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Os softwares para advogados têm se tornado indispensáveis para a gestão dos 

escritórios de advocacia. 

Por quê? 

Eles são capazes de não só dinamizar as atividades cotidianas, como também 

auxiliar na tomada de decisões e automatizar procedimentos burocráticos que 

requerem muito tempo. 

Afinal, não é a toa que os maiores escritórios de advocacia do país não abrem mão 

de usar esse tipo de tecnologia a seu favor. 

No entanto, para poder aproveitar esse tipo de recurso, é preciso saber escolher o 

software que tenha grandes funcionalidades e que seja fácil de manejar.  

Caso contrário, será impossível aderir a essa tendência da advocacia do futuro e o 

seu escritório ficará preso no tempo e nas práticas advocatícias tradicionais. 

Se você acha que o seu escritório não precisa desse tipo de recurso, então eu 

aconselho que você não continue lendo este post. 

Agora, se o que você deseja é melhorar o processo de trabalho, aumentar a 

produtividade do escritório e ainda oferecer os melhores serviços aos seus clientes, 

então continue lendo este post. 

Aqui, você vai descobrir detalhes sobre: 

 

1. Softwares para advogados: Saiba como escolher o melhor para o seu 

escritório 

2. Os 5  melhores softwares para advogados 

 

Ao terminar de ler este post você estará pronto para otimizar todos os serviços do 

seu escritório e torná-lo o melhor do mercado. Não perca essa oportunidade! 



 

1. Softwares para advogados: Saiba como escolher o melhor para o seu 

escritório 

Os softwares para advogados já são uma ferramenta tecnológica presente na 

rotina dos maiores e bem sucedidos escritórios de advocacia.  

Com o uso deles é possível obter uma série de benefícios, tais como  mais agilidade 

nos processos e otimização do funcionamento de todo o escritório.  

Pois aquelas atividades mais burocráticas e que consomem mais tempo para serem 

elaboradas, são automatizadas por esses softwares.  

É possível encontrar no mercado uma série de modelos e estilos desses softwares, 

um mais moderno e com mais funcionalidades do que o outro.  

A questão é: qual deles é o melhor para o seu escritório? 

Para que você possa escolher o software perfeito para a rotina do seu escritório, 

siga as seguintes dicas:  

 

● Compare as funcionalidades dos softwares para advogados do mercado; 

● Escolha àquele que melhor se adequa aos seus objetivos; 

● Opte pelo que é melhor avaliado entre os consumidores; 

● Invista em um software que seja flexível e se adeque às mudanças do seu 

escritório; 

● Prefira àquele que tem armazenamento em nuvem; 

● Aposte na mobilidade da ferramenta, afinal você precisa ter as informações 

sempre à mão. 

 

Ao analisar cada aspecto desse é quase impossível não escolher qual  o que melhor 

se adequa para você.  

Quer saber mais? Confira abaixo a nossa seleção com os 05 melhores softwares 

para advogados que existe no mercado.  

 

 

CPJ Preâmbulo 



Essa é uma das ferramentas que ganha destaque entre os demais softwares para 

advogados, devido a sua gama de recursos e funcionalidades. 

O que chama a atenção para esse software é que ele possui uma série de métricas, 

com as quais você pode acompanhar de perto todas as atividades que são 

desenvolvidas no seu escritório de advocacia. 

Consegue imaginar ter toda informação sobre a produtividade do seu escritório em 

apenas um clique? 

Um verdadeiro sonho, não é? Mas é possível! 

Com ela, você ainda terá acesso a outras funções, como: 

 

● Controle processual; 

● Agenda eletrônica; 

● Gerador de relatórios e documentos; 

● Recursos para acompanhamento financeiro; 

● Fluxo de caixa e relatórios de resultados e de contas; 

● Controle de depósitos judiciais e recursais. 

 

Mas isso não é tudo! O sistema ainda possibilita a quantificação e acompanhamento 

de processos e o mapeamento de acordo com análise detalhada de risco. 

Incrível, não acha? Não é a toa que a pesquisa realizada pela Intelijur revelou que 

ele é o software jurídico mais usado nos escritórios de advocacia no país.  

 

Espaider  

Imagine ter acesso virtual 24 horas por dia do seu escritório de advocacia. Controlar 

todas as atividades da equipe e procedimentos independente de onde você esteja.  

Acredite essa é uma realidade possível para aqueles escritórios que usam o 

software do Espaider.  

