
A inteligência, a tecnologia e a experiência profissional 
necessárias para obter respostas confiáveis. 

O ACESSO ÚNICO À SUA 
PRÁTICA PROFISSIONAL

LEGAL ONETM

O DNA DO DIREITO.



SOBRE A 
THOMSON REUTERS
Fruto da fusão da Thomson Corporation 
com o Reuters Group, em 17 de abril de 2008,
a Thomson Reuters é um dos maiores 
conglomerados de informação do mundo, 
atendendo a diversos segmentos de mercado.

Líder mundial de informações inteligentes para 
empresas e profissionais, a Thomson Reuters 
combina a experiência industrial com tecnologia 
inovadora, para disponibilizar informação 
essencial aos principais tomadores de decisão 
nos mercados financeiro, de risco e compliance; 
jurídico; tributário, contábil e de gestão de 
comércio exterior; de propriedade intelectual 
e ciência; e de mídia, impulsionada pela 
Reuters News, organização de notícias mais 
confiável do mundo.

Legal
Líder em conteúdo editorial para estudantes 
e profissionais do Direito, bem como em soluções 
integradas para departamentos jurídicos 
e escritórios de advocacia. Oferecemos uma ampla 
gama de produtos e serviços de apoio à decisão, 
gestão e pesquisa jurídica.

Financial & Risk
Líder em soluções de gerenciamento de risco 
operacional e regulatório. Essas soluções 
oferecem notícias cruciais, informações e análises,
possibilitam transações e congregam comunidades 
que permitem que os profissionais de investimentos, 
trading, finanças e corporativos se conectem.

Tax & Accounting
Líder mundial de informações contábeis 
e integradas de cumprimento das obrigações 
fiscais, software e serviços para os profissionais e 
empresas de contabilidade, corporações, escritórios 
de advocacia e governos.

Intellectual Property & Science
Principal provedor de informação científica 
abrangente e propriedade intelectual (PI), 
e de ferramentas de apoio à decisão e serviços que 
permitem que os governos, universidades, editoras, 
empresas e escritórios de advocacia possam 
descobrir, desenvolver e entregar inovações.



A sólida consistência de sua operação no 
segmento jurídico permitiu  a Thomson Reuters 
lançar no Brasil a plataforma LEGAL ONE™, uma 
solução única e exclusiva que reúne no mesmo 
ambiente informação, inteligência e gestão 
jurídica com agilidade, assertividade 
e alta performance.

Nesse ambiente otimizado e de alta capacidade tecnológica, 
o profissional do Direito:

• gerencia toda a rotina do escritório ou do departamento 
 jurídico com maior visibilidade e de maneira segura, 
 confiável e estratégica; 

• conta, ainda, com conteúdo relevante do selo editorial 
 Revista dos Tribunais para assegurar embasamentos 
 sólidos e assertivos.

Crescimento

Prática 
Jurídica

Competitividade

Gestão

Já adequado ao novo CPC e ao eSocial,  LEGAL ONE™, 
permite uma atuação em conformidade com as 
exigências fiscais e legislativas.
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(*) Fale com seu consultor sobre a disponibilidade em cada Plano/Solução

Gestão centralizada
Visão gerencial de toda a operação, 
incluindo agenda, processos, consultivo, 
contratos, financeiro, boleto, GED 
(gerenciamento eletrônico de documentos), 
pesquisa editorial jurídica, time sheet.* 

Acervo de conteúdo jurídico
Conteúdo confiável que reúne, de forma 
totalmente inter-relacionada, doutrina 
com a reconhecida qualidade editorial da 
Revista dos Tribunais, legislação atualizada 
diariamente, súmulas e jurisprudência 
relevante com busca única em todos 
os tribunais judiciários. 

Segurança
Governança e compliance no tráfego de 
dados e backup de documentos tramitados 
em cada processo. Rigorosos padrões 
de segurança com tecnologia certificada 
Thomson Reuters.

Embasamentos assertivos
Exportação de resultados de pesquisa 
editorial jurídica diretamente para o GED 
ou link na pasta do processo. Todo o histórico 
de fundamentações pode facilmente ser 
acessado por outros profissionais. Excelente 
apoio em casos similares, com orientações 
de perda e êxito.

