
Facilitamos a 
contratação de 
correspondentes 
jurídicos
Veja como ajudamos seu escritório 
ou empresa a reduzir custos e 
ganhar tempo na gestão de 
correspondentes.



1. Envie sua solicitação para 
qualquer cidade do Brasil

2. Receba propostas de 
diversos profissionais

4. Serviço concluído com 
garantia e segurança

3. Use o chat para negociar 
e contratar o correspondente

Rápido e prático de usar



Sua rotina de 
pagamento de 
correspondentes 
ficou mais fácil
O Jurídico Pag realiza 
todos os pagamentos 
de correspondentes de 
forma automática, reduzindo 
seus custos com taxas bancárias 
e economizando tempo dos 
seus colaboradores.

Fatura mensal
Contrate os correspondentes 
jurídicos e pague tudo em 
uma única fatura mensal. Sem 
taxas.



Gestão fácil 
e organizada
Geramos relatórios automáticos. 
Você pode ver online ou exportar 
em Excel para o controle de 
produção e gastos do seu escritório.



Contrate os melhores 
correspondentes

RÁPIDOS

QUALIFICADOS

Nossos profissionais têm o tempo 
de resposta mais rápido do 
mercado.

Você escolhe quem vai contratar de 
acordo com as qualificações 
recebidas de outros contratantes. 



Gerencie sua equipe
Cadastre seus colaboradores e 
gerencie o envio de solicitações aos 
correspondentes, gerando relatórios 
automáticos. 



Defina valores 
máximos de gastos 
com demandas
Quando alguém da sua equipe 
tentar contratar um serviço com 
valor acima do máximo estipulado, 
nós podemos:

Você escolhe a ação do sistema.

Bloquear a contratação

Enviar um alerta



Crie sua lista 
de correspondentes 
favoritos

Você pode favoritar os correspondentes 
que mais gostou, criando sua própria lista 
de correspondentes favoritos.



Os recibos são gerados 
automaticamente, e você pode fazer 
o download de todos eles de uma 
vez só, na sua tela de fatura.

Recibos automáticos
dos correspondentes

Recibos



Especialista em criar conexões

Então, que tal começar agora?
Entre em contato conosco para utilizar 
o Plano Business e ter acesso à plataforma 
mais completa do mercado jurídico.

(11) 3509-7410 - De segunda à sexta das 9h às 18h.

comercial@juridicocerto.com
juridicocerto.com/contratante


