
A inteligência, a tecnologia e a experiência profi ssional 
necessárias para obter respostas confi áveis. 

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

Utilizando conceitos inovadores para elevar sua prática 
profi ssional a um outro patamar, LEGAL ONE™ 
Firm Starter integra, em um único ambiente, recursos 
facilitadores e conteúdo editorial relevante, trazendo 
ainda mais qualidade e praticidade ao seu dia a dia.

Atende às diferentes áreas da operação, oferecendo 
facilidades no acesso e no cadastramento das informações, 
como realizar buscas em toda a base de informações 
cadastrada, organizar diversos itens em uma mesma 
tela, categorizando como favoritos, processos, contatos 
e documentos, dentre outros recursos.

Solução objetiva

Conteúdo editorial jurídico 
de excelência

Alto valor agregado

Implantação simplifi cada

Baixo investimento

Transformando 
a maneira de fazer
negócios no 
setor jurídico

LEGAL ONE™ Firm Starter 
Acelere seu crescimento com respostas confiáveis.



 

VISÃO GLOBAL DE SUA ATIVIDADE JURÍDICA

• PROCESSOS, CONTRATOS DE HONORÁRIOS E SERVIÇOS

• FINANCEIRO

• GED (Gerenciamento Eletrônico de Documentos)

• RELATÓRIOS

• HOME
 Com visão gerencial sobre gestão e conteúdo, interligados.

• CONTATOS 

• AGENDA

• OBRIGAÇÕES LEGAIS

• SEGURANÇA

• DATACLOUD
 Monitoramento dos tribunais de justiça e dos diários ofi ciais.

GESTÃO CONTEÚDO EDITORIAL

LEGAL ONE™ Firm Starter

“O LEGAL ONE É UM PRODUTO 
REVOLUCIONÁRIO QUE SIMPLIFICA 
O TRABALHO DE PESQUISA PARA 
O EXERCÍCIO DA ADVOCACIA.”

– Nelson Nery Jr., Procurador de Justiça 
aposentado do Ministério Público 
do Estado de São Paulo, advogado 
e consultor jurídico.

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:

Acompanhamento de processos, prazos 
e compromissos. 

Informações estratégicas que possibilitam tomada 
de decisões mais assertivas. 

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

•    DOUTRINA
Conteúdo completo, dos últimos três anos, de 31 dos periódicos 
atualmente publicados pela REVISTA DOS TRIBUNAIS.

•    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

•    THOMSON REUTERS PROVIEW
Conteúdo doutrinário de Nelson Nery Junior, Teresa Arruda Alvim, 
Luiz Rodrigues Wambier, Fábio Ulhoa Coelho, Gustavo Badaró, 
Homero Silva, Thereza Nahas, dentre outros. Mais de 60 obras (entre 
títulos e novas edições) de renomados autores, tais como das áreas 
de Direito Civil, Processual Civil, Constitucional, Empresarial, Penal, 
Processual Penal e Trabalhista, todas publicadas pelo selo editorial 
REVISTA DOS TRIBUNAIS.

0800 702 2433
legalone.com.br


