
LEGAL ONE
Corporate
Sua prática jurídica 
em um novo nível.



ACURACIDADE DE 
INFORMAÇÕES

MITIGAÇÃO
DE RISCOS

CONTEÚDO 
EDITORIAL 

INDICADORES 
GERENCIAIS

ATUAÇÃO 
PREVENTIVA

COMO TER APOIO 
COMPLETO NA GESTÃO 
DE SEU DEPARTAMENTO 
TRIBUTÁRIO?

Ideal para gerenciar estruturas complexas 
e com altas demandas, inclusive contando 
com conteúdo editorial jurídico relevante, o 
LEGAL ONE Corporate oferece maior controle 
e segurança, aumento de performance, 
mitigação de riscos e prevenção de perdas. 

Proporciona uma gestão efetiva do passivo 
legal, visão gerencial de toda a operação, 
revisão de valores com índices econômicos 
atualizados diariamente, análises detalhadas 
do desempenho jurídico, melhor controle 
dos fl uxos de trabalho e total integração 
com conteúdo jurídico do selo editorial 
REVISTA DOS TRIBUNAIS, para oferecer 
um panorama global de suas atividades com 
ainda mais qualidade e praticidade.

Conteúdo que te move mais longe
Com Legal One Corporate, seu departamento não agrega 
apenas tecnologia ao seu dia a dia, mas também conteúdo 
confi ável para tomar decisões mais precisas e embasadas nos 
principais experts do Direito. Ao aliar tecnologia e conteúdo, 
seu departamento se torna mais estratégico, melhorando a 
performance em processos internos e judiciais.

CONTENCIOSO

IMOBILIÁRIO

PROCURAÇÕES CONSULTIVO

CONTRATOS

CONTEÚDO 
EDITORIAL

• Controle assertivo das demandas do 
departamento jurídico.

• Compliance com as principais normas de 
segurança, como Sarbanes-Oxley.

• Gestão dos eventos fi nanceiros, despesas 
legais, garantias/depósitos judiciais, 
as peças processuais e de documentos 
complementares.

• Armazenamento, controle e 
compartilhamento online (GED).

• Gestão de todos os imóveis e terrenos 
alugados ou de propriedade de sua 
empresa.

• Controle de documentações de operações 
(licenças, certidões, alvarás, entre outros).

• Maior efi ciência nos procedimentos 
internos.

• Acuracidade nas avaliações fi nanceiras 
contratuais de compra, venda, locação, 
arrendamentos e comodatos.

• Gerencia todo o fl uxo de requisição 
de uma procuração.

• Mitigação de riscos de uso indevido.

• Mensuração individual de performance.
• Visão completa e analítica de desempenho 

do departamento.
• Relatórios gerenciais.

• Gestão do ciclo de vida dos contratos.
• Mitigação de riscos fi nanceiros e legais 

existentes nas relações da empresa.
• Gestão de itens fi scalizáveis 

(previsto x realizado).
• Repositório unifi cado de contratos 

de empresa.
• Gestão de minutas contratuais 

padronizadas.
• Controle de pagamentos e inibição 

de multas.

• Doutrina.
• Legislação Federal.
• Súmulas.
• Jurisprudência.
• Coleção Doutrinas Essenciais.
• Coleção Soluções Práticas e Pareceres.
• Thomson Reuters Proview.
• Legislação Comentada.
• Revista Dos Tribunais Online Trabalhista.

COMO SEU DEPARTAMENTO 
JURÍDICO PODE IR MAIS LONGE?



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

DESCUBRA AS POSSIBILIDADES 
DE LEGAL ONE CORPORATE

Um presente de possibilidades 
para garantir o futuro

Nossas soluções corporativas aliam 
tecnologia, conteúdo e resultados de 
maneira inovadora, oferecendo aumento de 
produtividade, competitividade, mitigando 
riscos e reduzindo custos nas áreas 
Tributária, de Comércio Exterior e Jurídica.


