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Justis

O guia documental

O serviço JustisOne é uma plataforma

Ao contrário de outros serviços, o JustisOne dá-lhe

Justis, a empresa por detrás do JustisOne, lançou

Encontrará uma chave de

inteligente de pesquisa jurídica, que contém

acesso online à coleção mais completa de processos de

a sua primeira plataforma de pesquisa jurídica em

documentos na página de cada

direito comum, junto com a possibilidade de pesquisar

1999, considerada pela maioria dos utilizadores

função. Esta chave mostra

processos junto de 120 outros serviços e prestadores,

uma das bibliotecas online mais intuitivas da

que tipos de documento

incluindo a Westlaw, Lexis, Hein Online, e BAILLI.

altura. Em 2005, a Justis lançou o JustCite, um

podem ser utilizados com

inestimável índice de material jurídico, com relações

essa função, significando

Ao combinar uma ampla e abrangente base de

entre processos e citações. Em 2016, a Justis

a chave “All Documents”

dados de jurisprudência com tecnologia inteligente,

combinou estes dois produtos inovadores para criar

(todos os documentos) que

o serviço JustisOne permite-lhe pesquisar e localizar

o JustisOne.

a referida função funcionará

jurisprudência de mais de 25 jurisdições,
séries relatadas, legislação e direito
comunitário, incluindo milhares de processos
que não se encontram disponíveis em
qualquer outra plataforma.

conteúdos de forma eficiente, adquira novas
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Direito Comunitário

Legislação

Jurisprudência

Todos os Documentos

Nova Funcionalidade

com jurisprudência, bem

perspetivas de precedentes, visualize o tratamento de

Desde há mais de 30 anos que os produtos e

como com documentação e

um processo, identifique as passagens mais citadas

serviços da Justis merecem a confiança de

legislação comunitária. Ademais, temos

de um julgamento e ligue casos através de múltiplas

órgãos governamentais, escritórios de advocacia

atualizado, melhorado e adicionado novas

jurisdições.

de referência a nível internacional, câmaras de

funcionalidades ao JustisOne. Procure a

advogados, instituições académicas, empresas

etiqueta “New Feature” (nova funcionalidade)

públicas e profissionais independentes de mais de

para ver o que há de novo e o que foi

40 países.

melhorado.
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Features

Usabilidad

Búsqueda

Documents

Experiência de utilização: o JustisOne pode

Support

ser utilizado em computadores de secretária e

Búsqueda rápida

10

Caso legislativo

26

Soporte al usuario

42

dispositivos móveis, incluindo smartphones e

Búsqueda avanzada

12

Legislación

28

Admin

42

recomendamos-lhe que utilize o JustisOne num

Paso a paso

14

Ley Europea

30

SourceLink

16

computador de secretária ou portátil. Algumas
funcionalidades, tais como a visualização de
processos lado a lado, não se encontram disponíveis
em dispositivos móveis.

Analyse
Resultados

tablets. Para a melhor experiência de utilização,

Navegadores: a Justis suporta todos os principais

Vista Múltiple

32

Resultados

18

Key Passages

34

Filtre sus resultados

20

Relaciones de casos

36

Descargue

22

Precedent Map

38

Alerta por email

24

Todos los Casos citados

40

navegadores internet, incluindo o Firefox, Chrome,
Safari e Internet Explorer 10 ou posterior. Por
favor, certifique-se de que o seu navegador se
encontra atualizado, de modo a assegurar o melhor
desempenho.
Acessibilidade: JustisOne obedece às Diretrizes de
Acessibilidade para Conteúdo Web (WCAG) 2.0. Para
mais informações, por favor, visite:
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www.justis.com/accessibility
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Quick start
1

Iniciar Sessão

Todos os Documentos

2

Pesquisa

3

Visualize documentos

É bom saber que...

Aceda a www.justis.com e faça clique no botão de início

Para pesquisar processos, leis ou documentos

Poderá filtrar ainda mais os resultados das suas

Utilize o menu das definições para selecionar uma ou

de sessão, no canto superior direito da página. Selecione

comunitários, escreva na barra de pesquisa localizada

pesquisas utilizando os separadores existentes

mais jurisdições. Caso pretenda que a sua pesquisa

JustisOne e introduza o seu endereço de email e

no topo da página do JustisOne. A barra de pesquisa

no topo da lista de resultados. Para visualizar um

apenas devolva resultados das subscrições, poderá

palavra-passe.

suporta pesquisa booleana.

documento, faça clique no respetivo título.

igualmente defini-lo neste menu.