Repositório unificado
A navegabilidade total entre os módulos 
possibilita acesso a diversas informações 
de maneira descomplicada e totalmente 
inter-relacionadas.

Dashboard
Acompanhamento em tempo real 
de informações e dados estratégicos 
referentes à operações, demandas, tarefas, 
compromissos e prazos.

Workflow*
Otimização, acompanhamento e controle 
de fluxos de trabalho, atividades 
e responsáveis.

Mobilidade 
Acesso a qualquer hora e de qualquer lugar 
conectado à Internet. 

SUA ROTINA PROFISSIONAL AINDA MAIS ORDENADA. 
AGILIDADE, ASSERTIVIDADE E ALTA PERFORMANCE
EM UMA SOLUÇÃO DEFINITIVA.

PRINCIPAIS BENEFICIOS



(*) Fale com seu consultor sobre a disponibilidade em cada Plano/Solução

Registro histórico
Base histórica de informações sobre 
todo o negócio, processos, contratos, 
financeiro, com possibilidade de vínculos 
e comparativa de cenários, fornecendo 
análise operacional e estratégica para 
apoio a tomada de decisão.

Pesquisa rápida
Acesso pontual, simples e ágil a 
informações de toda a base de dados 
cadastrada, tais como conteúdo editorial, 
resultados de processos, documentos, 
contratos, contencioso, procurações, 
pessoas, entre outros. 

Produtividade
Monitoramento acurado de prazos, 
audiências, andamentos e novas 
publicações dos sites dos tribunais, 
diários e órgãos oficiais, com atualização 
automática diretamente na pasta 
do processo. 

Indicadores e relatórios
gerenciais
Possibilita uma visão global do negócio 
por meio de gráficos e informações 
sumarizadas, apoiando o controle 
e o direcionamento de investimentos, 
expansão e governança.

Busca inteligente
Pesquisa rápida e precisa de doutrina, 
jurisprudência e legislação com 
armazenamento do resultado diretamente 
na pasta do processo. Todo esse conteúdo
é previamente analisado, interpretado 
e indexado por um criterioso trabalho 
editorial da Revista dos Tribunais 
e correlacionado ao assunto cadastrado 
no processo de acordo com a árvore CNJ.

Inovação e performance
Organização dos itens favoritos em uma 
mesma tela. Assim, realizar estudos sobre 
casos ou traçar estratégias de expansão, 
por exemplo, fica muito mais fácil. Todas 
as informações anteriormente selecionadas 
podem ser revistas de uma única vez.



LEGAL ONE™ Firm contempla ferramentas facilitadoras e 
possibilita controle desde a fase inicial dos processos até seu 
encerramento, além dos compromissos, prazos, movimentos 
fi nanceiros e arquivos digitalizados. De forma automatizada, 
tenha informações ofi ciais sobre os processos, em instantes. 

Com os serviços integrados Datacloud, você garante ainda 
mais comodidade e benefícios ao exercício da sua profi ssão: 
cadastramento facilitado de informações, captura dos 
andamentos processuais de forma automatizada, além 
do monitoramento de publicações nos Diários Ofi ciais.

Otimize a rotina jurídica do escritório 
com recursos automatizados e de alto 
impacto.

Operações como: atualização de valores 
envolvidos nas causas processuais, 
emissão de boletos bancários, geração 
de relatórios gerenciais, contratos 
de honorários e centralização das 
informações ofi ciais dos processos, 
tornam-se mais simples. Além de acesso 
ao acervo jurídico selecionado do selo 
editorial Revista dos Tribunais.

LEGAL ONE™ Firm 
Advanced 

Gere, em poucos cliques, relatórios em 
vários formatos, contendo informações 
que possibilitam tomadas de decisões 
e dimensionamento de estratégias, além 
dos acompanhamentos de processos, 
prazos e compromissos. E para otimizar 
ainda mais a operação do seu negócio, 
é possível agendar a geração automática 
de relatórios e enviá-los por e-mail 
aos envolvidos. 

