
Se você acredita em uma
Justiça melhor, temos
muito em comum. 

Realização:  
 
Portal Justiça Digital, um espaço com conteúdo 
especializado em Justiça com tecnologia. 

www.justicadigital.com

Softplan: conhecimento e
tecnologia que transformam 

https://www.justicadigital.com/
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Introdução

O acesso à Justiça é um direito fundamental que 
garante aos cidadãos oportunidades que salvam 
vidas.

Em qualquer país do mundo, o que um cidadão 
busca ao recorrer à Justiça é que ela possa 
solucionar seu problema em um prazo razoável e 
de forma transparente. 

Acreditamos firmemente que tanto o acesso à 
Justiça quanto a agilidade na prestação do 
serviço judicial são fatores fundamentais para a 
existência de uma sociedade justa e para que o 
cidadão possa confiar na legitimidade do sistema 
judicial. 

Como participante ativo da transformação digital 
na Justiça brasileira e como protagonista em 

Justiça Digital, somos o principal provedor de 
tecnologia especializada na América Latina, 
destacando-nos como a maior LawTech 
latinoamericana. 

Preparamos este eBook para que você conheça 
um pouco mais sobre o trabalho que a Softplan 
vem desenvolvendo ao longo desses 30 anos de 
atuação. 

Aqui, você encontrará casos reais que mostram 
que é possível oferecer aos cidadãos o pleno 
acesso aos seus direitos por meio da tecnologia 

Acreditamos que o acesso à Justiça é uma forma 
de garantir outros direitos e que a tecnologia é 
uma aliada essencial para que haja uma 
transformação real e tangível na vida dos 
cidadãos e da própria sociedade.
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Softplan e
a Justiça

A Softplan é uma empresa especialista em traduzir 
conhecimento e tecnologia em soluções que 
simplifiquem e gerem valor nos segmentos de Gestão 
Pública, Justiça e Construção Civil, promovendo 
transformações fundamentais na vida das pessoas. 

Essa atuação fez da Softplan uma das maiores 
empresas da América Latina no desenvolvimento de 
softwares de gestão. 

Desde 1990 a empresa atua para tornar a gestão pública 
e privada mais transparente, eficiente e ágil com o uso de 
tecnologias modernas e inovadoras. 
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Tribunais

Cidadãos

Ministérios
Públicos

Advocacia
Privada 

Advocacia Pública

Ecossistema
integrado
de Justiça

+30 anos
no mercado

+ 6 MIL 
clientes 

+ 2 MIL
profissionais

Actuação
internacional

Certificação
“Great Place to Work” 

Prêmios
internacionais

No segmento de tecnologias para Justiça, a Softplan é 
líder de mercado na América Latina. 

Suas soluções atendem de forma integrada as 
necessidades das instituições do Poder Judiciário e são 
referência em informatização, com a aplicação de Big 
Data, Analytics e Inteligência Artificial. 

A Softplan desenvolve suas soluções com base no 
conceito de interoperabilidade, que permite a integração 
entre os demais sistemas utilizados pelas instituições de 
Justiça. 



Instituições de Justiça
que utilizam soluções
da Softplan 

6 

Tribunais
de Justiça
Estaduais

1 Tribunal
Transicional

7 Ministérios
Públicos
Estaduais

  

+ instituições
de Advocacia
Pública  

2
Defensorias
Públicas
Estaduais 

+ escritórios
de advocacia

  

80

1,6 mil
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Justiça
Digital 

Grandes volumes de processos são 
um desafio que as instituições de 
Justiça precisam resolver. 

Em 2015, por exemplo, havia cerca de 
100 milhões de processos judiciais na 
Justiça brasileira. Só no Tribunal de 
Justiça de São Paulo, o maior do 
mundo em número de processos, 
foram cerca de 25 milhões. Naquela 
época, todos esses arquivos eram 
físicos e consumiam imensa 
quantidade de papel, além de 
exigirem um grande espaço físico  
para armazenamento. 

Além disso, o tempo de duração de 
um processo judicial demorava 
muito, considerando os vários 
procedimentos analógicos 
realizados. Atividades como 
distribuição ou juntada de novos 
documentos demoravam, em média, 
mais de 20 minutos.