Caso a organização a que pertence tenha ativado

Para pesquisas mais detalhadas, utilize as funções de

Ao visualizar diferentes documentos, tais como

O menu das definições encontra-se no canto inferior

o reconhecimento de IP, o seu navegador será

pesquisa avançada ou de navegação, localizadas no

processos ou direito comunitário, verificará que

esquerdo do ecrã, na barra de navegação.

automaticamente redirecionado para o JustisOne.

menu do lado esquerdo.

se encontram disponíveis diferentes opções e

Esqueceu-se da palavra-passe? Para a redefinir, faça

funcionalidades, conforme o tipo de documento.

clique no link de recuperação da palavra-passe, no ecrã
de início de sessão do JustisOne.

Precisa de ajuda? Por favor, contacte os nossos
serviços de apoio, que o ajudarão a aceder ao

Por favor, consulte as páginas 26 a 30 para

JustisOne, bem como a começar a utilizá-lo:

informações adicionais.
helpdesk@justis.com | +44 (0)20 7284 8080
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Mantenha-se atualizado
Defina alertas por email específicos para novos
processos relacionados com qualquer uma
das suas pesquisas no JustisOne. Para mais
informações, consulte a página 24 ou contacte o
seu gestor de conta.

Barra de pesquisa inteligente

Todos os Documentos

Pesquisa rápida

Operadores de pesquisa booleana

Sabia que? A barra de pesquisa inteligente do JustisOne

A barra de pesquisa inteligente permite-lhe efetuar

Na barra de pesquisa inteligente, poderá combinar

relativamente a nomes de processos, citações, categorias

pesquisas, utilizando:

termos jurídicos, tais como Negligência AND (E)
Discriminação, para pesquisar documentos relacionados

•
•
•
•

Títulos de documentos e citações

com ambos os termos. Se pretender pesquisar por

Categorias legais

uma expressão exata, coloque-a entre aspas, como em

Texto livre, palavras-chave e frases

“curso de conduta”.

Operadores de pesquisa booleana
O JustisOne suporta múltiplos operadores booleanos,

Poderá igualmente pesquisar nomenclatura processual

incluindo também pesquisa difusa, por proximidade e

comum e acrónimos, como ‘POCA’ para os Proceeds

por adjacência.

of Crime Act 2002. Tanto poderá pesquisar citações
neutras como especializadas, de coletâneas de
jurisprudência, dado que o JustisOne associa as
diferentes citações de um mesmo julgamento. Para
mais informações, por favor, consulte a página 18.
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identifica automaticamente os termos das suas pesquisas
legais e nomes dos tribunais, atribuindo-lhes códigos de cor?

Pesquisa avançada

Todos os Documentos

Utilize os separadores para navegar entre os diferentes formulários de pesquisa avançada.
Utilizando a barra de navegação, situada do lado

legislativas, junto com caixas de seleção para selecionar

esquerdo do ecrã, clique no botão “Avançada” para abrir

Instrumentos Estatutários ou Leis.

o formulário de pesquisa avançada. O formulário de
pesquisa avançada é útil para pesquisar informação

Direito Comunitário

incompleta ou dentro de um campo específico.

Sob o separador “EU” (relativo ao Direito Comunitário da

Selecione o separador relevante na parte superior da

UE), encontrará um formulário de pesquisa detalhada,

página de pesquisa avançada para alternar entre os

junto com um conjunto de opções adicionais que poderá

diversos formulários de pesquisa avançada: All (Todos),

selecionar para refinar adicionalmente a sua pesquisa.

Cases (Processos), Legislation (Legislação) e EU Law
(Direito Comunitário).

É bom saber que...

Pesquisa de processos

Poderá personalizar o formulário de pesquisa de

Sob o separador “Cases” (processos), encontrará um
formulário de pesquisa detalhada , à direita, junto com
uma gama de produtos que poderá selecionar para
refinar adicionalmente a sua pesquisa.

