
BIBLIOTECA DIGITAL ProView™
O MELHOR CONTEÚDO AO SEU ALCANCE!

Uma plataforma que reúne conteúdo de qualidade 
para você que não tem tempo a perder! 
 
Simples e fácil de usar, a Biblioteca Digital ProView  
tem diversas funcionalidades que permitem interagir 
com seus livros eletrônicos, utilizando filtros com 
marcações de textos, pesquisa no índice, usabilidade 
e muitos mais. Consulte sua Biblioteca Digital ProView 
em qualquer lugar. 

ACESSE SUA BIBLIOTECA DIGITAL PROVIEW EM SEU 
DESKTOP, LAPTOP, TABLET OU VIA NAVEGADOR DE 
INTERNET A QUALQUER HORA E EM QUALQUER LUGAR.

FUNCIONALIDADES

SELECIONE &  
DESTAQUE TEXTOS

Faça anotações e escolha entre  
uma variedade de cores para organizar 

suas notas e destaques. 

HISTÓRICO  
DE NAVEGAÇÃO

Acompanhe as páginas  
navegadas.

USE O TESAURO PARA BUSCAR 
INFORMAÇÕES

Neste tipo de busca, ao começar a 
escrever um termo, irão aparecer diversas 
palavras do índice Tesauro relacionadas 

ao termo pesquisado.

CONFIGURAÇÕES & PREFERÊNCIAS 
Escolha a aparência dos seus  

livros/periódicos no ProView mudando 
a fonte do texto, tamanho do texto, 

espaçamento de linhas e o esquema 
de cores.

PESQUISE EM SUA BIBLIOTECA
Pesquise em todos seus e-books baixados 
e obtenha resultados com os nomes dos 
livros/periódicos onde os termos foram 
encontrados, e o número de vezes que 

eles aparecem em cada livro/periódico.

LINKS NO SUMÁRIO
Sumário com links diretos para  

o conteúdo abordado.

TRANSFIRA ANOTAÇÕES PARA UMA 
NOVA EDIÇÃO

Transfira todas as suas anotações  
e marcadores de maneira  
automática com a função  

“Importar Anotações”.

MARCADORES DE PÁGINA
Crie um marcador de página no livro 

tocando no ícone de Marcador de  
Página 1  situado no canto  
superior direito da página.

E PARA MAIS INFORMAÇÕES, LIGUE PARA: 0800 702 2433.
ACESSE: WWW.LIVRARIART.COM.BR E VISITE O HOTSITE: WWW.RT.COM.BR/PROVIEW.

MELHOR CUSTO-
BENEFÍCIO PARA:

INSTITUIÇÕES 
DE ENSINO 
ü   Centenas de títulos das bibliografias 

básicas e complementares das 
diversas áreas do Direito;

ü   Construa sua própria biblioteca com 
áreas e obras de seu interesse;

ü   Facilidade e agilidade para os 
trabalhos do bibliotecário;

ü   Mais conteúdo com mais economia.

ÓRGÃOS PÚBLICOS
ü Consulta indispensável para 

pesquisadores de diversas áreas do 
Direito;

 ü Títulos com uma proposta doutrinária 
consistente e elaborada para facilitar o 
seu dia a dia;

 ü Busca inteligente, pesquisa por termos 
e economia de tempo;

 ü Usabilidade e praticidade.

ESCRITÓRIOS  
DE ADVOCACIA
ü   Títulos indispensáveis para uma 

análise integral de doutrina, 
jurisprudência e legislação, que 
enriquecerá os argumentos jurídicos 
dos profissionais;

 ü Flexibilidade de acesso via navegador 
de internet;

 ü Consulta a múltiplos livros, textos e 
legislação com facilidade;

 ü Todos os benefícios de uma biblioteca 
física ao seu alcance.

TUDO QUE VOCÊ PRECISA  
EM UM SÓ LUGAR! ORDENAR

Ordene sua biblioteca por: Título (ordem alfabética), 
Tipo (livros e revistas), Editora, Jurisdição  

(por tema do Direito), Lidos Recentemente, Posse 
(exibe apenas os livros próprios, não os emprestados 

de uma biblioteca).



VANTAGENS

O MELHOR 
ACERVO

 ü Instituições de ensino, consultorias, empresas, 
órgãos públicos e escritórios de advocacia 
podem se beneficiar por ter toda a sua biblioteca 
digital em qualquer lugar, uma vez que os livros 
baixados não precisam de conexão à internet 
para consultar e trabalhar na sua pesquisa.

 ü Com a Biblioteca Digital ProView, professores, 
alunos e profissionais em geral terão à disposição 
as principais obras do Direito, tais como códigos 
comentados, manuais, monografias, cursos e 
obras de preparação para o exame de ordem 
e doutrinas dos mais renomados autores. 

 ü É um catálogo completo com as obras dos 
selos editoriais Revista dos Tribunais e Fiscosoft,  
que abrange as mais diversas áreas do Direito, 
facilitando um melhor aproveitamento nos 
estudos, nos concursos e no campo profissional.

MONTE SUA BIBLIOTECA DIGITAL E DISPONIBILIZE O MELHOR CONTEÚDO JURÍDICO PARA SUA
INSTITUIÇÃO, CONSULTORIAS, EMPRESAS, ÓRGÃOS PÚBLICOS E ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA.

