O melhor provedor de conteúdo
jurídico online do mercado,
concebido em uma poderosa
plataforma tecnológica que
disponibiliza, para o operador do
Direito, uma ferramenta de busca
que facilita o acesso à informação
integrada entre as bases de
conteúdo.
Repositório autorizado do:
STF, STJ e TST.

Estrutura de Conteúdo:
Está área apresenta apenas os temas
relacionados a área jurídica.
Destaque Síntese:
Integração do Editorial SÍNTESE com
os usuários do produto, trazendo
novos conteúdos e novas
funcionalidades.
Últimas Atualizações de
Legislação:
Acesso as últimas alterações em
legislação do dia e da semana.
Notícias Jurídicas:
Notícias selecionadas editorialmente
e publicadas com exclusividade,
sempre nas primeiras horas do dia.

Jurisprudência – Ementas do Dia: Neste área
você terá acesso as principais ementas do dia
de jurisprudência.
Legislação – Normas em atualização: Nesta
área de você terá acesso as que estão
passando por processo de atualização e
consolidação de normas.
Doutrinas – Últimas Atualizações: Acesso as
principais Doutrinas em atualização .
Práticas Processuais – Últimas Atualizações:
Acesso as principais Práticas Processuais em
atualização.
Prazos Processuais - Principais Prazos:
Acesso aos Principais Prazos Processuais e
Formas de Contagem como por exemplo:

• Formas de Contagem;
• Prazos Cíveis;
• Prazos Penais;
• Prazos Trabalhistas;
• Prazos Tributários, etc.

Pesquisa geral: Utilizando um único argumento de pesquisa, o usuário
consegue obter resultados em todas as bases de conteúdo do produto Legislação, Jurisprudência, Doutrina e Práticas Processuais.

Pesquisa avançada: Formulários de
pesquisa apropriados e direcionados para
cada base do produto. Por meio deles você
consegue identificar vários atributos da
pesquisa, a fim de obter um resultado mais
direcionado para a sua necessidade.
Pesquisas com filtros relacionados as
seguintes áreas:
• Legislação;
• Jurisprudência;
• Doutrinas;
• Praticas processuais e
• Dicionário Latim-Português.

Refinadores: Os navegadores são agrupadores de conteúdos que possuem características comuns. São originados a partir das
marcações editoriais inseridas nos documentos.
São eles:
Tipo de documento: Agrupa os resultados por tipo de
coleção de conteúdo = Legislação, Jurisprudência,
Doutrina, Práticas Processuais, Dicionário, Informações
Processuais e Instância: judiciais ou administrativas
Procedência: que orienta os resultados de doutrina
para nacionais ou estrangeiras;
Área Temática: organiza os resultados por suas
respectivas áreas temáticas
Autor: Agrupa os resultados de doutrinas pelos nomes
dos autores.
Ano: Agrupa os resultados por ano (atende
genericamente a todas as bases de conteúdo).
Tipo de ato: Agrupa os resultados pela modalidade do
ato legal encontrado.
Tributo: organiza os resultados pelos tributos tratados
nas normas encontradas.
Origem: Agrupa os resultados pelo órgão ou Tribunal
expedidor do ato/decisão.
Ementa: Agrupa os resultados de jurisprudência que
possuam ou não as íntegras dos acórdãos disponíveis
na base.
Comentário jurídico: Agrupa os resultados de
jurisprudência que possuam ou não comentários
técnicos elaborados pelo Editorial ou por colaboradores
externos.

Principais Códigos: Área onde ficam organizados os principais
Códigos, para consultá-los de forma rápida.

Informações processuais
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Composição dos Tribunais;
Regras de Competência dos Tribunais;
Manual de Custas Processuais;
Tabela de Honorários Advocatícios;
Tabela de Atualização de Débitos Judiciais;
Depósitos Recursais na Justiça do Trabalho;
Taxas e Emolumentos na Justiça do trabalho.

Informações Gerais:
✓ Abreviaturas em Geral
✓ Abreviaturas dos Códigos
✓ Abreviatura nos Tribunais
✓ Links Uteis
Serviço de Pesquisa: O Serviço de Pesquisa
é exclusivo para assinantes de produtos
SÍNTESE. Por meio deste serviço, você pode
solicitar pesquisas de Jurisprudência (Caso
concreto e tema especifico), Integra de
Acórdãos e de Legislação (Superior
consolidada ou inferior)

Meus Espaço
Minhas Pesquisas: área onde ficam armazenados os seus documentos
favoritos, após realizar sua pesquisa você pode adicioná-la às suas
documentos favoritos, você poderá consultá-la sempre que quiser.

Exemplos de Navegação

Como localizar as informações necessárias no produto SínteseNet?
O termo abordado por exemplo será Alienação Parental.
Entenda no passo a passo à seguir: Vamos entrar no produto e utilizar o recurso de Pesquisar.
1º passo: mencione o termo Alienação Parental e clique em Pesquisar.

Exemplos de Navegação

2º passo: Após clicar em Pesquisar, o
produto carregará todas as
informações que temos relacionadas
ao termo Alienação Parental.
Para facilitar ainda mais a
localização, vamos utilizar os
Refinadores do lado esquerdo.

Exemplos de Navegação
3º passo: No Refinador selecione na opção Tipo de Conteúdo o filtro de Legislação.
Realizado o filtro você terá acesso a integra da Lei da Alienação Parental - ECA - Alteração da Lei
nº 8.069 de 1990.

Exemplos de Navegação

4º passo: Clique na lei para visualizar.
Pronto sua pesquisa sobre Alienação Parental foi
realizada.
Nesta legislação você terá acesso também a
Jurisprudência Vinculada.
Diferencial do produto: Todas as normas que
compõem a base do produto carregam um
campo sinalizando qual o assunto tratado na
norma, no caso em análise - Lei da Alienação
Parental - ECA - Alteração da Lei nº 8.069 de
1990.