Legislação
Sob o separador “Legislation” (legislação), um
12

formulário de pesquisa detalhada, para disposições

Direito Comunitário através do menu suspenso “Add
Field” (Adicionar Campo). O JustisOne irá memorizar
esses campos adicionais personalizados, associandoos aos detalhes da sua conta. Esta funcionalidade
não conseguirá, no entanto, memorizar campos
personalizados em subscrições que utilizem a função de
reconhecimento de IP.

Navegação procurar

Nova Funcionalidade

Selecione os seus parâmetros de pesquisa utilizando o menu suspenso.
Utilize a barra de navegação, localizada no lado esquerdo
do ecrã, para aceder à funcionalidade de navegação do
JustisOne. Esta funcionalidade permitir-lhe-á pesquisar
conteúdos através de um processo passo a passo.

Passo a passo
Na primeira coluna, selecione o tipo de documento
(Processos, Estatutos, etc.) Em seguida, na segunda
coluna, utilize o menu suspenso do topo para selecionar os
parâmetros que pretende incluir na pesquisa: Jurisdiction
(Jurisdição), Category (Categoria), Court (Tribunal), Year
(Ano) ou Reports (Relatórios). Na terceira coluna e seguintes,
poderá selecionar parâmetros adicionais ou fazer clique
no botão “Show Documents” (Mostrar Documentos)
para visualizar os resultados obtidos com os parâmetros
selecionados. Selecione a opção no painel anterior caso
pretenda desfazer a seleção atual, ou, em alternativa, utilize o
botão “Clear” (Limpar).
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Todos os Documentos

Pesquisa de múltiplas bases de dados (SourceLink)
Poderá utilizar o JustisOne para localizar conteúdo em

papel azul, conforme ilustrado à direita. Se o processo

mais de 100 outros serviços online. Isto permite-lhe

ou documento que pretende visualizar não estiver

utilizar o JustisOne como único ponto de partida para

acompanhado desse ícone, clique no título para abrir

todas as suas pesquisas. Em vez de perder tempo

o resultado e, em seguida, selecione o separador

a pesquisar várias bases de dados, poderá localizar

“Citations and Sources” (Citações e Fontes), do lado

conteúdos oriundos de outras fontes, incluindo a

direito do ecrã, para visualizar os serviços externos que

Westlaw, LexisNexis e BAILII, de uma só vez.

hospedam esse conteúdo. Consulte a página 26 para

Todos os Documentos

visualizar onde este separador aparece.

Texto completo vs. conteúdo indexado
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Quando efetuar uma pesquisa no JustisOne, os seus

Personalize os seus serviços externos

resultados incluirão tanto o texto completo como o

Uma vez que muitos serviços externos requererão

conteúdo indexado, a menos que tenha selecionado

subscrições adicionais, poderá personalizar quais

“Apenas Texto Completo” nos seus parâmetros de

destes pretende que sejam exibidos nos resultados das

pesquisa. Os conteúdos de texto completo são

suas pesquisas. Utilize o menu das definições que se

processos, documentos e legislação comunitária

encontra localizado ao fundo da barra de navegação,

acessíveis no JustisOne, sendo conteúdos indexados os

à esquerda, e selecione “SourceLink”. Em seguida,

processos e disposições legislativas disponíveis a partir

escolha os serviços externos que pretende visualizar no

de serviços externos. Os conteúdos de texto completo

JustisOne, como ilustrado à direita.

são acompanhados de um ícone que representa um
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Resultados de
pesquisa

Clique no nome do tribunal para ver todas as citações para um determinado julgamento.

O JustisOne lista os seus resultados em cartões de perfil

incluindo por nome do tribunal ou a colocação dos mais

individuais. Cada cartão contém o nome do documento,

recentes no topo, utilizando o separador de ordenação,

a categoria em que se insere, informações acerca

presente acima da lista de resultados.

do tratamento do processo (se disponível), nome do

Citações paralelas

tribunal, jurisdição, e o ícone associado aos processos
cujo texto completo se encontra disponível. Por favor,
consulte a página 16 para mais informações sobre texto
completo e conteúdo indexado.
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Todos os Documentos

Uma vez que os processos são frequentemente
relatados em diferentes séries e publicações, o
JustisOne interliga as diferentes citações e versões de
um processo, tornando mais fácil para si encontrar o

Ordenação dos resultados

que procura e evitando duplicações desnecessárias.

