
 

 

Thomson Reuters participa da 23ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo com seus 
selos editoriais Revista dos Tribunais e FISCOSoft, e apresenta conteúdos inéditos ao 
mercado 
 
Lançamentos de temas da atualidade, como a obra “Marco Civil da Internet”, a nova plataforma 
profissional para eBooks Thomson Reuters ProviewTM, e o pré lançamento do RIR 2014 são 
alguns dos destaques levados ao evento desse ano 
 
 
São Paulo, 11 de agosto de 2014 – A Thomson Reuters, provedor líder mundial de soluções e 
informações inteligentes para empresas e profissionais, tem presença confirmada na 23ª Bienal 
Internacional do Livro de São Paulo, por meio de seus selos editoriais Revista dos Tribunais e 
FISCOSoft. O evento, que acontecerá em São Paulo de 22 a 31 de agosto, no Pavilhão de 
Exposições do Anhembi, reunirá cerca de 480 expositores – entre editoras, livrarias e 
distribuidoras -- e espera registrar a presença de 800 mil visitantes. 
 
Entre as novidades que a Editora Revista dos Tribunais levará para o evento, destaque para 
Marco Civil da internet, primeira obra do mercado que analisa em detalhes a lei 12.965, que 
regulamenta o uso da internet para usuários e empresas. O livro, que acaba de ser lançado, foi 
coordenado por trêsdos mais renomados especialistas do País em Direito Eletrônico e Crimes 
de Alta Tecnologia:Dr. Marco Aurélio Florêncio Filho – professor da pós-graduação em 
direito digital e das telecomunicações da Universidade Mackenzie e vice presidente da 
Comissão de Direito Eletrônico e Crimes de Alta Tecnologia da OAB/SP; Dra. Juliana Abrusio 
– professora de Direito Digital e Eletrônico  e advogada do primeiro escritório especializado em 
direito eletrônico do Brasil; e Dr. Fabiano Dolenc Del Masso – coordenador do curso de 
Direito da Universidade Mackenzie, especialista em relações de consumo, direitos e garantias 
de quem usa a internet. 
 
O livro ressalta vários pontos de atenção identificados pelos autores, tais como o item 
relacionado à espionagem, às novas regras da proteção de dados pessoais, à liberdade de 
expressão, censura e privacidade na internet; e também às regras da neutralidade de rede, 
que prevê que os provedores de internet não podem oferecer tratamento distinto por 
exemplo, para acesso somente a emails, vídeos ou redes sociais.  
 
“O tratamento jurídico da internet no Brasil acrescentou novos pontos para esclarecimento de 
uma discussão que já havia começado, já que os litígios e divergências relacionados à 
utilização da internet já existiam. Por isso, o livro também considera a doutrina e os mais 
importantes julgados que precederam a nova lei”, explica Marisa Harms, diretora editorial de 
conteúdo jurídico da Thomson Reuters no Brasil.  
 
A Editora Revista dos Tribunais também apresentará na Bienal 2014 os livros  

• Royalties do Petróleo, Minério e Energia, de Fernando Facury Scaff;  
• Legislação Eleitoral Interpretada – Doutrina e Jurisprudência, de Rui Stocco e 

Leandro de Oliveira Stocco; 



 

 

• Diversidade Sexual e Direito Homoafetivo, por Maria Berenice Dias; 
• Guarda Compartilhada, de Waldyr Grisard Filho; 
• além da nona edição de Direito do Ambiente, de Edis Milaré.  

 
“Todas essas obras tratam de temas extremamente atuais e foram escritas, comentadas e 
editadas por juristas especialistas e renomados, que buscaram aprofundar suas análises sobre 
os impactos diretos e indiretos na realidade do País. Essa é uma linha editorial em que vimos 
colocando grandes esforços alinhado a nosso compromisso de respaldar os diferentes atores 
que compoem o cenário de tomada de decisão jurídica no País”, comenta Marcelo Madalozzo, 
diretor geral da unidade de negócios de Legal da Thomson Reuters no Brasil. 
 
