
O  S I S T E M A  Q U E  T U D O  V Ê



Desenvolvido para atender do advogado uni-
profissional até aos escritórios dos segmentos 
mais especializados,  o Hórus oferece os recur-
sos já existentes nos softwares utilizados pelas 
grandes bancas jurídicas, porém em um am-
biente otimizado, proporcionando aos seus 
usuários uma ferramenta de ponta pelo menor 
custo do mercado. 

Criado a partir de um front end intuitivo, e com 
um Dashboard ou painel de controle, onde o 
usuário possui um visual das informações mais 
importantes e necessárias para alcançar um ou 
mais objetivos do seu negócio ou operação, 
consolidadas e ajustadas em uma tela para 
fácil acompanhamento através de widgets.

Pensado para ser uma opção inovadora em um 
segmento que demanda altos investimentos 
com  implantação, servidores, backups, geds, 
storages, licenças por quantidade de usuários, 
além das custosas  renovações anuais, o Hórus 
agrega todos estes recursos a partir de R$ 
77,00 mensais.

Com o Hórus integrar a sua equipe se tornou 
uma tarefa simples, pois a plataforma flexibili-
za perfis de acesso do estagiário ao cliente, pa-
ssando por sócio, advogados e até  Correspon-
dentes, podendo ser de qualquer plataforma 
IOS ou Android através do APP, que oferece as 
principais funcionalidades do software web na  
palma da sua mão. 

A ferramenta se destaca ainda pelas suas inte-
grações de andamentos dos tribunais, inclusi-
ve com o processo eletrônico (PJe, ESAJ, 
PROJUDI, etc...), monitorando das inti-
mações ao anexos das peças processuais, além 
das publicações oriundas dos diários oficiais a 
partir dos números de processos cadastrados 
no sistema, ou através do serviço fornecido 
pela OAB em seu estado ou até mesmo pela 
ASSP.

Outro ponto importante é o fato de não existir 
limitação de capacidade para armazenamento 
dos documentos de seus processos, sendo po-
ssível a inclusão de cópias até mesmo pelo APP 
no seu Smartphone.

A capacidade de otimização do software para 
seu escritório, foi além da sua operação jurídi-
ca, estendemos os recursos aos módulos de 
contratos, faturamento, financeiro, controle 
das despesas, emissão de boletos, compen-
sação, conciliação e resultados, propiciando a 
total gestão do seu negócio pelo melhor custo 
do mercado.

Se você gostou do que ouviu até aqui, explore 
nosso material, e entenda em detalhes, o 
porquê o Hórus se concretiza a cada dia, na 
melhor opção para o seu negócio.

O QUE O HÓRUS PODE FAZER
PELO SEU ESCRITÓRIO



Ter todos os indicadores de baixas e pendências dos prazos, publicações, 
intimações, andamentos, e novas ações em uma única tela, permite a nossos 
clientes o total controle das suas operações, podendo ainda explodir o número 
consolidado em analítico em um único clique.   

CONTROLE ONLINE,
ONTIME E FULLTIME

Guarde as informações preliminares de possíveis ações, assim como, de uma 
consultoria através do cadastro de casos, armazenando documentos e 
andamentos.

CADASTRO DE CASOS

CONTROLE DE PRAZOS
Cadastre e monitore todos os seus compromissos, prazos e audiências, utilizando 
uma agenda versátil e de fácil manuseio, inclusive através do APP Hórus.

RELATÓRIOS PRÉ FORMATADOS
Tenha acesso aos relatórios de andamentos, provisões e prazos, devidamente 
formatados para a sua utilização e do seu cliente. 

Todas as suas informações estarão armazenadas na nuvem, utilizando os mais 
seguros protocolos de segurança existentes, garantindo o acesso contínuo aos 
seus dados e sem limite de armazenamento. 

HÓRUS DRIVE

INTERFACE INTUITIVA
Utilize o sistema de forma simples e objetiva, através de uma interface 
desenvolvida especialmente para o advogado, chegando ao seu objetivo com 
facilidade.

CAM JUR
Integração do APP Hórus com a câmera do seu smartphone, tornando possível 
de forma instantânea que as fotos dos seus processos sejam indexados no 
GED do sistema.

Todos os dados cadastrados no sistema, podem ser exportados para uma planilha 
excel, proporcionando total controle do usuário sobre as informações. 

EXPORTAÇÃO PARA EXCEL



SEUS PROCESSOS IMPORTADOS
DE FORMA SIMPLES

Ter todos os indicadores de baixas e pendências dos prazos, publicações, 
intimações, andamentos, e novas ações em uma única tela, permite a 
nossos clientes o total controle das suas operações, podendo ainda 
explodir o número consolidado em analítico em um único clique.   