Por omissão, os resultados são ordenados

poderá visualizar uma lista completa de citações

por Relevância. O nosso ranking de relevância

associadas a um determinado processo fazendo clique

considera o número de vezes que um processo foi

no nome do tribunal, como mostrado à direita. Se o

subsequentemente citado, o número de ações positivas

processo tiver sido publicado em séries diferentes, todas

e negativas associadas e o nível do tribunal a que o

as versões serão agrupadas sob o mesmo cartão de

processo chegou, entre outros fatores. Isto assegura

resultados, por ordem de autoridade. Consulte a página

que os processos mais relevantes ficam topo dos

26 para mais informações sobre como navegar entre

resultados da sua pesquisa. Poderá, no entanto, optar

versões de um processo.

por outras formas de ordenação dos resultados,

Filtre os seus resultados

Nova Funcionalidade

Para filtrar os seus resultados, clique no separador “Filter

Isto fornecer-lhe-á resultados relacionados com essas

Results” (Filtrar Resultados), onde poderá refinar a sua

categorias, para que obtenha uma lista de resultados

pesquisa por tipo de material e jurisdição, e selecionar

mais completa, abrangendo ambas as categorias.

se apenas pretende visualizar resultados de texto

Caso pretenda antes pesquisar por Domiciliação E

completo. Consulte a página 16 para mais informações

Delito, poderá utilizar operadores booleanos na barra de

sobre texto completo e conteúdo indexado.

pesquisa inteligente.

O painel de filtragem de resultados, mostrado à direita,
também lhe permitirá atualizar os seus resultados com

Ao selecionar qualquer das opções em “Material

categorias adicionais. Cada vez que selecionar uma

Type” (Tipo de Material), “Jurisdiction” (Jurisdição) ou

nova categoria no painel de filtragem, estará a pesquisar

“Categories” (Categorias), aparecerá um asterisco para

as categorias selecionadas. Por exemplo, se escolher

lhe indicar que existem itens selecionados sob essa

filtrar os seus resultados por Domiciliação e Delito, o

opção.

JustisOne estará a adicionar Domiciliação OU Delito aos
seus parâmetros de pesquisa atuais.

Sabia que? Existem mais de 100.000 citações relacionadas, entre diferentes jurisdições, no JustisOne.
Utilize a opção “Citações em Contexto” para destacar estas relações. Para mais informações, consulte a
página 36.
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Todos os Documentos

Faça download dos seus resultados
Utilizando o separador “Download”, visível acima da lista

Nova Funcionalidade

Todos os Documentos

ficheiro Zip que irá conter:

de resultados, poderá fazer download de processos
específicos, da página de resultados onde se encontrar
ou dos 50 resultados melhor posicionados na lista.
Ao abrir o painel de download, são exibidas caixas

•
•
•

Um ficheiro de inventário
O PDF dos documentos, se disponível
Todos os ficheiros de metadados, em formato RTF

de seleção à esquerda de cada cartão de resultados.
Selecione resultados da lista, individualmente, e

Para visualizar o ficheiro de inventário, faça clique

depois clique no botão azul “Download”. Para incluir os

sobre ele com o botão direito do rato e abra-o com

metadados do documento no seu download, selecione a

um navegador de internet. O ficheiro de inventário irá

opção respetiva, abaixo do botão “Download”.

refletir a lista de resultados no JustisOne, contendo

Para fazer download dos 50 resultados melhor

os resultados da sua pesquisa e os links diretos para

posicionados na lista ou da página de resultados onde

os processos no JustisOne. Existirá ainda uma nota

se encontrar, basta que selecione a opção respetiva

junto a cada processo cujo PDF esteja indisponível para

antes de escolher “Download”. Os documentos serão

download.

transferidos para o seu computador sob a forma de um
À procura de vídeos? Poderá assistir aos nossos
guias em vídeo www.justis.com/justisone-videos
22
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Alertas por email
Defina alertas por email para novos processos,
legislação e documentos associados com pesquisas
específicas, ou de um determinado tribunal ou
jurisdição. Para criar alertas para novos processos e
documentos associados com tribunais e jurisdições,
aceda ao separador “Alerts” (Alertas) no ecrã “My Justis”,

Nova Funcionalidade

Todos os Documentos

Good to know

O ecrã “My Justis” permite-lhe visualizar as suas
pesquisas recentes e em histórico, bem como gerir os
seus alertas. O ecrã “My Justis” irá também mostrarlhe informações úteis acerca da Justis, do nosso
teste de proficiência e muito mais.

