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Recursos idealizados para  
sua melhor prática jurídica.

Uma solução única e exclusiva que reúne, no mesmo ambiente, 
informação, inteligência e gestão jurídica.
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Destaque-se no mercado ao olhar para dentro

Novas oportunidades, novos desafios

Seu escritório está preparado para a era digital? 
As atualizações legislativas são cada vez mais constantes, e a barreira da 
distância não existe mais. Com os processos cada vez mais baseados em 
nuvem, a falta de conhecimento não é mais uma justificativa. Tenha total 
controle do seu escritório, em qualquer lugar, a qualquer hora.

Reúna informação, inteligência e gestão jurídica  
O Legal OneTM é uma ferramenta totalmente on-line que oferece um ambiente 
único, otimizado e de alta capacidade tecnológica, para que o profissional 
do Direito acesse conteúdo editorial relevante e ainda gerencie toda a rotina 
profissional do escritório com maior visibilidade, de maneira segura, confiável  
e estratégica, em um dashboard personalizado. 



DATACLOUD DIÁRIOS
Capture informações sobre os processos 
através do número ou veja novas ações/
publicações pelo nome da pessoa física 
ou jurídica.

eSOCIAL
O Legal One possibilita o controle das informações 
do eSocial referentes ao jurídico. O layout S-1070 é 
gerado por nossa solução no formato estabelecido 
pelo Governo com as informações referentes aos 
processos judiciais e administrativos. Além do 
S-1070, são enviadas informações jurídicas de outros 
layouts que servirão de auxílio para as outras áreas.

FATURAMENTO2

Emita notas facilmente, em segundo plano, 
enquanto utiliza o Legal One para a sua prática 
jurídica. Realize outras tarefas e receba uma 
notificação assim que a nota for emitida. 

DATACLOUD ANDAMENTOS 
Acompanhe os andamentos dos processos de mais de 
400 órgãos judiciais e insira-os automaticamente nas 

pastas de processos cadastradas no Legal One.

WORKFLOW1 
Realize o mapeamento do fluxo de trabalho, 
gerando maior produtividade, eficiência e 
transparência nas operações executadas.

NOVA HORA TRABALHADA2

Registre horas trabalhadas com 
o cumprimento de tarefas 

e compromissos.

Automação para o seu dia a dia

1. Disponível na modalidade Premium. 
2. Disponível nas modalidades Advanced e Premium.
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Cadastro de processos com maior confiança e rapidez

Ganhe tempo e garanta a integridade dos dados dos seus 
processos conectando-se diretamente com o TJ, e faça o 
download das movimentações processuais disponibilizadas 
publicamente.
 
Tenha acesso aos dados dos tribunais: distribuição, natureza, 
UF, órgão, estrutura de informações de assuntos e classes do 
CNJ, dentre muitos outros.

Reúna todas as informações sobre o processo em um só lugar: 
indivíduos envolvidos, valores de honorários, da causa, do 
acordo ou condenação, previsões e resultados.

Essa agilidade é proporcionada pela captura do Datacloud*.
Também há a possibilidade de acrescentar mais tópicos para 
refinamento do resultado da pesquisa e tornar o processo 
ainda mais completo.

Informe o tema do processo e receba pesquisas automáticas de conteúdo relacionado 
diretamente do selo editorial Revista dos Tribunais.
  
Assim, é possível investir mais tempo em estratégia e expertise, sem deixar de lado os 
processos rotineiros, melhorando o aproveitamento de todos os profissionais do escritório. 

*Comercializado separadamente
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O poder da informação

Conteúdo Editorial

Com o Legal One, seu acesso à informação é otimizado, simples 
e assertivo. Ter conteúdo confiável é decisivo para o sucesso. Por 
isso, o Legal One conta com o conteúdo do selo editorial Revista 
dos Tribunais, da biblioteca digital ProView e da ferramenta de 
pesquisa, gerando buscas produtivas e direcionadas, trazendo 
conteúdo mais rico e melhor embasamento para suas causas, em 
todas as áreas do direito. 

Busque em todos os bancos de dados por palavra ou expressão: 
processos, consultivo, compromisso, informação financeira e mais. 
Busque também por tema na Revista dos Tribunais Online, por 
Doutrina, Legislação e Jurisprudência, refinando ainda mais por 
número do acórdão, relator, TJ, TRF, TER, TJM, Revistas, etc.

• 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 (referentes 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, Fabio Ulhoa Coelho, Maria 
Berenice Dias, Arnaldo Rizzardo, Gustavo Badaró, 
Homero Silva e Thereza Nahas, dentre outros, das áreas 
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 Sergio 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, 
Antonio Herman de V. Benjamin e Bruno Miragem).

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

• REVISTA DOS TRIBUNAIS ONLINE TRABALHISTA 
E ADMINISTRATIVO*
Doutrina, jurisprudência, legislação e súmulas focadas 
nessas áreas do Direito.