Em 2020, a pandemia agravou os 
desafios mencionados e 
acrescentou a necessidade de 
realizar trabalhos à distância. 

Como resolver questões como 
agilidade, transparência, acesso à 
informação e redução do uso de 
papel em instituições tão 
tradicionais e, às vezes, tão 
complexas como o Sistema 
Judiciário? A resposta está no uso 
da tecnologia, na transformação 
de procedimentos e arquivos 
físicos em digitais, aplicando  
novos conceitos relacionados 
à Justiça Digital.  



Benefícios da
Justiça Digital   
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Acesso à Justiça e serviços 
judiciais eficazes são algumas 
das condições para a construção 
de sociedades fortes e 
sustentáveis, segundo a 
Organização das Nações    
Unidas (ONU).  

No entanto, mais de 1 bilhão de 
pessoas ainda estão longe das 
instituições de Justiça, número  
que foi agravado pela pandemia 
de Covid-19 devido à suspensão   
das atividades judiciais em     
vários países. 

Nos locais onde a Justiça Digital 
está consolidada, o acesso à 
Justiça se torna simples e o 
processo ganha transparência por 
meio de tecnologias robustas e 
seguras, que podem ser acessadas 
pelas partes interessadas para 
acompanhar o andamento de  
seus processos. 

Benefício
social  

Nas instituições de Justiça que 
utilizam o SAJ, solução da 
Softplan para automatizar a 
Justiça, foi realizado 
levantamento que avalia um 
período de três anos e indica 
redução de até 620% no tempo 
de duração do processo judicial 
e melhoria de até 90% no 
tempo entre a distribuição do 
processo e o primeiro ato do 
magistrado. 

A Justiça Digital permite 
eliminar atividades burocráticas, 
como anexar documentos, 
carimbar, assinar e incorporar 
dados. Com apenas a automação 
da distribuição de processos e a 
juntada de documentos, foi obtida 
uma economia de 25,7 milhões 
de horas de trabalho, que agora 
são utilizadas de forma mais 
assertiva e estratégica para a 
sociedade. 

Benefício de
celeridade 

Considerando o modelo do 
processo judicial físico, o Conselho 
Nacional de Justiça do Brasil (CNJ) 
estima que para os 20 milhões de 
novos processos abertos no país a 
cada ano, seriam necessárias 46 
mil toneladas de papel, o 
equivalente ao corte de 690 mil 
árvores e o uso de 1,5 milhão de 
metros cúbicos de água. 

Isso é suficiente para abastecer 
uma cidade de 27 mil habitantes 
por um ano. Os Tribunaisque 
utilizam a solução SAJ 
garantiram a economia de 20 mil 
toneladas de papel em três anos. 

Benefício
ambiental 

Estudo do Ipea Brasil (Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada) 
mostra que a celeridade judicial 
garante um ganho de 14% na 
produção nacional, 10% no nível 
de investimento no país e uma 
redução de 10% na taxa de 
desemprego. 

Além disso, no âmbito da gestão 
judicial, o dinheiro economizado 
com impressão, confecção e 
armazenamento de papel pode 
ser redirecionado para melhorar 
o atendimento judiciário, 
garantindo um atendimento de 
maior qualidade à população.  

Benefício
econômico 
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Como promover
a transformação
digital na Justiça  

Fases

Transformação de 
papel em bits

Automatização
dos processos

Integração entre
instituições

Apoio à tomada
de decisões

1ª 2ª 3ª 4ª
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As fases de um processo de transformação 
digital requerem a estruturação de 
informações judiciais. A primeira etapa é        
a mudança de mídia, deixando o papel        
para uma realidade digital; a segunda é a 
automação de procedimentos por meio da 
configuração de fluxos de trabalho; o terceiro 
é o desenvolvimento de integrações entre 
instituições online; e apoio à tomada de 
decisões em todas as esferas da organização 
- níveis operacional, tático e estratégico por 
meio de estatísticas e análises construídas 
especificamente para as necessidades          
da Justiça. 