como mostrado à direita, e use os botões de alternância
para ativar ou desativar os alertas. Poderá ainda definir
alertas específicos, baseados em qualquer pesquisa
efetuada no JustisOne. Para tal, efetue a pesquisa em
questão e seguidamente selecione o separador “Setup
Alert” (Definir Alerta). No menu que aparece, como
mostrado à direita, altere o nome do alerta ou a linha
de assunto do email associado, se pretender, defina a
frequência com que pretende receber os emails e clique
em “Create Alert” (Criar Alerta). Os alertas definidos
a partir dos resultados das suas pesquisas podem
ser visualizados na secção “Searches” (Pesquisas) do
separador “Alerts” (Alertas) do “My Justis”.
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Jurisprudência
Lado esquerdo

Utilize os separadores para navegar entre listas de processos citados ou que
tenham sido subsequentemente relacionados com o processo em questão.
Consulte a página 36 para mais informações.

Jurisprudência

Utilize os separadores para navegar entre o
julgamento ou uma versão relatada, se disponível, e
visualize Citações e Fontes (vd. pág. 16).

Lado direito

Visualize o nome do processo e do

Utilize as opções aqui disponíveis

tribunal onde este foi apresentado,

para fazer download do julgamento

e utilize o menu suspenso para

e das listas de processos

selecionar diferentes etapas de

relacionados, quando disponíveis

recurso. Caso o processo tenha

(ver página 22). O botão “Precedent

sido apreciado num tribunal

Map” (Mapa de Precedentes) abre

superior ou anulado, estará aqui

um diagrama interativo que ilustra

disponível uma notificação nesse

o relacionamento do processo com

sentido.

todas as autoridades relacionadas
(ver página 38). Neste painel, poderá

Estas são as passagens de um
julgamento mais frequentemente
citadas, também conhecidas como
passagens-chave (key passages).
Consulte a página 34 para mais
26

informações.

ainda selecionar o “Read Mode”
(Modo de leitura), que abrirá o
julgamento em ecrã inteiro. Poderá
ainda fazer clique no botão PDF para
visualizar a documentação original,
se disponível.
27

Legislação

No painel do lado direito, você pode selecionar o separador “Latest Revisions” (Últimas
Revisões), que irá mostrar-lhe todas as últimas revisões de uma Lei, quando disponíveis. Se tiver
Utilize os separadores para navegar entre processos
citados, alterados e elementos alterados.

Legislação

acesso a legislação no JustisOne, por favor, observe que toda a legislação que albergamos se
encontra no formato original em que foi publicada.

Lazo izquierdo

Lado direito

Visualize aqui o nome e detalhes

Localizado imediatamente acima

da Lei. Utilize o menu suspenso

do painel do lado direito, encontrará

para visualizar uma secção ou

a opção de download (consulte a

subsecção específica de uma Lei.

página 22).

O estado e detalhes acerca da Lei
são listados no painel. Isto indica

Selecione o “Read Mode” (Modo de

se a Lei se encontra em vigor, ou

Leitura) para abrir o documento em

se foi alterada ou revogada.

ecrã inteiro, visualizar o PDF oficial
e aceder às fontes e referências
(SourceLink, vd. pág. 16).
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Direito Comunitário

Os separadores na parte superior do painel do lado esquerdo

Direito Comunitário

permitir-lhe-ão navegar por entre legislação citada, processos
citados, elementos alterados e mais. Utilize as setas para se

Lado esquerdo

deslocar por entre as opções do separador.

Lado direito

Diretamente acima do painel do

Diretamente acima do painel do

lado esquerdo, encontrará o título

lado direito, encontrará a opção de

do documento e o tipo de material.

fazer download do documento e

No painel do lado esquerdo,

informações relacionadas, quando

encontrará informação-chave

disponíveis (vd. a página 22).

extraída do documento original
e exibida num formato fácil de

No painel do lado direito, poderá

compreender, incluindo palavras-

aceder ao texto completo,

chave, referências, tratados e a

selecionar o modo de leitura para

data do documento, entre outros.

abrir o documento em ecrã inteiro,
visualizar o PDF oficial e aceder à
funcionalidade SourceLink (vd. pág.
16).
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Visualização Múltipla

Poderá reparar que o botão “Multiple View” (Visualização Múltipla) poderá mudar para “Single
View” (Visualização Simples). Clique em “Single View” para voltar a visualizar um documento de
Utilize o botão “Full Text / Overview” (Texto Completo / Visão

cada vez. Poderá especificar que qual o documento a que pretende regressar antes de entrar em

geral) para alternar entre as vistas.