LEGAL ONE™ Firm 
Starter 

LEGAL ONE™ Firm 
Powered by Revista dos Tribunais

Gerenciamento de alto impacto aos 
escritórios de advocacia.

As imagems são ilustrativas.

Idealizado para escritórios de advocacia
com demandas de altíssima complexidade, 
oferece uma gama de recursos inteligentes 
para otimizar operações com muitas 
particularidades.

LEGAL ONE™ Firm 
Premium

Reunindo facilitadores dos 
pacotes Starter e Advanced, a 
modalidade completa disponibiliza 
ainda, benefícios ímpares aos seus 
usuários e acesso ao acervo jurídico 
selecionado do selo editorial 
Revista dos Tribunais.

Baixo investimento

Solução objetiva

Alto valor agregado

Implantação simplifi cada

Acesso ao acervo jurídico selecionado 
do selo editorial Revista dos Tribunais

Medição de desempenho 

Indicadores gerenciais

Atuação preventiva

Fluxos de trabalho estruturados

Mitigação de riscos

Acesso ao acervo jurídico selecionado 
do selo editorial Revista dos Tribunais

Incremento de compliance

Idealizado para estruturas exigentes

Gestão de demandas expressivas 

Decisões estratégicas

Acuracidade das informações

Acesso ao acervo jurídico selecionado 
do selo editorial Revista dos Tribunais

UMA PLATAFORMA TECNOLÓGICA 
PREPARADA PARA ACOMPANHAR 
O CRESCIMENTO DO SEU NEGÓCIO.

SOLUÇÕES PARA DIFERENTES PERFIS PROFISSIONAIS
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LEGAL ONE™ Corporate proporciona uma gestão efetiva 
do passivo legal. Possibilita um gerenciamento efetivo dos 
contratos, contencioso, consultivo, imobiliário e procurações 
de forma segura e rápida para elevar os resultados 
da corporação. 

Com os serviços integrados Datapro, tem-se um 
acompanhamento automatizado em fontes ofi ciais, tais 
como sites dos Tribunais e Diários Ofi ciais. Permite melhoria 
na análise de desempenho dos escritórios terceirizados 
e um monitoramento efetivo dos andamentos processuais. 
O Datapro fornece soluções capazes de proporcionar 
benefícios surpreendentes como: prevenção de perda 
dos prazos, gestão de riscos e controle de datas.

LEGAL ONE™ Corporate 
Powered by Revista dos Tribunais

Otimizado para departamentos 
jurídicos corporativos estratégicos.

UMA PLATAFORMA 
TECNOLÓGICA 
PREPARADA 
PARA PROMOVER 
FACILIDADES 
ÀS ESTRUTURAS
DE DIFERENTES 
COMPLEXIDADES.

LEGAL ONE™ Corporate 
Advanced

LEGAL ONE™ Corporate 
Premium

Flexível para gerenciar as particularidades 
de demandas e ao mesmo tempo 
administrar alto volume de dados, 
o LEGAL ONE Corporate Advanced 
oferece maior controle, aumento 
de performance, mitigação de riscos 
e prevenção de perdas.

Pensando em departamentos jurídicos 
com estruturas de maior complexidade, 
apresentamos o LEGAL ONE Corporate 
Premium, que comporta módulos 
colaborativos que visam a redução 
de custos, promovem ciclo de 
permanência de projetos e melhorias 
contínuas para assistir tecnologicamente 
o core do seu negócio.

Indicadores gerenciais

Idealizado para estruturas exigentes

Incremento de compliance

Medição de desempenho

Acesso ao acervo jurídico selecionado 
do selo editorial Revista dos Tribunais

Atuação preventiva

Gestão de demandas expressivas

Acuracidade das informações

Fluxos de trabalho estruturados

Decisões estratégicas

Mitigação de riscos

Acesso ao acervo jurídico selecionado 
do selo editorial Revista dos Tribunais
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A inteligência, a tecnologia e a experiência profissional 
necessárias para obter respostas confiáveis. 

DESCUBRA HOJE LEGAL ONE™

0800-702-2433
         comercial.legalone@thomsonreuters.com

legalone.com.br
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