Resultados imediatos  

Integração entre 
o ecossistema 

Controle
de prazos

Rastreabilidade
dos dados 

Estatísticas
automáticas
e estruturadas 

Trâmites judiciais
mais rápidos 

Automatização
de tarefas e
ações repetitivas 

Expedientes
digitais  
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SAJ: Solução
para a Justiça  
Para atender às necessidades da Justiça, a Softplan 
desenvolve, desde 1992, o SAJ, uma solução de 
automação judicial com tecnologia em contínua 
evolução, que promove uma redução expressiva no 
tempo de tramitação dos processos judiciais e 
agilidade nas tarefas burocráticas do dia a dia de 
magistrados e servidores.



 Operação em nuvem,
sob demanda

ou híbrido 

Mobilidade Experiência
do usuário 

Analytics Plataforma

O processo digital amplia o acesso de advogados e 
cidadãos à Justiça, disponibilizando informações 
processuais 24 horas por dia, podendo acessar o portal 
web para fazer consultas, enviar peças processuais 
sempre que necessário, entre outros serviços. 

Este sistema é desenvolvido para a gestão das 
atividades que devem ser executadas e escalonadas por 
fluxos de trabalho, respeitando sempre a prioridade dos 
processos, o que permite a rápida execução das tarefas 
numa ordem lógica e controlada, garantindo resultados 
excepcionais ao nível da produtividade e otimização 
dos recursos das instituições de Justiça. 
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Gestão integral do
fluxo processual   

Acesso a cidadãos
e advogados   

Teletrabalho   Petição
eletrônica

Indicadores que
apoiam a tomada

de decisões   

Segurança e
rastreabilidade 

Inteligência
artificial

Integração entre
instituições 



Indicadores de sucesso

+ 35 Mi
processos judiciais
em tramitação

de processos finalizados

+ 1 Mi
usuários no
portal externo

Diminuição de até

620% 

no tempo de duração
do processo

+ 100 Mi
 

Até

90%
de redução de tempo entre
a distribuição do processo
e o primeiro ato do magistrado.   

6,2 Mi
de horas de trabalho
economizadas na distribuição
automática de processos*  

Mais de

20 mil

+ 165 mil
usuários diretos

toneladas de papel 
economizadas, que
representam
US$ 12,5 milhões*

 

19,5 Mi
de horas de trabalho
otimizadas com a juntada
automática de documentos*  

*Período de 3 anos de gestão com SAJ
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Segurança e
rastreabilidade

15

A tramitação do processo é realizada 
de forma digital e segura, visto que 
as informações são armazenadas com 
mecanismo criptográfico que garante 
sua segurança. 

A segurança e a integridade, bem como 
a validação dos documentos 
eletrônicos do sistema, são garantidas 

Disponibilidade 24h Níveis de acesso Assinatura digital Restreabilidade

por meio de tecnologias de certificação, 
utilizando assinatura e protocolo 
digitais. 

Atualmente, as tecnologias da 
Softplan para a Justiça oferecem o 
que há de mais seguro e moderno em 
termos de segurança de dados, pois 
são desenvolvidas em quatro níveis. 
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Trâmite judicial eletrônico:
consolidação da Justiça Digital 

Advogado registra
e envia a petição inicial
no Portal e-SAJ

Distribuição automática com 
regras pré-configuradas

Notificação de
que a distribuição 
foi realizada

Notificação 
de audiência

Notificação da 
publicação da 
decisão

O magistrado e sua equipe 
têm acesso aos autos digitais 
do processo para análise

Envio da Ordem Judicial às 
partes e aos advogados do 
processo

O advogado registra a 
petição intermediária 
no Portal e-SAJ

Realização da
audiência virtual

Decisão incorporada
ao expediente digital e
publicada no Portal e-SAJ

Segunda
Instância

Processo é enviado à 
pasta de Processos 
Finalizados



Teletrabalho

O modelo de trabalho remoto é uma realidade  
que a pandemia da Covid-19 acelerou em todo      
o mundo. As instituições que já atuavam em 
teletrabalho no início do isolamento social 
encontraram mais facilidade para se adaptar         
a uma nova rotina e aquelas que ainda não o 
implantaram passaram a considerá-lo fundamental. 