Visualização Simples, fazendo clique em qualquer parte desse documento.

Todos os Documentos

A interface exclusiva do JustisOne

O JustisOne mantém abertos

permite-lhe visualizar vários

todos os documentos visualizados

documentos lado a lado.

recentemente, até que o utilizador

Se tiver aberto mais de um

os feche ou saia do serviço.

documento, poderá selecionar o

Assim poderá examinar todos

botão “Multiple View” (Visualização

os processos que tiver abertos

Múltipla), disponível na parte

utilizando o botão “All Open

superior direita do ecrã. A sua

Documents” (Todos os Documentos

seleção fará com que o JustisOne

Abertos), bem como as setas.

abra um documento secundário

Por favor, tenha em conta que a

junto daquele que se encontrar a

visualização de conteúdos lado

visualizar no momento.

a lado depende do tamanho e
resolução do monitor em utilização,

Em Visualização Múltipla, o painel

sendo que os ecrãs de maiores

de análise será visível para ambos

dimensões permitem a visualização

os documentos abertos.

de até três documentos nestas
condições.
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As passagens mais citadas de um processo

Para visualizar cada passagem de um julgamento que tenha sido subsequentemente
citada num processo posterior, clique no botão “Highlight all Quoted Passages”

Jurisprudência

(Destacar Todas as Passagens Citadas), o que gerará um mapa de calor sobreposto ao
A funcionalidade “Key Passage”
(Passagem-Chave) do JustisOne
mostra-lhe as passagens mais
citadas de um julgamento.
Inicialmente exibidas no painel
do lado esquerdo da visão geral
de um processo, estas são as
passagens desse processo
que foram subsequentemente
citadas com maior frequência e,
provavelmente, as partes mais
influentes do julgamento.
As passagens-chave são
atualizadas automaticamente ao

texto do julgamento, de modo a indicar as secções citadas com maior frequência.
Clique numa dessas passagenschave para visualizar os outros
julgamentos em que a passagem
em questão foi citada, e em que
parte deles poderá encontrar a
referência. Se fizer clique sobre
o número do processo ou do
parágrafo na lista que aparece
em pop-up, será diretamente
redirecionado para o julgamento
subsequente ou respetiva passagem
relevante.

longo do tempo, de acordo com
novas decisões que possam surgir
relativamente ao processo em
questão.
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Relações entre processos

Jurisprudência

Ao conduzir pesquisa legal, é fundamental saber

separadores “Cited Cases” (Processos Citados) e “Cited

como foi tratada a interpretação de uma determinada

Legislation” (Legislação Citada” para obter listas de

autoridade antes de poder confiar nela como declaração

autoridades relacionadas.

precisa da lei.
Os nossos editores internos, dotados de formação
jurídica, efetuam referências cruzadas para cada
processo, marcando os respetivos trâmites, de modo a
que seja imediatamente visível como as autoridades se
citam umas as outras, ajudando-o a perceber o status
da lei.
Os processos são também cruzados entre jurisdições,
permitindo-lhe encontrar autoridades vinculativas e
persuasivas de outras jurisdições.
No painel do lado esquerdo, poderá aceder aos
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Citações em contexto
Para destacar as partes do texto em que foram
efetuadas referências, clique no botão localizado no lado
direito de um qualquer processo. Essa ação destacará
diretamente o texto, atribuindo códigos de cores a cada
referência, de forma a ajudá-lo a navegar por entre essas
relações, como mostrado à direita.

Visualizar relações entre processos
O nosso Mapa de Precedentes permite-lhe visualizar de

referiram subsequentemente ao processo principal.

imediato como foi considerado um processo, chamando

O que representam as setas coloridas?

a sua atenção para processos relevantes de forma
simples e interativa.
Ao visualizar um processo, clique no botão “Precedent
Map” (Mapa de Predentes), situado na parte superior
direita do ecrã, para aceder a esta funcionalidade.

