
Revista dos tRibunais onLine®

seu talento aliado À melhor 
ferramenta jurídica

Todos os dias, mais profissionais do Direito estão descobrindo o poder e as 
funcionalidades inovadoras da Revista dos tRibunais onLine®, que 
por meio de conteúdo criteriosamente selecionado, inter-relacionado, com 
interface moderna e de fácil manuseio, oferece resultados de confiança em 
tempo reduzido.
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o maior e mais completo acervo jurídico com a 
reconhecida qualidade da revista dos tribunais

DOUTRINA
u  Revistas

Artigos nacionais e estrangeiros dos mais famosos e conceituados doutrinadores publicados na Revista dos 
Tribunais e nas Revistas Especializadas.

REVISTA DOS 
TRIBUNAIS 

Conteúdo desde 1986

REVISTA DE 
PROCESSO – RePro
Conteúdo desde 1976

REVISTA BRASILEIRA 
DE CIÊNCIAS 

CRIMINAIS – RBCCrim
Conteúdo desde 1992

REVISTA TRIBUTáRIA 
E DE FINANçAS 

PúBLICAS – RTrib
Conteúdo desde 1992

REVISTA DE DIREITO 
BANCáRIO E DO MERCADO 

DE CAPITAIS – RDB
Conteúdo desde 1998

REVISTA DE DIREITO 
AMBIENTAL – RDA
Conteúdo desde 2010

REVISTA DE 
ARBITRAGEM E 

MEDIAçÃO – RArb
Conteúdo desde 2004

REVISTA DE DIREITO 
CONSTITUCIONAL E 

INTERNACIONAL – RDCI
Conteúdo desde 1992

REVISTA DE DIREITO 
DO CONSUMIDOR –

RDC
Conteúdo desde 1992

REVISTA DE DIREITO 
PRIVADO – RDPriv

Conteúdo desde 2000

REVISTA DE DIREITO 
DO TRABALHO – RDT

Conteúdo desde 1976

REVISTA DO INSTITUTO 
DOS ADVOGADOS 

DE SÃO PAULO – RIASP
Conteúdo desde 1998

REVISTA DE DIREITO 
IMOBILIáRIO – RDI
Conteúdo desde 1978

REVISTA BRASILEIRA 
DE DIREITO 

DESPORTIVO – RBDD
Conteúdo desde 2002

REVISTA DE DIREITO 
DAS COMUNICAçÕES 

– RDCom
Conteúdo desde 2010

REVISTA DE DIREITO 
EDUCACIONAL – RDE

Conteúdo desde 2010

REVISTA DO IBRAC 
DIREITO DA CONCORRÊNCIA, 

CONSUMO E COMéRCIO 
INTERNACIONAL – RIBRAC

Conteúdo desde 1994

REVISTA TRIBUTáRIA 
DAS AMéRICAS – RTA

Conteúdo desde 2010

REVISTA DE CIÊNCIAS 
PENAIS – RCP

Conteúdo desde 2004 

RDBRAS
REVISTA DE DIREITO 

BRASILEIRA – RDBras
Conteúdo desde 2011
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u  CoLeção doutRinas essenCiais
Estes conjuntos de preciosidades doutrinárias impulsionam o leitor a uma abrangente interpretação das 
questões abordadas. Trata-se de uma verdadeira enciclopédia jurídica que, em razão de sua excelência, oferece 
o conhecimento necessário para a solução de qualquer problema relacionado à matéria, contribuindo para o 
sucesso da sua causa!
A pesquisa pode ser feita, inclusive, pelo título da obra.

•   diReito ambientaL – Orgs.: édis Milaré e  
Paulo Affonso Leme Machado

•   diReito CiviL – Orgs.: Gilmar Ferrreira Mendes 
e Rui Stoco

•   diReito ConstituCionaL – Orgs.: Clèmerson 
Merlin Clève e Luís Roberto Barroso

•   diReito do ConsumidoR – Orgs.: Claudia 
Lima Marques e Bruno Miragem

•   diReito do tRabaLho e diReito da 
seguRidade soCiaL – Orgs.: Mauricio 
Godinho Delgado e Gabriela Neves  Delgado

•  diReito empResaRiaL – Org.: Arnaldo Wald

•   diReitos humanos – Orgs.: Flávia Piovesan e 
Maria Garcia

•   diReito inteRnaCionaL – Orgs.: Luiz Olavo 
Baptista e Valerio de Oliveira Mazzuoli

•  diReito penaL – Orgs.: Luiz Regis Prado e 
René Ariel Dotti

•   diReito penaL eConômiCo e da empResa 
– Orgs.: Luiz Regis Prado e René Ariel Dotti

•   diReitos RegistRaL – Orgs.: Ricardo Dip e 
Sérgio Jacomino

•   diReito tRibutáRio – Orgs.: Ives Gandra da 
Silva Martins Filho e Edvaldo Pereira de Brito

•   FamíLia e suCessões – Orgs.: Yussef Said 
Cahali e Francisco José Cahali

•   obRigações e ContRatos – Orgs.: Gustavo 
José Mendes Tepedino e Luiz Edson Fachin

•  pRoCesso CiviL – Luiz Rodrigues Wambier e 
Teresa Arruda Alvim Wambier

•   ResponsabiLidade CiviL – Orgs.: Nelson 
Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery

u  CoLeção soLuções pRátiCas/ paReCeRes
Diversos pareceres trazem a visão e o reciocínio jurídico de renomados juristas sobre inúmeras questões jurídicas. 
São verdadeiros paradigmas para serem utilizados em experiências similares do seu dia a dia.

