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REVISTA DOS TRIBUNAIS ONLINE é uma plataforma de pesquisa jurídica que reúne em um único 
local as principais fontes do Direito, como: 

 

• artigos doutrinários; 

 

• jurisprudência dos Tribunais Judiciários; 

 

• legislação atualizada diariamente e  

 

• súmulas.  

 

https://servicos.furg.br/servicos/periodicosrt/


ACESSO 
PLATAFORMA 
RT 

O Sistema de 

Bibliotecas disponibiliza 

diferentes formas de 

acesso rápido a 

plataforma RT. 

 

A RT pode ser acessada 

de qualquer local. 

  

É possível ter acesso a RT a partir do site da FURG; Catalogo 
ARGO; site do SiB ou ainda acessando diretamente o 

endereço https://servicos.furg.br/servicos/periodicosrt/ 

  
https://argo.furg.br/ 
 

https://www.furg.br/ 
 

https://argo.furg.br/
https://argo.furg.br/
https://www.furg.br/


ACESSO: SITE SISTEMA DE BIBLIOTECAS 

 

https://biblioteca.furg.br/pt/ 
 
 

Por meio do site do Sistema de Bibliotecas existem 
duas formas de acessar a plataforma RT: ao clicar no 
menu “Bases e Dados” e selecionar a opção “Ciências 
Sociais Aplicadas” ou ainda ao clicar diretamente no 
ícone referente a plataforma, disponível no final da 

página em “Fontes de Informações Digitais”.   
  

 

https://biblioteca.furg.br/pt/


A partir das diferentes formas de 
acesso você será direcionado para 
a página de identificação, sendo 
necessário incluir o seu usuário e 

senha do Sistemas FURG.   

ACESSO: USUÁRIO E SENHA 

 



IDENTIFICAÇÃO  
FURG 

Ao incluir o seu usuário e 

senha você será 

diretamente direcionado 

para a página da RT. 
Algumas das funcionalidades da plataforma 
são oferecidas igualmente nas diferentes 

bases como: 
 

Opções de entrega; opções de pesquisa; 
sumário; destaques; 

ordenação dos resultados; identificação dos 
critérios de pesquisa.   

 
Fique atendo nas dicas a seguir.  

 



RT ONLINE 

PESQUISA 

NAS BASES 



PESQUISA: HOME 

 

Busca simples e  
Unificada.  

A pesquisa no índice é mais assertiva. 
Formado por diferentes conceitos do direito, 
ao digitar ao menos quatro letras no campo 
“Pesquisa no Índice” é apresentada uma lista 

de conceitos relacionados a sua busca. 
 
 

A pesquisa livre permite inserir  
palavras- chaves ou frases completas.  

Para a busca exata dos termos insira o mesmo 
entre aspas (“ ”). Sem o uso das aspas a 
pesquisa irá recuperar resultados para  

cada palavra utilizada.  
 
 



BASE 

DOUTRINA 



BASE DE DADOS: DOUTRINA 

 

A Base de Doutrina é 
extensa, possui todos 

os conteúdos das 
Revistas do Tribunais.  

Ao clicar em 
“Revistas” é 

apresentada uma 
listagem com todas as 

revistas da RT.  
 

Os “Destaques” são 
uma espécie de 

assunto do dia com 
artigos mais 

relevantes para a 
data.   

A forma de busca é bem 
abrangente, além da pesquisa no 

índice e livre existem outras opções 
para recuperação como busca por 
titulo, autor e pela própria revista.  



DOUTRINA: VISUALIZAÇÃO DO RESULTADOS 

 

Opções de entrega: imprimir, enviar por e-mail 
e salvar. Além disso é possível adicionar aos 

favoritos ou ainda criar um alerta.  

É possível alterar a ordem de 
apresentação dos resultados 

de “Padrão” (automática)  
para  “Data” (do mais recente  

para o mais antigo).   

Ao clicar no filtro  
“Publicações” é 

apresentada uma lista 
com o nome das revistas 
e o número de resultados 

dentro de cada revista 
listada.  

 
Ao selecionar uma  

das revistas 
automaticamente 

restringe os resultados.  
A qualquer momento é 
possível retornar para a 

lista completa.  



DOUTRINA: RESULTADO SELECIONADO  

 

Título e demais informações  
do artigo.   

Dados sobre o autor: 
nome, mini currículo e  

e-mail de contato 

Dados sobre o autor: 
nome, mini currículo e  
e-mail para contato. 

Sumário do artigo: ao 
clicar nos títulos você 

será direcionado para a 
parte selecionada  

no texto. 

Opções:  
 
• de pesquisar um 

termo no 
documento;  

 
• de verificar os 

últimos 
documentos 
consultados;  

 
• de entrega. 

 



BASE 

JURISPRUDÊNCIA 



BASE DE DADOS: JURISPRUDÊNCIA  

 

Além da pesquisa no índice e livre 
existem as opções de pesquisar por 

“Número do acórdão/Processo”, 
“Relator” e ainda existe a 

possibilidade de pesquisar por datas, 
tribunais, revistas.   

 

Em “Critérios de Pesquisa” são apresentados os filtros 
utilizados na pesquisa. Ao acrescentar ou retirar dados 
dos campos de busca as informações são atualizadas 

automaticamente.  



