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Easy-Way alerta para importância do acompanhamento e controle de 

questionamentos tributários, cíveis e trabalhistas 

Muitas empresas enfrentam dificuldades quando precisam identificar e controlar os 

questionamentos tributários existentes nas esferas administrativa e judicial. De 

acordo com Fernando Costa, gerente de desenvolvimento de sistemas da 

Easy-Way do Brasil, líder em soluções tributárias, o maior problema enfrentado 

pelas companhias está relacionado ao prazo de duração dos processos, que tendem 

a perdurar por vários anos. “Em função da alteração de funcionários ao longo desse 

período, o que é bastante natural e comum, há um risco muito grande da perda do 

histórico e do controle dos processos, se as informações não forem armazenadas 

com o devido critério”, afirma. 

Para gerenciar estes casos, a Easy-Way do Brasil disponibiliza ao mercado o 

Easy-Judicial, solução que auxilia empresas de grande porte a manter os controles 

relacionados aos processos tributários, cíveis e trabalhistas, garantindo a 

integridade e consistência das informações. “A ferramenta tem como objetivo 

substituir os processos manuais utilizados para o controle das contingências. Assim, 

ela sistematiza e armazena com exatidão todos os dados”, diz o executivo.  

Segundo Costa, é importante que todas as empresas que lidam com estas 

situações tenham pleno conhecimento e controle dos riscos e valores envolvidos 

nestes processos, mantendo as devidas provisões e preservando os respectivos 

históricos. “O Easy-Judicial realiza a automatização de questionamentos, 

administrando os riscos, situações de contingências e depósitos judiciais, 

possibilitando ainda a geração de informações para a contabilização”, fala. 

O acompanhamento do histórico dos processos possibilita inclusive o cálculo 

referente aos honorários advocatícios. Todos os cálculos referentes à correção 

monetária e juros são realizados pela ferramenta de acordo com os critérios 

oficiais. O sistema fornece também uma série de relatórios gerenciais que 

possibilita o acompanhamento da posição financeira, o estatístico e a consulta aos 

processos, utilizando-se de diversos filtros identificadores, entre outras funções. Os 

relatórios podem ser emitidos em diversos idiomas, facilitando o reporte para a 

matriz, por exemplo.  

Costa explica que a ferramenta pode ser utilizada por empresas de qualquer 

segmento e não atende necessariamente alguma obrigação fiscal, visto que, para 

processos judiciais, não há entrega de obrigação à um órgão governamental. “As 

companhias utilizam esse sistema como uma forma de melhoria na qualidade das 

informações que subsidiam o cálculo das provisões desta área. Além disso, a 

procura pela solução teve um considerável aumento pelo fato da ferramenta 
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automatizar os lançamentos contábeis pertinentes, o que tem sido exigido pelas 

respectivas auditorias”, diz.  

O executivo afirma ainda que, apesar de se tratar de um sistema voltado à área 

tributária, o Easy-Judicial possui algumas funcionalidades especiais. “É possível a 

realização do acompanhamento das atividades relacionadas aos processos, como 

das informações sobre os depósitos judiciais, reuniões com advogados e follow up 

do andamento dos processos, possibilitando ainda o agendamento de tais 

atividades para que nenhum prazo que envolva os processos judiciais seja perdido 

pela empresa, ocasionando possíveis multas e retrabalhos para a companhia”, 

conclui.  

 

 

  