• diReito  CiviL – Pareceres de GUSTAVO TEPEDINO
• diReito  CiviL – Pareceres de LUIz EDSON FACHIN
•  diReito ConstituCionaL – Pareceres de CLèMERSON MERLIN CLèVE
•  diReito pRoCessuaL CiviL – Pareceres de ARRUDA ALVIM
• diReito pRoCessuaL CiviL – Pareceres de LUIz GUILHERME MARINONI
• diReito  pRoCessuaL CiviL – Pareceres de NELSON NERY JR.
• pRoCesso CiviL – Pareceres de LUIz RODRIGUES WAMBIER

• pRoCesso e diReito mateRiaL – Pareceres de TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER
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Faça sua pesquisa
u  busCa avançada

Dentro do conteúdo é possível fazer uma pesquisa com vocabulário indexado/tesauro (pesquisa no índice), por 
tema livre, por título, por autor, por ano e idioma, além de escolher em qual Revista quer pesquisar.

u  sumáRio da obRa
Em cada um dos títulos da coleção DOUTRINA ESSENCIAIS, é possível navegar pelo Sumário da Obra.

Permite pesquisar o 
SUMÁRIO  da Obra
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u  mais de 17 miL novos aCóRdãos 
• Ementados
• Titulados: Ementa elaborada por Profissionais do Direito. Uma facilidade para ajudar o profissional a focar no 
conteúdo que realmente interessa e ganhar tempo
• Inter-relacionados com Doutrina, Jurisprudência e Legislação 

u  JuRispRudênCia no mesmo sentido e em sentido ContRáRio: Uma visão geral do cenário jurídico

u  ConteÚdo pubLiCado nas Revistas

u  ConteÚdo exCLusivo web: julgados que não foram 
publicados em nossas Revistas, mas que passaram por 
um rigoroso critério de seleção.

u  busCa inteR-ReLaCionada Com os tRibunais.

JURISPRUDêNcIA

Faça sua pesquisa
u  busCa avançada

  Busque por Tribunal, número do acórdão, processo ou Relator, além da Pesquisa livre e por vocabulário indexado/
tesauro (pesquisa por índice).
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Inúmeros diplomas legais, com notas e remissões com links que remetem o usuário diretamente ao assunto 
desejado.

u  LegisLação supeRioR: Constituição Federal, leis, decretos, etc.

u  LegisLação inFeRioR: Portarias, resoluções normativas, etc.

u  atuaLização diáRia:  Garante a inclusão de novas normas e também das alterações ocorridas e publicadas no 
Diário Oficial da União.

u  busCa poR apeLido da noRma

u busCa avançada
  Em LEGISLAçÃO, pelo número da norma, tipo da lei, data ou apelido, além da pesquisa livre ou pelo vocabulário 

indexado/tesauro (pesquisa no índice)
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LegISLAçãO                   

Faça sua pesquisa

u indiCação de vigênCia da noRma 
 

bandeira verde – em vigor

bandeira branca – Vacatio legis

bandeira vermelha – revogada
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u LegisLação Comentada
   São mais de 15 mil links inter-relacionados para otimizar, ainda mais, a pesquisa jurídica. Ou seja, toda legislação 

federal, jurisprudência e citações de Doutrina publicadas nas Revistas podem ser acessadas por meio de links, 
agilizando e facilitando a busca de informação nas 3 esferas e fortalecendo sua pesquisa com os comentários dos 
experts no assunto.

CóDIGO DE 
PROCESSO CIVIL 

COMENTADO
josé miguel 

Garcia medina

CóDIGO DE 
PROCESSO CIVIL 

COMENTADO 
daniel mitidiero e 

luiz Guilherme marinoni

CLT COMENTADA 
DOUTRINA E 

JURISPRUDÊNCIA
 luciano viveiros

COMENTáRIOS AO 
CóDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR
antonio herman de v. 

benjamin, bruno miragem e 
claudia lima marques

CóDIGO TRIBUTáRIO 
NACIONAL 

COMENTADO
coord.:  vladimir passos 

de freitas

* Os Códigos Comentados poderão ser adicionados à assinatura separadamente.

SúMULAS
Acesse todas as súmulas dos Tribunais Superiores e das principais agências reguladoras.

u  busCa avançada
 em sÚmuLas, pesquise pelo número da súmula, por tribunal ou pelo órgão emissor.