O acesso virtual é o grande diferencial do Espaider. É o que torna ele um dos mais 

completos e práticos softwares jurídicos que existe no mercado.  



Mas seus benefícios não se limitam ao acesso remoto. O software conta com outras 

funcionalidades indispensáveis para o bom funcionamento de qualquer escritório de 

advocacia, a saber:  

 

● Analisar faturas; 

● Agendar diligências; 

● Delegar tarefas; 

● Anexar arquivos; 

● Gerenciar agendas e compromissos 

 

Sem dúvidas, esse é um software que demonstra o potencial da tecnologia no 

ambiente jurídico.  

Se você quer acompanhar os rumos da advocacia do futuro e otimizar o tempo do 

seu escritório,não deixe de instalar essa ferramenta gerencial.  

 

RR Jurídico 

Está à procura de um software que aumente o controle das atividades 

desenvolvidas no escritório?  

Então o RR Jurídico é o software que você precisa! 

Veja bem, por meio dele, você poderá acompanhar e controlar todos os processos, 

contratos, atos societários e até as procurações que compõem o dia a dia do seu 

escritório. 

Gostou de saber disso? Então, você irá adorar descobrir que ele também 

proporciona uma excelente experiência no que diz respeito ao gerenciamento do 

fluxo de caixa. 

Além desses recursos, ele ainda conta com: 

 

● Armazenamento de imagens e documentos digitalizados no software; 

● Banco diversificado de modelos de documentos jurídicos; 

● Atualização dos valores de processos; 



● Download de Publicações do Diário Oficial; 

● Download da Revista no INPI; 

● Análise gerencial. 

 

Com essa gama de recursos fica mais fácil controlar as atividades desenvolvidas no 

seu escritório, não acha?  

O melhor de tudo é que com isso a sua produtividade também pode aumentar 

consideravelmente. Por isso, ele não podia faltar na lista dos melhores Softwares 

para advogados.  

 

e-Xyon  

Diferente dos demais tipos de softwares da área jurídica, o e-Xyon é ideal para 

aqueles advogados que desejam ter a informação que precisam a qualquer 

momento e em qualquer lugar. 

Por quê? É simples!  

Ele é 100% digital e ainda permite que você tenha total controle sobre os processos 

judiciais e administrativos de uma maneira simples e prática. 

Mas não é só isso, ele ainda contribui para a realização de todo tipo de consultas e 

pareceres. 

Ao aderir ao uso desse tipo de software, você também poderá ter acesso a uma 

gama de outros recursos, tais como: 

 

● Maior integração no que diz respeito ao acompanhamento das questões 

jurídicas, paralegais e até mesmo administrativas; 

● Formação de comunidades jurídicas que podem interagir em tempo real; 

● Rapidez, agilidade e segurança na troca de informações com outros 

profissionais; 

● Acompanhamento de documentos jurídicos. 

 

Além de todos os recursos citados acima, o que aumenta cada vez mais a adesão 

de advogados a esse tipo de software é a sua facilidade e mobilidade no acesso às 

informações. 



Com ele, você pode continuar gerenciando o seu escritório de advocacia, sem 

precisar centralizar a informação.  

 

CP-PRO 

Independente do porte do seu escritório de advocacia, saiba que o CP-PRO é um 

dos softwares para advogados capaz de se adequar às necessidades do seu 

negócio. 

Por ser multifuncional é possível manter todos os procedimentos operacionais e 

financeiros automatizados, o que gera uma otimização de toda a equipe do 

escritório.  

Ademais, ele possui uma série de ferramentas integradas úteis que irão fazer com 

que o gerenciamento das atividades diárias tornem-se cada vez mais fáceis.  

Conheça algumas das melhores ferramentas desse software:  

 

● Agendamento de atividades;  

● Armazenamento de informações, contratos e processos; 

● Gerenciamento eletrônico de documentos; 

● Rex Diários com monitoramento dos principais Diários Oficiais 

Adquirir um software de qualidade, assim como o CP-PRO é a garantia de realizar 

processos com mais agilidade e tomar decisões gerenciais com mais assertividade. 

 

 

Escolha o melhor software para advogados e aumente a produtividade do seu 

escritório 

Agora que você conhece quais são os melhores softwares para advogados, na 

nossa opinião, tudo que você precisa fazer é escolher aquele que melhor se adequa 

às suas necessidades. 

Ao fazer isso, você poderá perceber como as atividades diárias do seu escritório 

irão melhorar. 

 


