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Gestor Processual 

http://www.gestorprocessual.com.br/ 

 

O Gestor Processual tem estrutura corporativa com recursos de segurança e 

funcionalidade, utiliza Banco de Dados profissional  e atende a  estrutura

da justiça e requisitos de TI. 

O Gestor Processual registra todos os dados dos processos: partes, envolvidos, 

andamentos, agendas, depósitos, garantias, custas, escritório, advogado, 

advogado adverso, advogado externo, estagiário, etapa, situação, prioridade, 

processos na mesma e em outras instâncias, arquivos associados, objetos com 

valor pedido, valor estimado, valor das diversas sentenças, correção monetária 

(através da tabela dos tribunais), cálculo de juros e honorários, previsão de 

pagamento, liquidação com valor, motivo e texto descritivo. 

O Gestor Processual controla o contencioso e também a parte de consultas que 

gera acervo de pareceres, além de atender todas as áreas, cível, trabalhista, 

criminal, tributária em todas as instâncias. 

Possui interface WebService para consumo e pode consumir WebService de 

terceiros. Gera relatórios exportados para Excel, inclusive para a contabilidade 

fazer lançamentos das provisões e quitações, além de ler e gerar relatórios em 

XML para importações e exportações. 

Contempla todas as fases processuais, desde a inicial, até a quitação passando 

por todas as instâncias e considerando todos os valores das sentenças 

corrigindo-os automaticamente com juros e correção monetária. Todas as 

despesas e custas processuais, bem como as garantias, são registradas, 

permitindo o controle detalhado de cada caso. O sistema também permite que 
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hajam múltiplos autores e réus e múltiplos pedidos, representados pelos 

objetos, onde cada um pode ter seu prognóstico, provável, possivel, remoto em 

diversos percentuais e seu resultado com ganho, perda ou acordo. 

O Gestor Processual pode ser acessado de qualquer local e com níveis de 

acesso determinados. Registra em LOG todas as operações permitindo auditoria 

por usuário, função, data e hora. Dispara e-mails com agendas do dia e com os 

objetos com valores alterados. Toda a infra-estrutura é fornecida pela UNLOCK 

Sistemas, não havendo necessidade de servidores, links de acesso ao sistema, 

banco de dados, rotinas de cópia de segurança, arquivamento de peças 

digitalizadas, pois tudo isso faz parte do serviço oferecido na modalidade SaaS.  

Garantia é dada por cláusula SLA, que prevê multa em caso de parada do 

sistema e também num plano de contingências que tem preparado site 

alternativo para reativação do sistema, com a última cópia de segurança. O 

cliente pode baixar todas as cópias de segurança a qualquer momento para sua 

tranqüilidade. 

O Gestor Processual consulta os sites dos tribunais (a principio, TJ-RJ, TRT-RJ, 

TJ-SP e TRT-SP) para capturar todas as informações relacionadas ao processo. 

Possui também o PUSH, que tem a função de cadastrar seu processo no 

tribunal e receber as novidades por email, lançando no sistema 

automaticamente. 

O Gestor Processual produz mapa consolidado de contingências com valores 

atualizados pela correção monetária, juros e honorários considerando valores 

estimados e prognósticos para alimentar a CONTABILIDADE.  O detalhamento 

poderá ser mudado para atender plano de contas ou análise de distribuição 

geográfica etc. 
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Diversos relatórios e consultas são gerados possibilitando acompanhamento dos 

processos. 

Possibilita associar arquivos do Word, Excel, PDF, Arquivos digitalizados, etc., 

às pastas e aos clientes. 

