
E-book Contratos

1



Neste e-book, serão abordados os principais pontos sobre o módulo Contratos, desde uma

explicação sistêmica, até soluções relacionadas, que estão todas concentradas neste único

documento para facilitar o acesso dentro de nossa Central de Soluções.
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Sensitivity: Confidential
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Explicação
Através do módulo contratos, será possível uma gestão mais

efetiva dos contratos firmados com os clientes do escritório,

desde a geração do documento a ser assinado, passando por

alguns tipos de notificações que o escritório poderá receber

sobre a vigência, até uma integração com o módulo financeiro

para facilitar a cobrança dos honorários.

O módulo contratos é dividido em :

• Contratos de Honorário: contratos firmados com os

clientes do escritório, onde serão inseridas as informações

principais e os dados de cobrança dos honorários;

• Contratos de Cliente (versão Advanced): funciona como

uma gestão dos contratos de terceiros. Por exemplo, uma

pessoa jurídica é cliente do escritório e assina um Contrato

de Honorário para que esse escritório de advocacia faça a

gestão dos Contratos de Cliente que essa pessoa jurídica

tem com terceiros.
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Soluções relacionadas
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Selecionamos algumas soluções mais acessadas sobre o

módulo contratos para auxiliar o acesso dos usuários.

As soluções foram divididas em quatro tópicos:

• Dados gerais

• Contratos de honorário

• Regras de cobrança

• Contratos de cliente
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• Como configurar o sistema para receber notificações sobre os contratos cadastrados?

• Como utilizar o gerador de documentos para faciliar a emissão e impressão do contrato a ser 

assinado a partir de um modelo pré-configurado?

Dados gerais
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https://suporte.legalone.com.br/central/faces/solucao.html?codigo=757
https://suporte.legalone.com.br/central/faces/solucao.html?codigo=668
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• Como cadastrar, alterar e excluir um contrato de honorário?

• O que são e como criar/alterar/excluir as negociações em um contrato de honorário?

• Como vincular pastas de processos/recursos/incidentes e serviços como itens contratados em um 

contrato de honorário?

• O que é e como criar/alterar/excluir um vínculo em uma pasta de contrato de honorário?

• Como deixar pré-configurado quais itens serão considerados como reembolsáveis em um contrato

de honorário?

• Como vincular uma regra de atualização monetária ao valor do contrato de honorário? (versão

Advanced)

Contratos de honorário
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https://suporte.legalone.com.br/central/faces/solucao.html?codigo=55
https://suporte.legalone.com.br/central/faces/solucao.html?codigo=458
https://suporte.legalone.com.br/central/faces/solucao.html?codigo=464
https://suporte.legalone.com.br/central/faces/solucao.html?codigo=471
https://suporte.legalone.com.br/central/faces/solucao.html?codigo=475
https://suporte.legalone.com.br/central/faces/solucao.html?codigo=758
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• Como criar regra de cobrança por êxito?

• Como criar regra de cobrança mensal?

• Como criar regra de cobrança por fase?

• Como criar regra de cobrança por ato?

• Como criar regra de cobrança por hora trabalhada?

Regras de cobrança (versão Advanced)
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https://suporte.legalone.com.br/central/faces/solucao.html?codigo=502
https://suporte.legalone.com.br/central/faces/solucao.html?codigo=762
https://suporte.legalone.com.br/central/faces/solucao.html?codigo=760
https://suporte.legalone.com.br/central/faces/solucao.html?codigo=761
https://suporte.legalone.com.br/central/faces/solucao.html?codigo=768
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• Como criar regra de cobrança por valor avulso?

• Como criar regra de cobrança por valor avulso (por pasta)?

• Como criar regra de cobrança por lote?

• Como criar regra de cobrança por lote (por pasta)?

• Como saber quais regras de cobrança ainda não foram executadas dentro do sistema?

Regras de cobrança (versão Advanced)
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https://suporte.legalone.com.br/central/faces/solucao.html?codigo=763
https://suporte.legalone.com.br/central/faces/solucao.html?codigo=764
https://suporte.legalone.com.br/central/faces/solucao.html?codigo=766
https://suporte.legalone.com.br/central/faces/solucao.html?codigo=804
https://suporte.legalone.com.br/central/faces/solucao.html?codigo=765
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• Como cadastrar, alterar, excluir um contrato de cliente?

• Como cadastrar um aditivo ao contrato de cliente já existente?

• Como vincular uma regra de atualização monetária ao valor do contrato de cliente?

Contratos de cliente (versão Advanced)
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https://suporte.legalone.com.br/central/faces/solucao.html?codigo=653
https://suporte.legalone.com.br/central/faces/solucao.html?codigo=389
https://suporte.legalone.com.br/central/faces/solucao.html?codigo=759


Dúvidas e sugestões

Caso possuam dúvidas ou sugestões sobre soluções que possam vir a ser

adicionadas a este e-book, sintam-se à vontade em nos contatar.

Permanecemos à disposição!

https://suporte.legalone.com.br/login.html

https://suporte.legalone.com.br/login.html