O que representam os círculos?
O círculo grande, de cor branca, representa o processo
que se encontra a observar (o título do processo é
também mostrado sobre a visualização), ao passo que
os processos no centro do círculo principal são aqueles
que foram citados no julgamento do processo principal.
Colocados cronologicamente, da esquerda para a direita,
os processos que rodeiam o exterior do círculo principal
(círculos exteriores) representam processos que se
38

Para aceder à visão geral de um novo processo a partir do Mapa de
Precedentes, clique no nome do processo.

As setas coloridas correspondem a ações positivas
(verde), neutras (cor de laranja) ou negativas
(vermelhas) associadas ao processo. Deslize o ponteiro

Faça duplo clique sobre qualquer

do rato sobre qualquer das setas para visualizar o tipo

processo dentro do mapa para

de trâmite em questão.

o tornar o processo em foco.
Em seguida, utilize as setas para

O que representam as dimensões?
O tamanho dos círculos, tanto interiores como
exteriores, representa o número de relações,
relativamente a citações, partilhado por cada um deles
com os restantes processos exibidos; quanto maior
o círculo, mais relações terá em comum os outros
processos.
Clique num processo, dentro do mapa de precedentes,
para ver as relações que partilha com os outros
processos.

navegar entre processos.

Jurisprudência

Totalidade dos processos citados

Cada um dos pontos abaixo refere-se a uma passagem citada, indicando a
Single View

Nova Funcionalidade

Jurisprudência

cor o tipo de tratamento dado a essa passagem.

Compreender como um processo foi citado
subsequentemente poderá ser muito moroso. No
entanto, a funcionalidade “CiteLine” do JustisOne
mostra-lhe, num só lugar, todas as passagens de um

Multiple View

processo que foram posteriormente citadas.
Esta funcionalidade permite-lhe percorrer diferentes
passagens para ver como foi tratado um determinado
processo, fornecendo-lhe todas estas informações num
só lugar. Para aceder a esta ferramenta, selecione o
separador “Citing Cases” (processos em que foi citado),
no painel do lado esquerdo, e clique sobre “All Citing
Cases” (todos os processos em que foi citado).

Ao visualizar um só processo, todos os processos que
o citaram serão exibidos como cartões deslizantes; ao
exibir processos lado a lado (em Visualização Múltipla),
os processos que os citaram serão exibidos em lista.
40

Clique nos pontos para saltar
entre passagens.
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Apoio ao utilizador
Ajuda e Perguntas Frequentes
Para obter ajuda dentro do JustisOne, clique no botão
“Help” (Ajuda) que se encontra na barra de navegação,
no lado esquerdo do ecrã. Isto abrirá um pop-up com
uma lista de respostas a perguntas mais frequentes
(FAQ). Clique na secção do topo para começar a
escrever a sua questão.

Administração
Faça a gestão dos acessos dentro da sua organização,
atualize as suas definições de reconhecimento de IP,
envie guias do utilizador e solicite formação, entre
muitas outras possíveis ações, através do nosso
portal de administração, acessível através do menu
colocado do lado esquerdo do ecrã. Este menu apenas
42

será exibido se o utilizador possuir privilégios de
administrador.

Formação personalizada

É bom saber que...

Sabia que a Justis oferece formação a todos

As ligações a serviços externos poderão requerer

aproximadamente uma hora, dependendo das

subscrições adicionais desses mesmos serviços, não
incluídas nas subscrições Justis.
Para acederem ao JustisOne, os dispositivos terminais
dos utilizadores terão de se encontrar ligados à rede
da empresa ou organização a que pertencem, caso
o reconhecimento do endereço de IP esteja ativado.
Todos os nomes e logotipos de editores, prestadores
comerciais e seus serviços são-nos fornecidos,
respetivamente, pelas organizações que prestam
esses serviços, sendo aqui exibidos com a finalidade
de proporcionar uma representação fidedigna desses

os seus clientes? Cada sessão formativa dura
necessidades do utilizador.
As sessões formativas são conduzidas online, de
tal forma que os seus colegas, colaboradores ou
alunos possam aceder-lhes remotamente. Podemos
também oferecer formação presencial em algumas
partes do Reino Unido e Irlanda, podendo ainda
ministrar-lhe sessões especiais relacionadas com
o Portal de Administração do JustisOne. Para mais
informações, por favor, contacte-nos:
training@justis.com | +44 (0)20 7284 8083

mesmos serviços. Todos os dados exibidos foram
recolhidos entre 2018 e 2019.
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