Faça você mesmo a migração dos seus processos ou deixe que a equipe 
de suporte do Hórus o auxilie nesta tarefa, conforme o passo a passo:

O cliente deverá fornecer acesso a 
sua base de processos (planilhas, 
arquivos de texto ou outras fontes 
de dados não estruturadas).

APURAÇÃO DE DADOS

1

A equipe de suporte do Hórus 
efetuará análise preliminar junto 
as fonte de dados da migração, 
visando garantir a qualidade das 
informações.  

ORGANIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES

2

A partir de uma planilha Excel, 
com os dados já tratados e será 
possível importar sua base de 
processos, andamentos, prazos e 
clientes.

PLANILHA CONSOLIDADA

3

Antes da liberação dos dados para 
o cliente, ocorrerá revisão 
detalhada dos dados migrados.

REVISÃO DA IMPORTAÇÃO

4

A partir deste passo o acesso ao 
sistema estará liberado, que 
poderá inclusive criar usuários e 
perfis.

ACESSE O HÓRUS

5

Um consultor Hórus poderá 
visitá-lo para implantação e 
treinamento em todas as 
funcionalidades do sistema.

IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO

6



COMO GERENCIAR OS DIFERENTES
PERFIS DE ACESSO

Escritórios possuem várias equipes, desde advogados com perfis 
multidisciplinares aos especialistas dos diversos segmentos do Direito, e 
para administrar esta diversidade, o Hórus possui recursos com acessos 
diferenciados por visão, permissões  e células, atendendo assim a todas 
as necessidades do seu negócio.

Acesso a toda a base de 
processos, sendo possível 
acompanhar os prazos e todas as 
atividades do escritório e demais 
usuários do sistema.

VISÃO SÓCIO

Visão dos processos e prazos nos 
quais o mesmo seja responsável 
no cadastro do sistema, sendo 
possível a inclusão e edição de 
informações.

VISÃO ADVOGADO
Limitado a consulta dos 
processos, sem a possibilidade da 
edição de dados, apenas nos 
prazos e compromissos 
agendados para o mesmo.

VISÃO ESTAGIÁRIO

VISÃO ADMISTRADOR
Este perfil possui total controle 
para definir o tipo de acesso de 
cada usuário, podendo agrupar os 
mesmos de acordo com a sua 
carteira de clientes.

Mantenha seus clientes atualizados acerca dos processos 
fornecendo acesso exclusivo ao sistema Hórus, onde será possível 
visualizar os dados do processo, andamentos e documentos.

PERFIL CLIENTE

PERFIL COORDENADOR
Cadastre acesso exclusivo para os advogados de seu escritório 
que ocupam posição de gestão, proporcionando aos mesmos o 
acesso específico do seu departamento ou célula de trabalho.

PERFIL PUBLICAÇÃO
Desenhado para o usuário que vai indexar, via sistema, as 
publicações recebidas que não conseguiram ser relacionadas de 
forma automática ao processo cadastrado no Hórus, por alguma 
inconsistência de dados. 
PERFIL FINANCEIRO
Acesso ao módulo financeiro para o controle dos faturáveis, 
reembolsáveis e recebíveis. 



OS RESULTADOS DA SUA ATUAÇÃO NÚMEROS, ATRAVÉS DOS
MÓDULOS CONTRATO, FATURAMENTO E RECEBÍVEIS

O Hórus possibilita o controle financeiro desde o cadastro do contrato 
do escritório com o cliente, onde constam as diferentes regras de 
faturamento, de acordo com as variáveis de tipo de Processo, Instância, 
Fases, formas de recebimento (por acompanhamento, êxito, carteira, 
timesheet, etc), até o recebimento destes serviços e das despesas 
passíveis de reembolso.

Uma vez reunida todas as informações necessárias para os cálculos 
automáticos, o sistema possibilita controle do faturamento ao 
recebimento dos seus honorários, passando pela geração de pré-fatura, 
boleto, nota fiscal e retorno bancário, tudo isso com acompanhamento 
diário da posição consolidada do seu saldo.

CADASTRO DE CONTRATOS
Insira as regras de faturamento de um contrato no sistema (por 
processo, carteira, encerramento, horas trabalhadas, etc) e 
tenha seu faturamento automatizado.

Gere boletos bancários de acordo com a sua preferência e tenha 
mais controle sobre as cobranças de seus honorários.

EMISSÃO DE BOLETOS

CONTAS A PAGAR E RECEBER
Acompanhe o resultado financeiro do seu escritório através do 
caixa disponível no Módulo Financeiro, mantendo a completa 
gerência financeira do seu escritório.

Uma vez cadastrado um contrato para determinado cliente, basta 
vincular o mesmo aos respectivos processos e partir desse ponto, 
com apenas um clique seus faturamentos serão emitidos com 
total assertividade.