BASE DE DADOS: JURISPRUDÊNCIA  

 

Ao clicar nos tracinhos referentes a 
“Tribunais” e “Revistas” será 

apresentada a opção de filtrar por 
um ou mais tribunal(is) e uma ou 
mais revista(s) em que se quer 
pesquisar. A ferramenta já pré-
seleciona para buscar em todos.  

   



JURISPRUDÊNCIA: RESULTADO DA PESQUISA  

 

Opção de filtro por “Tribunais”: 
ao clicar será apresentada uma 
listagem com os tribunais e o 
número de resultados dentro 

de cada um. 
 

 Ao selecionar um dos tribunais 
automaticamente os resultados 
serão restringidos. A qualquer 
momento é possível retornar 

para a lista completa.  

 
“Pesquisar nos resultados”:  

é possível realizar uma busca dentro dos resultados. 
 

“Editar Pesquisa”:  
é possível editar a pesquisa adicionar elementos,  
fazer os ajuste e clicar novamente em pesquisar. 

 
“Nova Pesquisa”: 

 é possível realizar uma nova pesquisa a 
partir dessa mesma página.  

 
 



JURISPRUDÊNCIA: RESULTADO SELECIONADO 

 

Referência da 
Jurisprudência: 

 
Indicação do 

número do recurso, 
nome do relator, 

data do julgamento. 
Resumo da 

Jurisprudência: 
  

Texto desenvolvido 
pelo corpo editorial 

da RT. 



BASE  

LEGISLAÇÃO 



BASE DE DADOS: LEGISLAÇÃO 

 

Além da pesquisa no índice e livre 
é possível pesquisar por número, 

tipo, órgão emissor, datas e apelido 
da norma.  

A Base de Legislação é 
extensa. 

 
Um dos benefícios de 

utilizar a RT para 
pesquisar o acervo de 

legislação é pelo padrão 
de organização. 

 
Informações esparsas 
reunidas em um único 

local de pesquisa.     
   
 
 
 



LEGISLAÇÃO: NORMA BASICA E DESTAQUES 

 

Ao clicar em “Normativa 
Básica” é apresentada 
uma lista dos códigos e 

estatutos, possibilitando o 
acesso imediato ao 

documento.  
 
 
  
 

 
 

 “Destaques” 
apresenta uma 

norma em 
evidência no dia.   

 
 
 
 



LEGISLAÇÃO: STATUS DAS NORMAS 

 

A base de legislação apresenta igualmente as funcionalidades de: 
Pesquisa, classificação, entrega e 

ordenação dos resultados já citadas nas bases anteriores.   

Status das Normas 
 

Bandeira Verde:  
representa que a norma está em vigor. 

 
Bandeira Branca:  

representa que a norma está em vacância. 
  

Bandeira Vermelha:  
representa que a norma foi revogada.  

 

Destaques 



LEGISLAÇÃO: LEI SELECIONADA  

 

   
A base possibilita pesquisar 
dentro do documento por 

artigo ou por palavra.  

Sumário e  
Lista com os 
resultados da 

pesquisa realizada.  
 
 
  
 
 Formato Visual Law 

 
Algumas normas disponibilizam a opção 
de ver o conteúdo em formato “Visual 
Law”, basta clicar na identificação para 
gerar um arquivo pdf do resumo da lei. 

 
 
 
 

É possível aumentar 
ou diminuir fonte  

do texto. 



LEGISLAÇÃO: VISUAL LAW 

 

   

Destaques 

 
Visual Law 

 
Resumo da lei em arquivo pdf.   

 
Material de auxílio aos estudos. 

 
 
 



BASE  

SÚMULAS 



BASE DE DADOS: SÚMULAS 

 

Além da pesquisa no índice e livre 
é possível pesquisar pelo número e  
órgão emissor da norma súmula.  

Encontre as 
interpretações 
adotadas pelos 

tribunais superiores.  

Ao clicar nos tracinhos referente a 
 “Súmulas / OJs / PNs” é possível 

estabelecer filtros. 
 
  
   



BASE DE DADOS: FILTROS 

 

 
A ferramenta já pré-seleciona para 

buscar em todos os tribunais superiores 
e órgãos administrativos.  

 
Para consultar um ou mais órgãos 

desmarque a pré-seleção e clique nas 
opções que deseja fazer a busca. 

 
O mesmo procedimento pode ser 

realizado nas “Orientações 
Jurisprudenciais – TST”. 

 
E caso não seja de interesse pesquisar 
“Precedentes Normativos – TST”, basta 

desmarcar essa opção. 
 
 
 
   



Tutorial elaborado por: 

Raquel Barcellos  - rsbarcellos@furg.br 

DÚVIDAS? ENTRE EM CONTATO 

Demais contatos acesse: 

sib.referencia@furg.br 



SIGA NOSSOS CANAIS 

www.biblioteca.furg.br 

@sibfurg 

@SIBFURG 

SiBFURG 

@SiBFURG 

https://www.facebook.com/SIBFURG/?ref=hl
https://www.youtube.com/user/SiBFURG
http://www.biblioteca.furg.br/
https://www.instagram.com/sibfurg/

