
JURÍDICO 2000 

Controle e acompanhamento de 

processos (para instituições e 

escritórios de advocacia) 

Acompanhamento e visualização de 

processos pelo departamento 

jurídico. O sistema permite que as 

listagens sejam impressas em 

qualquer forma de ordenação, além 

de trabalhar integrado ao Filiados 

2000 e Jurídico WEB. Para melhor 

atendimento aos filiados, O sistema 

permite o acompanhamento e 

consulta de processos, além de 

imprimir relatórios por autores, 

clientes, advogados, etc. 

 



Cadastro de Usuários 

Menu Cadastro 

Clicar na opção 

Usuários 



 Após clicar 

na opção Usuários vai 

aparecer a janela de 

Cadastro de Usuários 

no qual precisamos 

Clicar em INCLUIR 

para adicionarmos o 

Novo Usuário do 

Sistema. 



 Após clicar 

na opção INCLUIR 

você poderá adicionar 

dos dados do novo 

usuário do sistema.  
Dados do Novo 

Usuário 

Não esquecer de 

clicar em Salvar. 



Usuário 

Cadastrado 



Parâmetros  

Menu Cadastro 

Clicar na opção 

Parâmetros 



Dentro da janela de Parâmetros temos a primeira aba chamada de “ Atualização 

de Filiados ” onde podemos importar o cadastro de filiados dos sistemas GFM e 

FiliadosWeb  transformando os filiados em Autores. 



Dentro da janela de Parâmetros temos a segunda aba chamada de “ Relatórios ” 

onde podemos  Ordenar os andamentos dos processos em crescente de 

decrescente. 



Dentro da janela de Parâmetros temos a terceira aba chamada de “ Processos ” 

onde podemos  configurar cores de fundo para os processos e ordenação de Autor 

Cabeça. 



Dentro da janela de Parâmetros temos a quarta aba chamada de “ Histórico ” onde 

podemos  configurar a cor do fundo de processos para autores pagos. 



Dentro da janela de Parâmetros temos a quinta aba chamada de “ Extrato de 

Processos ” onde podemos  configurar  Layouts de como o extrato do Processo 

será impresso. 



Dentro da janela de Parâmetros temos a Sexta aba chamada de “ Geral ” onde 

podemos  configurar Criação automática de Códigos para Autores, Advogados, 

Réus e Varas. 



Dentro da janela de Parâmetros temos a Sétima aba chamada de “Notificação de 

Agenda ” onde podemos configurar o período em qual o usuário poderá ser 

notificado. 



Cadastro Advogados 

Menu Cadastro 

Clicar na opção 

Advogados 



Clique para Adicionar os 

dados do Novo advogado. 

No sistema jurídico você pode cadastrar quantos advogados quiser!  



Após clicar em Incluir você terá o trabalho de Digitar os dados do Novo advogado 

e Não esquecer de salvar. 

Salvar  



Cadastro de Autores 

Menu Cadastro 

Clicar na opção 

Autores 



Clique para Adicionar os 

dados do Autor 

Autor, no direito processual (tanto civil quanto criminal), é o nome que se dá a 

uma das partes do processo, em contraposição ao réu; em ciência jurídica diz-se 

que é o pólo ativo da chamada relação jurídica processual, que forma uma 

triangulação em cujo vértice está o Estado, representado pela figura do juiz. 



Após clicar em Incluir você terá o trabalho de Digitar os dados do Autor e Não 

esquecer de salvar. 

Salvar  



Cadastro de Processos 

Menu Cadastro 

Clicar na opção 

Processos 



Processo é um termo que indica a ação de avançar, ir para frente (pro+cedere) e 

é um conjunto sequencial e particular de ações com objetivo comum. Pode ter os 

mais variados propósitos: criar, inventar, projetar, transformar, produzir, controlar, 

manter e usar produtos ou sistemas. 

 

Clique para Adicionar os 

dados do Processo 



Após clicar em Incluir você terá que preencher os dados do Processo e Não 

esquecer de salvar. 

Salvar  



Após salvar o processo você pode Incluir andamentos, anotações, fases do 

processo para acompanhar. 

Salvar  



Após salvar o processo você pode Incluir uma agenda 



Na aba Autores você tem a opção de Autores no processo, incluir  Lotes ou 

importar filiados para o cadastro de Autores. 



O apensamento é o ato de anexar um processo a outro, quando este deve servir 

de elemento elucidativo ou subsidiário para instrução daquele, continuando ambos 

com existência própria e independente. É, portanto, uma união de processos em 

caráter temporário. 

 

 



Cadastro de Lotes 

Menu Cadastro 

Clicar na opção 

lotes de Autores 



Clique para Incluir os 

dados do Lote 

No sistema jurídico você pode cadastrar quantos Lotes quiser!  



Cadastro de Varas 
Menu Cadastro 

Clicar na opção 

Varas 



Clique para Adicionar os 

dados da vara 

Vara – É uma divisão na estrutura judiciária que corresponde à lotação de um juiz. No caso 

da Justiça Federal, funciona da seguinte maneira: o Estado é chamado de Seção 

Judiciária; as cidades formam as Subseções Judiciárias, as quais, por sua vez, são 

divididas em Varas. Cada Vara está sob a responsabilidade de um juiz titular. 



Depois de clicar em incluir  é só digitar dos dados da vara judicial. 



Cadastro de Objetos 

Menu Cadastro 

Clicar na opção 

Objetos 



Salvar  

O objeto do processo é aquilo sobre o que se projeta a atividade processual de cada 

processo, isto é o que se trata de um processo. 



Relatório de Andamento de Processo 

No sistema jurídico 

2000 você pode imprimir 

diversos relatórios para 

saber andamentos de 

processo. 



Arquivos JurídicoWeb 

Menu Importar 

Clicar na opção 

Importar processos 

para JuridicoWeb 



Clicar em importar 

para iniciar 

Durante o processo de importação você pode acompanhar  



JurídicoWeb 

• Controle e acompanhamento de processos 
– Desenvolvido para Ambiente WEB, 
Software que trabalha em conjunto com o 
Jurídico 2000. Com esse aplicativo você 
pode disponibilizar na internet as 
informações do processo que o seu 
filiado/associado tem na sua instituição. 
Isso de maneira rápida e simples, pois 
Jurídico 2000 gera um arquivo com as 
principais informações, e envia aos nossos 
servidores, tudo em um processo 
automático. 

 



Depois de fazer a importação você pode consultar os processos no seu 

endereço do JuridicoWeb de qualquer computador 