NOTícIAS
Acesse em tempo real às notícias publicadas pela ReuteRs, a maior agência de notícias do mundo, e tenha em 
primeira mão as notícias que interessam para o negócio ou caso do seu cliente e para se autoinformar.
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FUNcIONALIDADeS

u  aLeRtas*: Agende para receber novos conteúdos incluídos no RT Online, como e quando quiser. 

u  FavoRitos*: Crie pastas de documentos por cliente ou por assunto e renomeie seus documentos para 
ajudar na organização.

u históRiCo*: Obtenha o tempo dedicado a cada pesquisa e quais documentos foram examinados.
 Facilite seu controle de horas.

u saLvaR, enviaR , impRimiR**: Escolha a melhor maneira para manter a informação.

u  id do CLiente: Identifique o cliente ou caso ao iniciar a sessão e tenha o histórico da pesquisa e o tempo a 
ela dedicado.

u  peRsonaLização*: Escolha o tamanho da letra, resultados de pesquisa por página, formato  de envio 
(Word, pdf) e tamanho do papel (A4 / Carta).

*exceto Assinatura por IP. **exceto códigos comentados em razão dos direitos autorais
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u  ResuLtados poR ReLevânCia JuRídiCa ou data: O usuário escolhe a forma de apresentação de resultado, 
por relevância jurídica ou por documentos mais recentes.

u  Links: Mais de 1 milhão de links de relacionamento de conteúdo.

u  busCa no índiCe/ tesauRo: Experimente uma pesquisa mais assertiva. Toda informação contida na     
Revista dos tRibunais onLine® é interpretada e rigorosamente indexada por uma equipe  de especialistas 
das diferentes áreas do Direito. Através de um vocabulário controlado de termos jurídicos, seus sinônimos e termos 
relacionados, o usuário consegue acessar o que pesquisa tematicamente de forma rápida, fácil e exata.

u  FaCiLidades de pesquisa
  Busca Integrada na tela home

  Utilize para obter resultados em doutrina, legislação, jurisprudência, súmulas, legislação comentada, coleção Doutrinas 
Essenciais e coleção Pareceres.

Tesauro
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u  a integRação inteLigente entRe todas as Fontes do diReito possibiLita a anáLise integRaL 
do assunto: Uma equipe especializada relaciona inteligentemente todo conteúdo, identificando além das 
relações explícitas, aquelas implícitas tematicamente.

u expansão de teRmos digitados
  Recupera automaticamente todos os documentos que contenham a palavra buscada e também as derivadas 

dela (masculino, feminino, singular, plural,  substantivos, adjetivos, conjugações verbais). Como no exemplo 
abaixo, buscamos “intimar”e encontramos também documentos com os termos “intimando” e “intime”.
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VEJA O DEPOIMENTO DE ALGUNS CLIENTES E MEMBROS DO CONSELHO 
CONSULTIVO qUE UTILIzAM A Revista dos tRibunais onLine®

“acho que esta 
ferramenta vai ajudar 
muito no nosso labor 
diário, na nossa luta 
perante os tribunais.”

DR. éDIS MILARé

“eu vejo não só como uma 
ferramenta de trabalho 
para o profissional, mas 
também como um meio de 
aprimoramento intelectual.” 

DR. RENé DOTTI

 DR. IVES GANDRA DA SILVA MARTINS

“ admirável o serviço. 
É realmente inovador.”

“Tinha uma 
expectativa muito 
grande e foi superada, 
pois o produto é muito 
melhor do que eu 
imaginava que fosse.” 

Dr. Luiz roDrigues Wambier

“a ferramenta tem se 
mostrado de excepcional 
segurança e agilidade na 
produção das peças.”

DR. LUIz GUILHERME MARINONI

“Todos deveriam 
conhecer o produto. 
O profissional que 
o conhecer, não irá 
dispensá-lo  do seu 
dia a dia.”

Dr. NelsoN Nery JuNior
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Tenha mais produtividade no seu dia a dia e garanta o sucesso da sua causa com a 
Revista dos tRibunais onLine®.
 
Todo o conteúdo passa por um criterioso trabalho editorial que contextualiza 
os relacionamentos entre legislação, doutrina e jurisprudência, que aliado à 
tecnologia de ponta, fornece resultados rápidos e precisos.

rapideZ e produtividade no seu dia a dia



suporte
Revista dos tRibunais onLine®

o uso da ferramenta é bastante simples e intuitivo, no entanto, a editora Revista dos tribunais está preparada 
para fornecer treinamento presencial ou telefônico, de acordo com a preferência do cliente. basta entrar em 
contato conosco para agendá-lo.

consulte seu consultor e eXperimente!

peça agora sua senha de degustação e comprove como a Revista dos tRibunais onLine® pode trazer 
excelentes resultados para o seu negócio.

Acesse nosso hotsite www.rtonline.com.br, cadastre-se e receba, gratuitamente, sua senha de teste da 
Revista dos tRibunais onLine®.

Fale com seu consultor:

t t t www.rtonline.com.br
• Suporte online: www.rtonline.com.br
• E-mail: sac@revistadostribunais.com.br
• Telefone: 0800 702 2433, em dias úteis das 8h às 18h

www.rtonline.com.br
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