 

Principais características  

 

Segurança 

• Cadastro de usuários e níveis de acesso 

• Registra todas as operações em Log, identificando usuário, data e hora, 

permitindo auditoria 

 

Funcionalidade 

• Possui menu em TreeView, que possibilita chegar a tela desejada em até 

dois cliques 

• Permite visualização completa dos processos em uma única tela 

• Registra andamentos e agendas por órgão (varas, tribunais, etc.), em 

número ilimitado 

• Dispara e-mails com agendas do dia e com os objetos com valores 

alterados 

• Possibilita integração com clientes 

• Possui interface com a contabilidade 

• Possibilita associar arquivos do Word, Excel, PowerPoint etc., às pastas e 

aos clientes 

• Controla custas e honorários 
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• Controla depósitos, garantias, envolvidos, objetos, advogado adverso, 

advogado interno, advogado externo e estagiário 

• Possui diversos relatórios e consultas permitindo acompanhamento dos 

processos 

 

Diferenciais 

• Contrato de manutenção que possibilita customização sem despesa 

adicional 

• Trabalha com banco de dados na Internet, possibilitando integração com 

diversos escritórios e filiais 

• Importa dados dos outros sistemas 

• Sem limite de usuários ou estações de trabalho 

 

Prazo de atendimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  Plano de contingências prevê site alternativo com a última cópia de segurança 

** O Produto é totalmente desenvolvido pela nossa empresa e a correção é feita 

rapidamente devido ao conhecimento da equipe de programadores 

 

NOME  TEMPO  

Sistema parado por motivo desconhecido  max 6h* 

Função crítica indisponível (qualquer função 

relacionada à prazos que esteja a ser 

realizado).  

max 6h* 

Relatórios e funções secundárias 

indisponíveis  

max 12h** 
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Carga de dados 

 

A UNLOCK já importou grandes quantidades de informações de bases de 

dados de até 190.000 ações oriundas de quatro grandes escritórios de 

advocacia, unificando-os em uma única base. O processo de importação 

pode ser feito lendo-se diretamente a base (ou cópia) do cliente, ou 

então, através de leitura de XML gerado pelo próprio sistema. 

Valores mensais de manutenção do sistema  

 

O único valor pago pela utilização do sistema é uma mensalidade, não 

havendo desembolso inicial. Nossos contratos prevêem a possibilidade de 

o Cliente cancelá-lo a cada mês. O valor tem relação com a quantidade 

de processos e de arquivos digitais, não havendo limitação de usuários 

nem de estações de trabalho. 

 

Serviços inclusos 

 

1. Licença de uso do Gestor Processual Web 

2. Hospedagem do Sistema, Banco de Dados MS SQL Server e dos Arquivos 

Associados dos processos 

3. Manutenção 

4. Suporte operacional por email, telefone, sistema de tickets e 

pessoalmente se necessário 

5. Customização com carga horária mensal para desenvolvimento de 

adequações de funcionalidade 

6. Reuniões mensais para discutir objetivos com analistas experientes 
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Política de licenciamento  

 

SaaS – não há desembolso pelo sistema, somente mensalidade pelo uso 

do sistema, sendo a primeira, paga em dobro na assinatura do contrato 

 

Cronograma de implantação 

 

• Instalação do ambiente de homologação 

• Instalação do ambiente de produção 

• Customizações iniciais na homologação 

• Atualização do ambiente de produção 

• Importação dos dados 

• Relatórios com críticas de inconsistências da base 

• Acertos na base 

• Importação Final dos dados 

• Homologação  

• Entrada em produção 

• Customizações rotineiras no ambiente de homologação 

• Instalação das customizações, homologadas, no ambiente de produção 

 

Após a apresentação do sistema, são definidas as datas de cada fase. 
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Procedimento para atualização de versão do sistema 

 

O sistema trabalha com dois ambientes: 

1. Produção: ambiente real para uso direto do cliente, o qual somente será 

atualizado com a autorização prévia. 

2. Homologação: ambiente online de teste (uma cópia do ambiente de 

produção) e que será atualizado com as novidades (customizações) e 

usado pelo cliente para testes. Uma vez aprovadas, as novidades serão 

publicadas no ambiente de produção 

 

Metodologia de atendimento utilizada no desenvolvimento das funções 

e na gestão dos problemas 

 

• SCRUM  

• XP (eXtreme Programming) 

• Espiral com levantamento, desenvolvimento, testes e implantação 

permanente 
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Alguns Clientes: 

 

• Seguradora LÍDER DPVAT 

• Editora Globo 

• Fragoso Advogados 

• Ideses e Ideses Advogados 

• Intelig 

• Casaes e Almeida Advogados 

• RTR Consultores Trabalhistas 

• FIRJAN 

• Universidade Estácio 

• Hotéis Othon 