FATURAMENTO AUTOMÁTICO

TIME SHEET
Controle suas atividades jurídicas baseadas na contagem de 
horas, de forma simples e objetiva, não perca mais sequer um 
minuto.



COMPLETAMENTE INTEGRADO COM
O PROCESSO ELETRÔNICO

Não há como falar em modernidade, inovação e tecnologia jurídica, 
sem falar nas transformações que o processo eletrônico vem impondo 
ao Poder Judiciário e seus operadores,  por isso  o Hórus nasceu 
completamente integrado a este, independente da plataforma do 
mesmo, seja PROJUDI, ESJA, PJe ou qualquer outro.

Sabemos que o processo eletrônico não trouxe somente facilidades, 
mas também desafios, como a pluralidades de sites que precisam ser 
monitorados diariamente pelos advogados que atuam a nível Brasil, ou 
seja, mais de 150 diferentes sites, dos diferentes Tribunais em cada 
Estado.

Com o Hórus, nossos clientes recebem todas as intimações dos 
processos eletrônicos, bastando aos mesmos estarem habilitados para 
tal, trazendo assim segurança, organização e otimização de tempo, 
através de uma automação completamente integrada a nova realidade 
do mercado Jurídico Brasileiro.

Mais que receber suas intimações, o Hórus possibilita ainda que todas 
as peças do processo eletrônico sejam sincronizadas automaticamente 
no seu sistema, evitando assim perda de tempo com acessos e 
downloads a sites que muitas vezes encontram-se com lentidão.

Diariamente o Hórus disponibiliza todas as publicações do Poder 
Judiciário referente aos seus processos cadastrados, já integrando a 
informação ao andamento do mesmo, e avisando ao responsável do 
processo a chegada desta informação no seu painel de controle ou 
dashboard.

As Publicações também ficam disponíveis no seu smartphone através 
do nosso APP. Caso o cliente Hórus deseje receber as publicações de 
um fornecedor, esta opção esta disponível também, e de forma 
totalmente integrada com os serviços gratuitos das OABs e da ASSP.

PUBLICAÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL
As publicações dos Diários Oficiais, são a principal fonte de 
informação para todo advogado, quanto as demandas a 
serem atendidas no curso de um processo, e por assim 
compreender a necessidade do seu negócio, o Hórus possui 
total integração a este serviço.

O sistema também esta preparado para atualizar tais informações de 
forma automática, avisando ao advogado responsável do processo 
sobre a chegada de cada informação, porém este módulo deve ser 
contratado a parte.

MONITORAMENTO DE ANDAMENTOS JUDICIAIS
Totalmente integrado com os sites de andamentos 
processuais do Judiciário Brasileiro, o Hórus possibilita a 
atualização do seu processo em apenas um clique.



RECURSOS MAIS QUE
AVANÇADOS

RECURSOS MAIS QUE
AVANÇADOS

Relatório de Prazos

FUNCIONALIDADE

Pesquisa de publicações por nome

Módulo tratamento de publicações

Monitoramento intimações eletrônicas

Download andamentos e documentos processos eletrônicos

Monitoramento andamentos processuais em massa

Cadastro de processos

Cadastro de casos

Cadastro de clientes

Cadastro de prazos

Pesquisa de publicações por número de processo

Emissão de fatura avulsa

Emissão de boleto bancário

Módulo financeiro (contas a pagar e a receber)

Criação de usuários e permissões

Cadastro de células

Monitoramento andamentos processuais por processo

Integração com pesquisa de publicações OAB/SP, OAB/RJ e AASP

Timesheet

Emissão de fatura automática

Cadastro de parâmetros

Exportação grid de processos em formato Excel

Relatório de Andamentos

Relatório de Provisões

PLANO BÁSICO CONTRATAÇÃO A PARTE

Acesso via smartphone  (Plataformas IOS e Android)



MAIS VANTAGENS
PELO MENOR PREÇO

R$ 50,00/mês   R$ 77,00/mês 
(Sócio Administrador, Coordenador,
Advogado e Estagiário)

R$ 47,00/mês 
(Sócio)

R$ 27,00/mês 
(Advogado, Estagiário)

MONITORAMENTO EM MASSA
ANDAMENTOS JUDICIAIS

Até 500 Processos Monitorados
+ R$0,12 por Processo Excedente

USUÁRIO ADICIONAL
500 Processos Adicionais

USUÁRIO ADICIONAL
300 Processos Adicionais

4 USUÁRIOS
Até 1.000 Processos Ativos



www.horus.adv.br
comercial@horus.adv.br

facebook.com/HorusSistema
linkedin.com/company/hórus-sistema

SP: (11) 3104-1426

GESTÃO JURÍDICA
INTELIGENTE CONECTADA
AO PROCESSO ELETRÔNICO


