
LEGAL ONE™ Firm Advanced
Organização para um crescimento sem limites.

 

Transformando 
a maneira de fazer
negócios no 
setor jurídico

Organização e estruturação das 
carteiras de processos e serviços

Mitigação de riscos

Visualização de opções estratégicas

Conteúdo editorial 
jurídico de excelência

Fornecer respostas confiáveis aos escritórios de 
advocacia, este é um dos pilares promovidos pelo 
LEGAL ONE™. Desenvolvido especialmente para 
respaldar as decisões legais, a solução combina 
inteligência, informação e tecnologia, promovendo 
otimização da rotina jurídica, gestão eficiente por 
meio de uma visão global e sistematizada do 
negócio, além de uma atuação preventiva e 
estratégica com a automação de processos. 
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GESTÃO CONTEÚDO EDITORIAL

 LEGAL ONE™ Firm Advanced

VISÃO GLOBAL DE SUA ATIVIDADE JURÍDICA

Vale destacar o PAINEL DE INFORMAÇÕES, que permite
acompanhamento em tempo real das informações sumarizadas,
além de gráfi cos comparativos.

Em HOME é possível gerar, em poucos cliques, relatórios em
vários formatos, contendo:

Agendamento de geração automática 
de relatórios e envio por e-mail aos envolvidos.

Acompanhamento de processos, prazos
e compromissos. 

Informações estratégicas que possibilitam tomada
de decisões mais assertivas. 

•   DOUTRINA
Acervo completo de 31 periódicos publicados pelo selo editorial
REVISTA DOS TRIBUNAIS, sendo a RT disponível desde
o volume 603/1986. São mais de 40 anos de conteúdo.

•   LEGISLAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL
Mais de 200 mil documentos dos âmbitos federal, estadual 
e municipal (referente a 42 municípios), com atualização diária.

 •   JURISPRUDÊNCIA
Conteúdo com alto valor agregado, contendo Título e Ementa,
elaborados pela equipe editorial da Revista dos Tribunais.
Busca única de jurisprudência selecionada de todos os
tribunais judiciários.
Banco de dados com mais de 3 milhões de decisões
capturadas automaticamente.

•   SÚMULAS

•   COLEÇÃO DOUTRINAS ESSENCIAIS
Seleção histórica dos melhores artigos publicados pela
REVISTA DOS TRIBUNAIS.

•   COLEÇÃO SOLUÇÕES PRÁTICAS E PARECERES
Pareceres recentes e inéditos sobre questões polêmicas e altamente 
complexas, assinados por grandes juristas.

•   THOMSON REUTERS PROVIEW
Conteúdo doutrinário de mais de 150 obras (entre títulos e novas 
edições) de renomados autores, tais como Nelson Nery Junior, Teresa 
Arruda Alvim, Luiz Rodrigues Wambier, Fábio Ulhoa Coelho, Maria 
Berenice Dias, Arnaldo Rizzardo, Gustavo Badaró, Homero Silva e 
Thereza Nahas, dentre outros das áreas de Direito Administrativo, 
Ambiental, Civil, Processual Civil, Constitucional, Empresarial, 
Financeiro, Penal, Processual Penal, Trabalhista e Tributário, todas 
publicadas pelo selo editorial REVISTA DOS TRIBUNAIS.

•   LEGISLAÇÃO COMENTADA
Comentários ao CPC (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade
Nery); Novo CPC Comentado (Luiz Guilherme Marinoni, Daniel
Mitidiero e Sérgio Cruz Arenhart); Primeiros Comentários ao
Novo CPC: Artigo por Artigo (Leonardo Ferres da Silva Ribeiro,
Maria Lúcia Lins Conceição, Rogerio Licastro Torres de Mello 
e Teresa Arruda Alvim Wambier); Comentários ao CP (Luiz Regis 
Prado); CTN Comentado (Vladimir Passos de Freitas - Coord.);
Comentários ao CDC (Claudia Lima Marques, Antônio Herman
V. Benjamin e Bruno Miragem).

•   JURISTENDÊNCIA
Panorama fundamentado da evolução jurisprudencial sobre
temas controvertidos de diversas áreas do Direito brasileiro.

•   REVISTA DOS TRIBUNAIS ON-LINE
TRABALHISTA E ADMINISTRATIVO
Doutrina, jurisprudência, legislação e súmulas 
focadas nestas áreas do Direito.

(11) 4700-9050
legalone.com.br

Timesheet
Contratos de honorários e de clientes
Financeiro - para apoiar as necessidades do jurídico com 
reembolsos e honorários
GED (gerenciamento eletrônico de documentos)
Faturamento
Segurança
Monitoramento de processos em órgãos, tribunais e diários 
oficiais
Contencioso com módulo exclusivo para leitura e tratamento 
de publicações
Consultivo
Relatórios personalizáveis em excel e PDF
faturamento
Home (com visão gerencial sobre gestão e conteúdo, interligados)
Gestão de contatos
Agenda com integrações google e outlook 365 (contas 
corporativas)
Auditoria 
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