Um exemplo é o Tribunal de Justiça de São Paulo,     
o maior do mundo em tramitação de processos 
judiciais, que, em apenas 48 horas, conectou-se 
plenamente com seus 2,5 mil magistrados e             
40 mil servidores, que trabalhavam em segurança   
em suas casas.
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Tribunais

7 Tribunais de Justiça
com operações ativas

1.540.756
sentenças e acórdãos

4.064.956
decisões

3.379.479  

despachos
91.238.934  

movimentos realizados

Ministerios Públicos

6 Ministérios Públicos
com atuação virtual

16.362
instaurações

540.297
intimações documentos emitidos

426.041
peticionamentos

843.975

Procuradorias de Estados
e Municípios

Expediente remoto em 
mais de 70 instituições

5.233
procuradores e servidores

com atuação virtual

120.090
CDAs ajuizados, que representam

R$ 3.031.019.767,92

*Dados dos primeiros três meses de pandemia e teletrabalho: março a junho de 2020. 

Atuação em teletrabalho das
instituições que utilizam SAJ



Acessibilidade

A Softplan é uma empresa que conta com equipes 
especializadas na construção de tecnologias 
acessíveis e que criam soluções para problemas 
reais que melhoram a vida de quem necessita de 
acessibilidade no Sistema de Justiça. 

SAJ é a tecnologia mais acessível do 
ecossistema de Justiça da América Latina. 
Desde a concepção de sua arquitetura, é 
compatível com as Diretrizes Internacionais        
de Acessibilidade para Conteúdo Web. 

Interoperabilidade 

Muitos atores e instituições estão envolvidos 
na busca diária por Justiça. Só o fato de os 
processos serem digitais não é suficiente 
para melhorar o atendimento judiciário. 

É essencial construir pontes que permitam 
uma interação rápida e eficaz com os 
órgãos judiciais. Além da velocidade, 
também se trata de economizar recursos e 
reduzir as fontes de erros. 

O SAJ está preparado para este cenário e já 
possui integrações ativas e plenamente 
funcionais em todos os seus clientes. 
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Cases de
Sucesso
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Tempo para a transformação da Justiça 

Tribunal de Justicia de São Paulo 

Tribunal de Justiça
de São Paulo

2.267 392 86 64 45

Tribunal de Justiça
de Santa Catarina

Tribunal de Justiça
de Alagoas

Tribunal de Justiça
do Amazonas

Tribunal de Justiça
do Acre

Unidades Judiciais Unidades Judiciais Unidades Judiciais Unidades Judiciais Unidades Judiciais

18
meses

20
meses

7
meses

9
meses

18
meses

+ de 60
milhões
de processos judiciais 
digitalizados

  

+ de 42,5 mil
profissionais capacitados  

+ de 20
milhões

Salto no ranking
nacional de
produtividade:
da 22ª posição para a 5ª

de horas de trabalho 
economizadas



Jurisdicción Especial para la Paz 

+ de 9 milhões1° Tribunal
Transicional de páginas de processos 

judiciais digitalizadas*
digital do mundo

  

+ de
353 mil
atos de
magistrados*

notificações eletrônicas 
certificadas*

  

+ de 47 mil

1,2 mil

*Março de 2020 a março de 2021

magistrados e servidores 
atuando em teletrabalho
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Tribunal de Justiça do Acre 

Tribunal

100%
digital 

Reconhecimento
como a instituição

  

Integração
com Ministério Público 

Justiça 
presente
inclusive mas comunidades 
mais isoladas

 mais confiável



  

Tribunal de Justiça do Ceará 

Tribunal reconhecido

por recordes de 
produtividade

Crescimento de

57% em
processos 
concluídos

Integração  

com o ecossistema

Diminuição de 

25% de
arquivo
de processos 

Tribunal de Justiça do Amazonas 
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Tribunal de Justiça de Alagoas 

Aumento 
de 70%
na capacidade de 
análise de processos

Redução 
de 41%
de dias entre a distribuição e 
o primeiro ato do processo

Redução 
de 29%
de dias entre a petição intermediária 
e a próxima movimentação

Tribunal 
sem papel

Projeto CAJA: 7 meses
de implementação

Integração com
o ecossistema



Tecnologias
inovadoras

24

A cada vez mais necessária estruturação dos 
metadados judiciais, somada à quantidade de 
informação não estruturada existente nas peças 
processuais, permitem a realização de análises 
com o objetivo de otimizar processos e identificar 
problemas com mais precisão e rapidez. 

