
O escritório que coloca o cliente como 
protagonista da prestação de serviço. 

20 mil processos 
judiciais ativos.

Ética, segurança jurídica e 
desenvolvimento empresarial.

Equipe de advogados em 
todos os estados do Brasil.



Solução

Fundado em 2008, o escritório Vieira de 
Castro, Mansur & Faver Advogados atua nas 
principais áreas do Direito Empresarial. 
Atende um grande volume de contencioso: 
empresarial, cível, consumidor em defesa das 
empresas, bancário, trabalhista e tributário, 
além da advocacia contratual. 

O escritório atua na gestão preventiva e 
consultiva em diversas áreas do Direito. São 
aprimoradas ferramentas de controle judicial e 
a elaboração de relatórios indicando a 
incidência de questões judicializadas. 

Os clientes normalmente são empresas de 
diversos ramos: saúde, alimentação, varejo, 

prestadoras de serviços, indústrias e 
instituições financeiras. Em processos judiciais 
ativos o escritório conta com aproximadamente 
20 mil casos abertos.

Atualmente, o escritório é amparado por 
equipes multidisciplinares na área jurídica, 
oferecendo uma grande variedade de serviços, 
sempre pautado no compromisso com a ética, 
a segurança jurídica e o desenvolvimento 
empresarial. Com uma equipe de advogados 
correspondentes em todos os estados do Brasil, 
buscando resultados no menor prazo possível. 
Para isso, são desenvolvidas relações 
duradouras com os clientes.

Perfil do cliente

A principal dificuldade que o escritório 
enfrentava era a falta de um sistema 
unificador de controle de tarefas que medisse 
a eficiência da gestão processual e da 

confecção de relatórios. Além do desperdício 
de tempo em rotinas diárias com tarefas 
manuais, já que o escritório possui uma 
grande gestão em processos de massa.

Desafio

As ferramentas disponibilizadas pelo Legal 
One™ foram fundamentais para a escolha do 
software. Um mesmo sistema que oferece 
cadastramento do processo vinculando tarefas 
e compromissos, confecção de relatórios e 
controle de horas, além de gerar relatórios 
recorrentes para mensurar o trabalho e 
controle financeiro dos contratos.

O escritório atualmente usufrui das 
ferramentas de conteúdo de forma ágil e fácil 
por meio de biblioteca virtual, jurisprudência e 
artigos da Revista dos Tribunais, com 
extenso acervo jurídico, o que contribui para o 
aperfeiçoamento das peças processuais.



O investimento não representa só a aquisição 
do software, licenças e treinamentos, mas 
também a implementação e migração com o 
banco de dados existentes e a formatação de 
ferramentas -nomenclaturas- aplicáveis ao 
escritório. Parte do sistema foi desenvolvido 
com as demandas do escritório, sendo positivo 
para criação interna de fluxo de trabalho. As 
áreas envolvidas no projeto foram técnicas e 
financeira para registro de contratos, controle 
de horas e produtividade. 

O escritório contou com o apoio direto do 
Grupo Four, com reuniões presenciais e diretas 
com as equipes de advogados, que fazem uma 
imersão no escritório. Isso é fundamental para 
que o sistema possa se adequar à rotina já 
existente e criar novas perspectivas e revisão de 
rotinas.

Scilio Faver, Sócio fundador Vieira de 
Castro, Mansur & Faver Advogados 

A escolha da Thomson Reuters se deu em virtude da 
marca consolidada no mercado, que representa uma 
segurança sobre a seriedade e comprometimento. O 
Legal One foi imprescindível e trouxe soluções que 
otimizaram o tempo e maximizaram os resultados.

Scilio Faver, Sócio fundador Vieira de 
Castro, Mansur & Faver Advogados 

Utilizamos o pacote Premium versão 7.1 do sistema. 
Aplicando às rotinas, são fundamentais as 
funcionalidades de Datacloud, andamentos e diários 
oficiais, agenda, tarefas e compromissos são criados de 
modo a exteriorizar a produtividade e rotina de cada 
usuário. São utilizadas a biblioteca virtual e as 
publicações disponibilizadas em doutrinas e 
jurisprudência. A solução permite gerenciar todas as 
equipes e rotinas, detalhamento nos relatórios e uma 
rápida consulta de informação para os clientes, além de 
fortificar o controle.



O Legal One™ permitiu uma integração com segurança e simplicidade, além de criar fluxos de 
trabalho e relatórios de acordo com a demanda de cada cliente.

Benefícios

Scilio Faver, Sócio fundador Vieira de 
Castro, Mansur & Faver Advogados 

A parceria com a Thomson Reuters é muito proveitosa. 
A empresa sempre se mostra atenciosa com retorno e 
disponível para dúvidas e esclarecimento. É perceptível 
a preocupação em trazer melhorias e ao mesmo tempo a 
sinceridade sobre as soluções disponíveis, fortificando 
uma relação totalmente transparente.

Otimização do tempo:
Contribui para a identificação de estratégias para cada 
cliente. Permite medir a produtividade, o custo-benefício 
e a complexidade de cada contrato de honorários.

Controle e produtividade:
Aumento da possibilidade de atuação, pesquisa e 
desenvolvimento técnico de cada advogado. Qualidade 
nos relatórios analíticos dos casos e processos sob o 
comando do escritório.

Informações personalizadas:
Facilita a identificação de interesse do cliente. É uma 
ferramenta que ajuda a individualizar o cliente e colocá-lo 
no lugar de protagonista da prestação de serviço.



Pequenos Escritórios
Ideal para impulsionar o 
crescimento de escritórios de 
advocacia de pequeno porte.

Médios Escritórios
Para potencializar a rotina de 
escritórios de advocacia de 
médio porte.

Grandes Escritórios
Principal aliado de grandes 
escritórios de advocacia que 
lidam com assuntos complexos.

A implantação do Legal One™ nos escritórios de advocacia permite uma prática jurídica 
focada no que mais importa, o atendimento e relacionamento com os clientes. A solução 
proporciona melhorias significativas na gestão do escritório, no controle das informações 
e na organização do tempo da equipe, otimizando a atuação e a performance do 
escritório. Assim como o escritório Vieira de Castro, Mansur & Faver Advogados, escolha 
uma performance jurídica de excelência.
 
Conheça o Legal One™ e veja seu escritório ir mais longe.

Legal One™ adequado à realidade do seu
escritório de advocacia:

(11) 4700-9060
legalone.com.br