COMO 
USAR:

- Consulte múltiplos livros 
com facilidade;

- Acesso ao  
mesmo conteúdo  
simultaneamente;

Fácil, rápido e do seu jeito!

- Crie seu acervo 
personalizado;

- Todos os benefícios de 
uma biblioteca física ao seu 
alcance;

- Aproveite todo conteúdo 
disponibilizado;  

- Faça notas, selecione e 
destaque trechos do texto 
pesquisado;

- Descubra a fórmula 
perfeita para o seu sucesso;

- Ganhe tempo importando 
suas notas das edições 
anteriores.

O QUE É
 ü A Biblioteca Digital ProView é uma biblioteca 

de livros eletrônicos acessível via navegador  
de internet, desenvolvida com a tecnologia 
Thomson Reuters. É a solução ideal para uma 
nova geração de professores, alunos  
e profissionais que necessitam de mobilidade, 
praticidade e rapidez.

O CONHECIMENTO NÃO OCUPA LUGAR  

ORGANIZE DO SEU JEITO
Faça anotações e organize suas 
notas em várias cores diferentes.

TRANSFIRA ANOTAÇÕES PARA UMA NOVA EDIÇÃO
Transfira todas as anotações e marcadores para uma nova 
edição da obra, usando a função de importar anotações.

PESQUISE EM SUA 
BIBLIOTECA
Busque em todos os livros  
da sua biblioteca, por texto 
livre ou palavra-chave.

ACESSE DE FORMA 
FÁCIL 
Tenha acesso rápido a 
pontos importantes de 
cada obra, navegando 
pelo sumário ou pelos 
resultados das buscas.

TENHA O MELHOR CONTEÚDO 
Autores renomados com rigorosos 
padrões editoriais. Controle  
de qualidade, visão teórica e prática  
de todas as questões legais.

FÁCIL E RÁPIDO!

1 - Tecnologia inovadora 
e funcionalidades que 
facilitam o seu dia a dia;

2 - Acesso via 
navegador de 
internet;

3 - O melhor conteúdo 
jurídico de todas as 
áreas do Direito;

4 - Mais mobilidade 
e praticidade;

5 - Utilize palavras-chave 
e frases para pesquisar em 
toda sua biblioteca.

LIVROS UNIVERSITÁRIOS 
Obras em linguagem simples  
e metodologia didática, indicadas  
aos acadêmicos de Direito. 

GRANDES OBRAS 
Indispensáveis aos advogados, estudiosos, pesquisadores  
e demais operadores da lei. As grandes obras se destacam  
por seu conteúdo, uma completa fonte de informação 
com doutrina e jurisprudência, incluindo um panorama 
fundamentado, proporcionando aos profissionais do 
Direito embasamento seguro para as questões cotidianas.

AUTORES RENOMADOS 
Autores nacionais e estrangeiros em  
todos os segmentos jurídicos, obras  
embasadas de doutrina, jurisprudências,  
citações e comentários.

NOVO CPC 
Portfólio completo de obras sobre o novo 
CPC, com abordagem do assunto jurídico, 
sob a perspectiva dos mais renomados 
juristas em matéria processual.

VANTAGENS

CÓDIGOS COMENTADOS 
Legislação comentada selecionada de acordo  
com a(s) matéria(s) específica(s) de cada  
área, que permite maior conhecimento  
da matéria analisada.

LEGISLAÇÃO SECA 
Legislação selecionada, caracterizada pela 
rigorosidade editorial da Revista dos Tribunais.

LIVROS PROFISSIONAIS 
Analisam em profundidade os temas mais 
relevantes da área jurídica. Obras de renomados 
autores nacionais e estrangeiros, em todos 
os segmentos jurídicos, para atender às 
necessidades do dia a dia dos profissionais  
do Direito e pós-graduandos. 

UM PORTFÓLIO COMPLETO DE OBRAS PARA ATENDER A       CADA UMA DE SUAS NECESSIDADES

QUER ENCONTRAR UMA INFORMAÇÃO 
ESPECÍFICA E NÃO SABE EM QUAL LIVRO 
PROCURAR?

A Biblioteca Digital ProView permite que você 
pesquise em todos os seus livros de uma só vez, 
utilizando filtros, marcações, destaque textos, índice, 
ordenação, configurações, preferências, e ainda pode 
limitar a sua pesquisa. 

GOSTARIA DE TER MAIS ESPAÇO PARA 
ARMAZENAR TODOS OS SEUS LIVROS?

 
Com a Biblioteca Digital ProView você pode organizar 
e personalizar os livros do seu jeito. 

PERDE TEMPO TRANSFERINDO ANOTAÇÕES  
DE UMA EDIÇÃO PARA OUTRA?

 
As anotações são transferidas automaticamente dos 
destaques, marcações e anotações entre as diferentes 
edições da mesma obra, sem atraso, erro e com um 
único clique.

GOSTARIA DE TER TODOS OS SEUS LIVROS 
DISPONÍVEIS, NÃO SOMENTE NO ESCRITÓRIO, 
MAS AONDE PRECISAR? 

Você pode conferir toda a sua biblioteca digital a 
partir de qualquer lugar, uma vez que os livros são 
baixados, você não precisa de conexão à internet para 
consultar e trabalhar na sua pesquisa ou estudos.