Diante dessa realidade, a Softplan investe 
continuamente no desenvolvimento de novas 
tecnologias que tenham capacidade para atender aos 
desafios e às necessidades hoje gerados. 
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SAJ Insights

O SAJ Insights é uma solução essencial 
para apoiar a tomada de decisões, em 
todas as esferas da organização (níveis 
operacional, tático e estratégico), 
desenvolvida especificamente para as 
necessidades da Justiça. 

A solução tem a capacidade de fornecer 
análises preditivas e prescritivas com 
alto nível de sofisticação matemática e 
computacional, apresentando um 
cenário atual confiável e tendências 
para o futuro. 

Indicadores de 
litigiosidade

Controle do número de 
casos novos e finalizados

Acompanhamento 
da produtividade 

Dados do processo: audiência, 
citação, documentos e outros

Acompanhamento da taxa 
de congestionamento 

É possível visualizar índices de 
produtividade,ongestionamento/saídas, 
quantidade de processos, entrada, 
fechamentos, localização, análise por 
histórico de instituição e previsão de 
desempenho customizada de acordo com 
a solicitação do usuário. 



LEIA - Legal Intelligence
Advisor 

Benefícios de LEIA

A inteligência artificial é uma tecnologia que visa 
aproximar o processamento computacional da 
forma como os humanos pensam e agem. Este 
conceito engloba diferentes tecnologias e busca 
aprimorar quatro tipos de capacidades nas 
máquinas: detectar, compreender, agir e 
aprender. 

Essas tecnologias inovadoras estão cada vez 
mais presentes na realidade da Justiça e a 
Softplan as utiliza para trazer mais produtividade, 
assertividade e transparência aos processos 
judiciais. 

A solução LEIA (Legal Intelligence Advisor) faz 
a gestão da informação com o objetivo de 
propor ganhos com a automatização da gestão 
judicial e apoio à tomada de decisão. 

Isso significa que desenvolve uma função de 
assistente virtual, baseada em Inteligência 
Artificial (IA), cada vez mais utilizada em 
soluções desenvolvidas para a Justiça, com o 
objetivo de garantir mais agilidade, isonomia e 
segurança jurídica ao Judiciário.  

Ajuizamento e
protocolização 

Citação 

Predição

Publicação 

Redução de tempo 
na análise de dados 

Automatização de 
tarefas repetitivas

Interpretação
automática de 
documentos 
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O futuro da Justiça 
A Softplan, como uma empresa que conhece a realidade e as 
necessidades da Justiça, ao longo de seus 30 anos de história 
apoiou instituições em seus estágios de evolução tecnológica. 

Primeiro com a própria estruturação das informações judiciais, que 
gradativamente começou a ser feita nos computadores. Após a 
mudança de mídia, os papéis se transformaram em bits, 
promovendo mais agilidade à Justiça. Mais adiante, a automação 
de procedimentos e a integração entre instituições. 

Agora, a empresa percebeu que o futuro da Justiça está 
baseado na contribuição de novas tecnologias para apoiar a 
tomada de decisões, economizando recursos e aumentando a 
produtividade. 

Focada neste objetivo, a Softplan investe em equipes 
especializadas em inovação com o objetivo de reunir 
profissionais e iniciativas empresariais voltadas ao uso de 
tecnologias e técnicas de Ciência de Dados, aqui no seu sentido 
mais amplo, englobando: Big Data, Analytics e inteligência 
artificial. 

O mundo do Big Data oferece múltiplas oportunidades e a 
Softplan está pronta para apoiar o ecossistema de Justiça nas 
novas revoluções digitais que estão por vir.  
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www.justicadigital.com

Faça parte do futuro da Justiça e se una 
a nós no estudo e na busca por 
soluções ágeis, assertivas e 
transparentes para a sociedade.  

Conheça e acompanhe o Portal Justiça 
Digital, um espaço com conteúdos 
especializados sobre

uma Justiça melhor
com tecnologia.
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