 
Avanços tecnológicos para a leitura digital – O avanço da tecnologia digital aplicada ao 
mundo literário é o tema central de uma campanha que a Thomson Reuters relançará na 23ª 
Edição da Bienal Internacional do Livro. O objetivo é mostrar ao mercado as vantagens  de 
utilizar o Thomson Reuters Proview como ferramenta de suporte aplicada às necessidades dos 
profissionais que atuam no segmento jurídico. O Thomson Reuters ProView é a primeira 
plataforma de eReader desenhada especificamente para uso profissional, com recursos 
avançados como busca de texto completo, anotações, importação de notas e marcações para 
novas edições realizadas na edição antigas e realces protegidos e atualização de conteúdo. 
Está disponível para tablets iPad e Android, e para computadores Windows e Mac, além de ser 
acessível também via internet (navegador). “A mobilidade é um tema cada vez mais presente 
na vida das pessoas, em especial dos profissionais. O Thomson Reuters ProView vem atender 
essa demanda crescente de mercado como plataforma única, já que permite aos profissionais 
acessar o conteúdo do livro digital, e também trabalhar com esse conteúdo por meio de 
recursos de pesquisa e anotação avançados. Em sua base, estão incluidos os livros de 
referência jurídica de seus selos editoriais Editora Revista dos Tribunais, Thomson Reuters 
Westlaw™, Sweet & Maxwell, Sweet & Maxwell Asia, Carswell®, Aranzadi, La Ley, Abeledo 
Perrot, Legal Publishing Chile e Thomson Reuters Legal, Tax & Accounting ANZ. Há também 
importantes livros de referência da unidade de Tax & Accounting da Thomson Reuters 
oferecidos na plataforma ProView.  
 
Pré-lançamento do RIR 2014 – A Thomson Reuters fará durante a Bienal 2014 o pré-
lançamento do RIR 2014 (Regulamento do Imposto de Renda Anotado e Comentado), que 
chega à sua 17ª edição e vem em dois volumes. Obra considerada essencial para a atualização 
profissional de todos que trabalham com a tributação de pessoas jurídicas, o RIR 2014 – que 
foi atualizado até 31 de julho de 2014 – tem como destaque as anotações e comentários à Lei 
nº 12.973/2014, que alterou significativamente a forma que as empresas apuram o Imposto de 
Renda.  Um livro essencial para quem atua na área tributária ou contábil. Além disso, está 
atualizado à MP 651/2014, que dispôs, dentre outros, sobre fundos de investimentos e 
empréstimos de ativos financeiros. 
 
 



 

 

A Thomson Reuters oferece a advogados, empresas, escritórios jurídicos e todos os 
profissionais do Direito a mais completa e integrada suite de soluções de software jurídico para 
corporações e escritórios de advogados além de conteúdo de grande respeitabilidade por meio 
de seus selos editoriais FISCOSoft e também Revista dos Tribunais, que há mais de um século 
serve de referência em obras jurídicas, ocupando uma posição de destaque no setor. Com 
inúmeros autores de prestígio e um acervo de mais de 2 mil títulos publicados – incluindo 
livros, periódicos e produtos digitais, a Revista dos Tribunais é referência para estudantes, 
juízes, advogados, membros do Ministério Público e todo profissional ou entidade vinculada ao 
Direito. Para mais informações, acesse www.rt.com.br ou www.fiscosoft.com.br. 
 
Thomson Reuters 
Thomson Reuters é o provedor líder mundial de informações inteligentes para empresas e 
profissionais. Combinamos a experiência industrial com tecnologia inovadora para 
disponibilizar informação essencial aos principais tomadores de decisão nos mercados 
financeiro, de risco e compliance; jurídico; tributário, contábil e de gestão de comércio exterior; 
de propriedade intelectual e ciência; e de mídia, impulsionada pela Reuters News, organização 
de notícias mais confiável do mundo. As ações da Thomson Reuters estão listadas nas bolsas 
de valores de Toronto (TSX: TRI) e Nova York (NYSE: TRI). 
www.thomsonreuters.com. 
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