Gestão de contencioso

Introdução
Em linhas gerais, a gestão de contencioso tem duas vertentes técnicas: a segura condução jurídica (auditoria interna)
e o gerenciamento processual de carteiras contenciosas.
Para tanto, Lima Junior, Domene e Advogados Associados
investe constantemente na estruturação de fluxos operacionais customizados, equipes de profissionais dedicados
e tecnologia de última geração a fim de disponibilizar aos
clientes informações estruturadas fundamentais para a
gestão eficiente e estratégica de carteiras contenciosas.
Integrado com todas as áreas do escritório e associado a
um sistema inovador de gerenciamento processual, documentos e processos são acompanhados em tempo real em
todas as instâncias do judiciário e órgãos administrativos.
A interação entre as áreas viabiliza o controle, a atuação
preventiva e a agilidade nos atos de condução processual.
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Saiba mais
sobre nossos serviços
Na frente da auditoria interna, o escritório dispõe de estrutura técnica voltada exclusivamente para a gestão da informação processual.
Com a utilização de ferramentas de TI de última geração,
presta suporte integrado às demais áreas técnicas, realizando ativamente o controle de publicações/intimações e andamentos processuais, essenciais à otimização dos trabalhos
realizados internamente.
No âmbito de análise estratégica, o conceito de Business Intelligence, conhecido como BI, tem relevância primordial nas
atividades desempenhadas pela Gestão de Contencioso.
Traduzido como “Inteligência de Negócios”, a área define todo
processo de gerenciamento da informação, passando por coleta, organização, análise, compartilhamento e monitoramento a fim de viabilizar a elaboração de relatórios personalizados que consigam atender a análise e a prevenção de litígios,
possibilitando ao cliente a tomada de decisões assertivas e
promovendo a redução do passivo processual.
O escritório valoriza a estruturação e a disponibilização de
informações processuais padronizadas, claras e eficazes para
a construção de indicadores de interesses dos seus clientes.
Por meio da Gestão de Contencioso, Lima Junior, Domene e
Advogados Associados integra todas as suas áreas práticas
para prover aos seus clientes uma informação processual
multifuncional, capaz de atender dinamicamente a condução
dos processos.
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Principais
atividades nesta
área:

• Relatórios gerenciais e personalizados;
• Identificação de pedidos recorrentes;
• Proveito econômico das ações;
• Conciliações realizadas;
• Índice de êxito;
• Índice de perda;
• Índice de encerramentos;
• Índice de distribuições;
• Processos por localidade;
• Controle de prazos;
• Acompanhamento de publicações;
• Acompanhamento de andamentos;
• Gestão Eletrônica de Documentos;
• Businnes Intelligence.
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