*Disponível nas modalidades Advanced e Premium.
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Tenha a garantia de uma maior produtividade

Impacte todos os níveis do seu escritório com o Workflow*, a ferramenta integrada ao  
Legal One que faz o disparo de fluxos automáticos de tarefas, direto para a agenda de uma 
pessoa ou grupo de pessoas diferentes. Com ela, é possível gerenciar as tarefas, as entregas, 
as pendências e ainda realizar uma análise da produtividade da equipe, garantindo mais 
eficiência e controle dos processos.

Melhor gestão dos contratos: mais controle e previsibilidade

Emancipe seu departamento 
financeiro, oferecendo maior 
visibilidade e evitando os erros 
manuais. A aba de Contratos 
do Legal One é totalmente 
automatizada e visual. 

Tenha informações importantes 
mais organizadas, como valores 
de cobrança por cliente, valores de 
reembolso, e regras de cobrança, 
garantindo ao seu escritório maior 
controle e previsibilidade. Ícones de status com cores 

acessíveis que permitem visibilidade 
global da situação dos contratos.

A utilização de símbolos 
padronizados torna a 
leitura e modificação do 
diagrama clara e fácil.

Garantia de redução de custos, divisão mais eficaz 
do trabalho e decisões mais assertivas.

*Disponível na modalidade Premium
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Faturamento integrado

Com o módulo Faturamento1 Legal One não é necessário ter outro software para emitir as 
notas fiscais do escritório. A ferramenta emite quatro tipos de notas, sendo estas: Nota de 
Débito (para reembolso), NFe2, Nota de Honorário e Nota Fiscal. 

O processo pode ser executado em segundo plano, permitindo que o 
usuário acesse outras áreas do Legal One enquanto emite suas faturas. 

Quando o processo de emissão da fatura é 
finalizado, o usuário recebe uma notificação.

1. Disponível nas modalidades Advanced e Premium.
2. A emissão do NFe é possibilitada por uma integração com o Mastersaf DFe. Verifique mais detalhes com o consultor.



8

Processos
Cadastro automático de processos com download 
de informações diretamente dos órgãos correspondentes.

Contratos
Ampla visibilidade dos contratos atrelados a regras de cobrança 
e quantias de cobrança e reembolso.

ProView Acesso ao conteúdo do selo editorial Revista dos Tribunais 
através do leitor de livros inteligente.

Monitoramento de 
temas

Notificações quanto a mudanças em Legislação, Jurisprudência 
e Doutrina referentes ao tema predefinido.

Contatos
Captura de publicações relacionadas a nomes de pessoas físicas 
e jurídicas. Duas formas de consulta: vinculadas ao Diário Oficial 
e aos Diários de Justiça.

GED Armazenamento de documentos na nuvem, edições salvas 
automaticamente.

Agenda Visualização por pessoa e por área do escritório. Elenca 
audiências, compromissos e tarefas por status e por executante. 

Workflow1 Disparo de fluxos automáticos de tarefas, para a agenda de uma 
pessoa ou grupo de pessoas diferentes. 

Financeiro Visão ampla de toda a receita, gastos e reembolsos do escritório. 

Faturamento2 Emissão de quatro tipos de notas: Nota de Débito (reembolso), 
NFe3, Nota de Honorário e Nota Fiscal.

Acesso remoto Solução totalmente on-line, permitindo seu acesso em qualquer 
lugar via internet através de seu computador.

A chave para o sucesso

1. Dispinível na modalidade Premium
2. Dispinível nas modalidades Advanced e Premium
3. A emissão de NFe é possibilitada por uma integração com o Mastersaf DFe. Verifique mais detalhes com o Consultor.

Legal One é a solução tecnológica que conecta a facilidade e automatização 
da gestão interna com conteúdo jurídico inteligente. Adote um posicionamento 
mais estratégico ao reduzir o tempo gasto com tarefas operacionais e recebendo 
informações que realmente importam.
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Receba notificações quanto a mudanças em 
jurisprudência, legislação ou doutrina, de acordo 
com seus temas de interesse:

Implantação

Vantagens do Legal One 
no seu dia a dia

Legislação Jurisprudência Doutrina Biblioteca 
digital

Mais segurança e confiança durante toda a migração de dados, realizada 
pelo robô que será desenvolvido especialmente para o seu Escritório. 

Equipe de Consultoria Especializada focada em atender às necessidades 
específicas de seu Escritório.  
Através do mapeamento do cenário, desenvolvemos o plano de ação para 
implantar o Legal One.

Aplicação de treinamento à equipe para garantir o melhor aproveitamento 
de todas as funcionalidades proporcionadas pelo Legal One.

• Automatização de processos manuais

• Melhores análises de resultados

• Redução de custos

• Maior qualidade do trabalho intelectual

• Atuação preventiva

• Conteúdo editorial jurídico de excelência
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Com o apoio das soluções jurídicas da Thomson Reuters, 
você poderá impulsionar a performance do seu escritório de 
advocacia de maneira eficiente e rentável, e ter a confiança 
de que pode dedicar os seus recursos e esforços de forma 
otimizada para alavancar as suas prioridades.

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


