
                     

Fundação Faculdade de 

Direito de Sorocaba 

 

A Faculdade de Direito de Sorocaba através da sua Biblioteca Carlos Alberto de 

Moura Pereira da Silva, visando facilitar o acesso rápido à informação, tem a 

satisfação de comunicar a aquisição e disponibilização da Base de Dados RT 

Online. 

 

A combinação de um século de conteúdo e qualidade editorial da Editora Revista 

dos Tribunais, com a empresa Thomson Reuters, resultou na Revista dos 

Tribunais Online®. Atualmente sendo considerada uma das melhores e mais 

completa solução de pesquisa jurídica digital nacional. 

 

Essa base de dados de pesquisa jurídica da Editora Revista dos 

Tribunais/Thomson Reuters reúne: doutrina, legislação, jurisprudência, súmulas, 

notícias e outros conteúdos da área de Direito. 

 

Abrange as Áreas: 

 Arbitragem e Mediação 

 Direito Ambiental 

 Direito Bancário 

 Direito Civil 

 Direito Constitucional 

 Direito das Comunicações 

 Direito da Seguridade Total 

 Direito Desportivo 

 Direito do Consumidor 

 Direito do Trabalho 

 Direito Educacional 

 Direito Empresarial 

 Direito Imobiliário 

 Direito Internacional 

 Direito Penal 

 Direito Penal Econômico 

 Direito Privado 

 Direito Processual Civil 

 Direitos Humanos 

 Direito Registral 

 Direito Tributário 

http://revistadostribunais.com.br/maf/app/authentication/signon?sp=UFRGS-2
http://revistadostribunais.com.br/maf/app/authentication/signon?sp=UFRGS-2


DOUTRINA 

São textos doutrinários das principais publicações da Editora Revista dos 

Tribunais. 

 Revistas temáticas que abrangem todas as áreas do Direito; 

 Coleções Doutrinas Essenciais; 

 Coleções Pareceres. 
 

LEGISLAÇÃO 

 Documentos com atualização diária. 

 Códigos comentados por renomados autores com atualização online. 
 

LEGISLAÇÃO COMENTADA 

 Código de processo Civil Comentado - José Miguel Garcia Medina; 

 Código de processo Civil Comentado – Luiz Guilherme Marinoni e Daniel 
Mitidiero; 

 Código Tributário nacional Comentado – Vladimir Passos de Freitas 
(Coord.); 

 CLT Comentada – Luciano Viveiros; 

 Comentários ao Código de Defesa do Consumidor – Claudia Lima 
Marques, Antônio Herman V. Benjamin e Bruno Miragem. 

 

JURISPRUDÊNCIA 

Conteúdo com alto valor agregado, contendo Título e Ementa. 

 Julgados disponíveis a partir de 1976; 

 Documentos históricos úteis para o conhecimento da evolução do 
pensamento jurídico. 

 

SÚMULAS 

 Todas as súmulas dos principais Tribunais Superiores do Brasil (STF, STJ, 
TST), e de Agências Reguladoras e Órgãos da Administração Pública. 

 

NOTICIAS 

 Acesse em tempo real às notícias publicadas pela Ruters, a maior agência de 
notícias que interessam a você, sua atividade profissional ou ao caso do seu 
cliente. 

 

COMO ACESSAR: 

A consulta à base pode ser feita diretamente no Site da FADI (http://www.fadi.br), clicar 

no ícone da biblioteca e clicar no ícone da RT Online 

 

Estudante – RA e Senha 

Estudantes Formados – RA e Senha de quando era aluno.  
(Duvidas com RA e Senha procurar a Biblioteca) 
 
Professores – Código e Senha que utiliza para inserir as notas dos alunos. 

http://www.fadi.br/


 

 

 

 

 

 



 

 

 

Em Tutoriais é explicado, passo a passo, como navegar e fazer pesquisas. 

 


