrevistas, analisados todos os processos 

que um escritório de advocacia ou até mesmo um departamento jurídico de 

empresa do mesmo segmentos, visto a necessidade de ambas para chegar até 

então a análise para o desenvolvimento do software que abrangem todas as 

necessidades do dia a dia desde um atendimento, processos, até os serviços 

prestados.  

Foram utilizadas algumas ferramentas para desenvolvimento como o 

Delphi xe7 e banco de dados Oracle 10g. Ao decorrer do desenvolvimento do 

software foi utilizado o modelo de desenvolvimento espiral que diminui o risco 

adversos que podem surgir aumentando assim a qualidade do software proposto 

Definido por Barry Boehm em 1988. 

O modelo espiral descreve um fluxo de atividades cíclico e evolutivo 
constituído de quatro estágios. 

• No estágio 1 devem ser determinados objetivos, soluções alternativas e 
restrições. 



• No estágio 2, devem ser analisados os riscos das decisões do estágio 
anterior. Durante este estágio podem ser construídos protótipos ou 
realizar-se simulações do software. 

• O estágio 3 consiste nas atividades da fase de desenvolvimento, incluindo 
design, especificação, codificação e verificação. A principal característica 
é que a cada especificação que vai surgindo a cada ciclo - especificação 
de requisitos, do software, da arquitetura, da interface de usuário e dos 
algoritmos e dados - deve ser feita a verificação apropriadamente. 

• O estágio 4 compreende a revisão das etapas anteriores e o 
planejamento da próxima fase. Neste planejamento, dependendo dos 
resultados obtidos nos estágios anteriores - decisões, análise de riscos e 
verificação, pode-se optar por seguir o desenvolvimento num modelo 
Cascata (linear), evolutivo ou transformação. Por exemplo, se já no 
primeiro ciclo, os requisitos forem completamente especificados e 
validados pode-se optar por seguir o modelo Cascata. Caso contrário, 
pode-se optar pela construção de novos protótipos, incrementando-o, 
avaliando novos riscos e replanejando o processo. 

 

CONCLUSÃO 

Este trabalho teve como finalidade apresentar os conceitos de um sistema 

jurídico, a necessidades de advogados autônomos, escritórios de advocacia e 

departamentos jurídico de empresas, ter uma ferramenta a qual ela possa utilizar 

para auxiliar no seu trabalho e até mesmo na sua organização.  

Concluímos que a utilização de software específicos na área pode ser 

vantajosa tanto para o advogado quanto para escritórios de advocacia e 

departamentos jurídicos de empresas do mesmo segmentos, permitindo obter 

grande vantagem competitiva em relação aos concorrentes, pois o processo 

decisório estará mais focado e embasado em informações corretas e disponíveis 

em tempo hábil. 
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