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O ACESSO ÚNICO À SUA
PRÁTICA PROFISSIONAL

LEGAL ONE Corporate Premium
™
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UMA PLATAFORMA TECNOLÓGICA
PREPARADA PARA PROMOVER
FACILIDADES ÀS ESTRUTURAS
DE DIFERENTES COMPLEXIDADES.
Pensando na alta complexidade e grandiosidade
do departamento, apresentamos o LEGAL ONE™
Corporate Premium que comporta módulos colaborativos
que visam a redução de custos, promovem um ciclo
de implementação gradual e melhorias contínuas.
Com recursos que garantem maior assertividade, visão
estruturada e bem definida do jurídico, o LEGAL ONE™
Corporate Premium, foi idealizado para assistir
tecnologicamente o core do seu negócio, contando
ainda com total integração com conteúdo editorial
jurídico de excelência de diversas áreas do Direito para
oferecer um panorama global de suas atividades com
ainda mais qualidade e praticidade.

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

Gestão de demandas expressivas

Atuação preventiva

Fluxos de trabalho estruturados

Acuracidade das informações

Decisões estratégicas

Mitigação de riscos
Conteúdo editorial jurídico
de excelência
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GESTÃO

CONTEÚDO EDITORIAL

• CONTENCIOSO
- Redução de custos e minimização de riscos.
- Implementação de processos de negócio otimizados.
- Controle assertivo das demandas do departamento jurídico.
- Atuação preventiva.
- Compliance com as principais normas de segurança, como
Sarbanes-Oxley.
- Circulação anual com as diretorias.
- Gestão dos eventos financeiros, despesas legais, garantias/
depósitos judiciais, as peças processuais e de documentos
complementares.
- Armazenamento, controle e compartilhamento online (GED).

• DOUTRINA
Acervo completo de 30 Periódicos publicados pelo selo editorial
REVISTA DOS TRIBUNAIS, sendo a RT disponível desde
o volume 603/1986. São mais de 40 anos de conteúdo.

• CONSULTIVO
- Apoio na reorganização da equipe.
- Mensuração individual de performance.
- Visão completa e analítica de desempenho do departamento.
- Relatórios gerenciais.

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

• CONTRATOS
- Gestão do ciclo de vida dos contratos.
- Mitigação de riscos financeiros e legais existentes nas relações
da empresa.
- Gestão de itens fiscalizáveis (previsto x realizado).
- Repositório unificado de contratos de empresa.
- Gestão de minutas contratuais padronizadas.
- Promove maior segurança e compliance.
- Redução de custos.
- Controle de pagamentos e inibição de multas.
• PROCURAÇÕES
- Gerencia todo o fluxo de requisição de uma procuração.
- Mitigação de riscos de uso indevido.
• IMOBILIÁRIO
- Gestão de todos os imóveis e terrenos alugados ou de
propriedade de sua empresa.
- Controle de documentações de operações (licenças, certidões,
alvarás, entre outros).
- Mitigação de eventuais riscos de embargos, de autuações.
com multa ou de qualquer outra penalidade por falta
de acompanhamento otimizado de vigências.
- Redução de custos com adequação fiscal por tributos/
impostos referentes a cada tipo de imóvel.
- Maior eficiência nos procedimentos internos.
- Maior compliance sobre a cadeia de fluxos, com a manutenção
das obrigações e riscos legais.
- Acuracidade nas avaliações financeiras contratuais de compra,
venda, locação, arrendamentos e comodatos.

DESCUBRA HOJE LEGAL ONE™
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• LEGISLAÇÃO FEDERAL
Mais de 50 mil documentos com atualização diária.
• JURISPRUDÊNCIA
Conteúdo com alto valor agregado, contendo Título e Ementa.
Busca única de jurisprudência selecionada de todos os
tribunais judiciários.
• SÚMULAS

• COLEÇÃO SOLUÇÕES PRÁTICAS E PARECERES
Pareceres recentes e inéditos sobre questões polêmicas
e altamente complexas, assinados por grandes juristas.
• 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.);
CLT Comentada (Luciano Viveiros); 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. A aba Trabalhista inclui a Revista de Direito
do Trabalho; e a aba Administrativo, a Revista de Direito
Administrativo Contemporâneo.
• THOMSON REUTERS PROVIEW
Conteúdo doutrinário de 95 obras de renomados autores
tais como Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery,
Édis Milaré, Fernando Reverendo Vidal Akaoui, Marcelo M.
Bertoldi, Marcia Carla Pereira Ribeiro, Adolpho Bergamini,
José Anacleto Abdush Santos, Mateus Bertoncini, Ubirajara
Costódio Filho e Fabio Ulhoa Filho, entre outros, das áreas
Direito Ambiental, Administrativo, Civil, Processual Civil,
Consumidor, Constitucional, Econômico, Empresarial,
Financeiro, Trabalhista e Tributário, todas publicadas pelo
selo editorial REVISTA DOS TRIBUNAIS.

