
                                                                                                                                            
BuscaJur, o buscador de softwares e serviços para a área jurídica. 

 

Acesse o BuscaJur diretamente clicando no link indicado para cada uma das soluções. Após acessar a solução dentro do BuscaJur, entrar em contato com o seu fornecedor 
da a partir de um dos meios de contato indicados na plataforma e informar o cupom de desconto. 

Anunciante BuscaJur Link no BuscaJur Benefícios 

2ADV Soluções https://buscajur.com.br/2adv/  15% de desconto na mensalidade / serviço 

AGVL Consultoria https://buscajur.com.br/agvl-consultoria/ 10% de desconto em todos os serviços 

Aviso Urgente Clipping e Softwares Ltda https://buscajur.com.br/aviso-urgente/ Gratuitamente os serviços de leitura dos painéis eletrônicos dos sistemas: 
PJD/GO; E-CINT/TRF1º região; PJE/TRF 1º região; E-PROC/TJ-TO 
Somente se os dois serviços corresponderem ao mesmo estado 

Consultoria GustavoRocha.com https://buscajur.com.br/consultoria-gustavorocha-com/ 10% de desconto no preço bruto da consultoria 

Duolinea Consultoria https://buscajur.com.br/duolinea-consultoria/ 15% de desconto em todos os serviços  

Forelegal Tecnologia https://buscajur.com.br/forelegal/  15% de desconto no SETUP e 10% de desconto no serviço mensal 

In Company https://buscajur.com.br/in-company/ 10% de desconto em todos os serviços 

Innova Juris Soluções para o Mercado 
Jurídico 

https://buscajur.com.br/innova-juris/ 20% de desconto em todos os serviços 

JP Gestão Legal https://buscajur.com.br/jp-gestao-legal/ 15% de desconto em todos os serviços 

JUIT https://buscajur.com.br/juit-rimor/ 10% de desconto nos planos anuais para escritórios 

Lexio https://buscajur.com.br/lexio/  15% de desconto em todos os serviços  

M&K Soluções Empresariais Ldta https://buscajur.com.br/mk-solucoes-empresariais/ 10% de desconto em todos os serviços 

MIND|station https://buscajur.com.br/mind-station/ 10% de desconto em todos os serviços 

MSM Consultoria & Representação https://buscajur.com.br/msm-consultoria-representacao/ 15% de desconto em todos os serviços na primeira contratação 

Oystr Sistemas de Informática Ltda https://buscajur.com.br/oystr-sistemas-de-informatica/ 10% nos robôs de protocolos eletrônicos 
10% nos robôs de intimações eletrônicas 
10% nos robôs integração com sistemas de gestão 

Premium Consultoria e Treinamentos Ltda https://buscajur.com.br/premium-consultoria/ 20% de desconto nos treinamentos online e 10% em todos os demais serviços 

RE9 Tecnologia da Informação https://buscajur.com.br/re9-tecnologia-da-informacao/ 1 hora de consultoria, sem custo, através de videoconferencia  
10% de desconto nos demais serviços 

Sergio Fadel https://buscajur.com.br/sergio-fadel/ 15% de desconto em todos os serviços  

STLaw Tecnologia Jurídica https://buscajur.com.br/st_miner/  15% de desconto em todos os produtos 

Suitlaw - Desenvolvimento de Programas de 
Computador Ltda 

https://buscajur.com.br/suitlaw/ 20% de desconto para associados 

Tecno2  https://buscajur.com.br/tecnojuris/  6 meses de mensalidade com 15% de desconto no Tecnojuris  
10% de desconto nos serviços da datamining  

TFA Tecnologia https://buscajur.com.br/tfa-tecnologia/ 15% de desconto no contrato de gestão e 10% em toda linha Microsoft/Office365 

Turivius https://buscajur.com.br/plataforma-turivius/ 15% de desconto na primeira mensalidade 
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