COJUD

CONTROLADORIA JURÍDICA
A Controladoria Jurídica é uma área da MoselloLima
Advocacia responsável pela assunção da execução de
atividades que contemplam a gestão da informação e
resultados do escritório e do cliente, compreendendo
assim, sem se limitar, o gerenciamento de informações
processuais, controle e certificação de provisionamento,
registro e conciliação de valores no sistema de controle,
distribuição de publicações/prazos, alimentação de
sistemas internos e externos, protocolos, pautas, gestão
de fluxos e outros, proporcionando aos advogados
internos a oportunidade de maior dedicação à produção
técnica e aos interesses dos clientes, sendo, portanto,
responsável pelo desenvolvimento do trabalho de suporte
técnico autossuficiente, capaz de gerenciar processos e
resultados da produção jurídica do escritório.

GESTÃO DOS
SISTEMAS JURÍDICOS
Estruturada com células dedicadas exclusivamente para
cada cliente, os nossos profissionais passam a conhecer
as minúcias dos sistemas/softwares ou qualquer meio de
controle utilizado pelo cliente, o que torna a gestão destas
informações e consequentemente do instrumento de
controle mais precisos.

RELATÓRIOS E APRESENTAÇÕES
CUSTOMIZADOS
Com um time especializado na alimentação e análise de
dados, a Controladoria Jurídica fornece as áreas técnicas do
escritório e aos próprios clientes, relatórios e apresentações
personalizados, que são utilizados como subsídios para
tomadas de decisões estratégicas do ponto de vista
processual ou até mesmo empresarial.

TECNOLOGIA
Temos a tecnologia como uma grande
aliada, ao passo que consideramos
a inovação um dos nossos principais
pilares. Utilizamos ferramentas
tecnológicas que somadas a
especialização dos nossos profissionais,
através da extração de informações
de uma base lógica de dados,
proporcionam a aquele que irá analisar
a situação fático-jurídica, dados que
convergem em maior oportunidade
de assertividade à produção técnica e
coerência do seu resultado.

COJUD

SÃO ESCOPOS DA COJUD:
Alimentação do sistema do cliente
Alimentação do sistema interno – escritório
Gestão estratégica de resultados
Gestão e auditoria de produção técnica
Gestão de fluxos internos e externos
Gestão de pautas e prazos internos e externos
Execução de procedimentos administrativos
Gestão de metas internas e externas
Monitoramento de indicadores
Produção de relatórios e apresentações de dados

PRODUTOS DA COJUD
Auditoria de informações processuais (sistemas)
Monitoramento e recebimento de publicações e citações
Monitoramento just in time de andamentos processuais
Jurimetria
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NOSSOS GESTORES
Marcelo Sena Santos
leandrohenrique@mosellolima.com.br
(73) 98861.3611
(73) 3281.3609

Gustavo Bitencourt
gustavobitencourt@mosellolima.com.br
(71) 99167.1473
(71) 3022.5108
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