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TUTORIAL DE ACESSO ÀS BIBLIOTECAS DIGITAIS
BIBLIOTECA DIGITAL
•

Serviço de consulta a bibliotecas online disponibilizado pela Escola da Magistratura do
Rio Grande do Norte a partir da aquisição de três plataformas digitais: Biblioteca Digital
ProView, Revista dos Tribunais Online e Minha Biblioteca, as quais abrangem livros,
periódicos, legislação, jurisprudência e notícias.

•

A iniciativa visa dar continuidade ao Programa Biblioteca Jurídica (PBJ), criado em 2013,
agora, atualizado ao formato digital.

•

Além da ampliação do acervo, a biblioteca receberá atualização dos títulos, permitindo
acesso ao usuário de qualquer lugar do Estado, mediante a rede interna do TJRN. Os
perfis criados para acessar o sistema poderão consultar fontes bibliográficas de revistas,
livros e outras matérias relevantes para o desenvolvimento da atividade jurisdicional,
bem como de pesquisa e docência que estão no âmbito do Poder Judiciário do Rio
Grande do Norte.

1 Acesse o site da ESMARN: www.esmarn.tjrn.jus.br

2 Desça até o final da página: acesse uma das 3 plataformas de biblioteca digital disponíveis.

3 BIBLIOTECA DIGITAL: REVISTA DOS TRIBUNAIS ONLINE
A Revista dos Tribunais Online contempla mais de 36 títulos de revistas especializadas;
coleção Doutrinas Essenciais; coleção Pareceres e Soluções Práticas, contendo pareceres e
decisões nos variados ramos do Direito; conteúdo de legislação com atualização diária e códigos
comentados; conteúdo de Jurisprudência, abrangendo julgados desde 1986; notícias da Agência
Reuters e conteúdo administrativo.
3.1 Revista dos Tribunais Online: acesso exclusivo por dispositivos da rede do TJRN

3.2 Busca

3.2.1 Exemplo de Busca

3.2 Acesso às revistas específicas
1º Passo: Selecione “Revistas” na Lateral.

2º Passo: Selecione a revista desejada.

3º Passo: Selecione o volume.

4 º Passo: Use a caixa de busca para pesquisar material específico no volume.

4 BIBLIOTECA DIGITAL: BIBLIOTECA PROVIEW
A Biblioteca Digital ProView é um acervo de livros eletrônicos acessível via navegador de
internet. Disponibiliza a coleção completa com as obras dos selos editoriais Revista dos Tribunais
e Fiscosoft, que abrange as mais diversas áreas do Direito, facilitando um melhor
aproveitamento no campo profissional, nos estudos e nos concursos.
Para o cadastro deve-se acessar por uma máquina da rede corporativa e seguir as próximas
etapas:
1 º Passo: Cadastro – clique no ícone humanizado.

2 º Passo: Cadastro – clique em personalizar

3 º Passo: Cadastro – crie sua conta

4 º Passo: Cadastro – copie a “Chave de registro” em “Etiqueta personalizada” e adicione
seu e-mail e em seguida clique em continuar.

5 º Passo: Cadastro – Digite as informações solicitadas para criação do perfil.

6 º Passo: Cadastro – Digite as informações solicitadas

4.1 Busca na Biblioteca Proview
Utilize caixa de pesquisa para digitar a palavra-chave que procura e terá acesso ao
conteúdo disponível.

5 BIBLIOTECA DIGITAL: MINHA BIBLIOTECA
A Minha Biblioteca é uma plataforma digital de livros que possui um vasto acervo de títulos
técnicos e científicos, formada pelas principais editoras do Brasil: Grupo A, Grupo Gen-Atlas,
Manole, Saraiva, Cengage Learning, Zahar, Grupo Autêntica, Editora Cortez, entre outras.
O cadastramento para acesso a plataforma Minha Biblioteca é realizado por intermédio da
Biblioteca Des. José Gomes da Costa, através de solicitação por Ofício pelo sistema Sigajus.

5.1 Pode ser acesso de qualquer dispositivo após cadatramento realizado por meio da
Biblioteca da Esmarn, com usuário e senha informado pela mesma.

5.2 Busca – Utilize a Caixa de pesquisa.

Obtenha seus resultados com destaque para livros já selecionados por você
previamente.

APROVEITE ESSAS FERRAMENTAS DIGITAIS

Para maiores informações entrar em contato com:
Biblioteca Desembargador José Gomes da Costa
Tel.: (84) 3215 – 1867
Ana Cláudia Carvalho de Miranda (Chefe da Biblioteca)
E-mail: anaclaudia@tjrn.jus.br

