
Latin American Core

O que está disponível na Latin American Core: 

• ABA Law Library Collection Periodicals
• American Law Institute Library
• Federal Register Library/Code of Federal Regulations
• Foreign Relations of the United States
• Harvard Research in International Law
• Immigration Law & Policy in the U.S.
• Intellectual Property Law Collection
• Law Journal Library
• New York Court of Appeals Records and Briefs
• New York Legal Research Library
• State Attorney General Reports & Opinions
• Taxation & Economic Reform in America, Parts I & II, 1781-2010
• U.S. Attorney General & Department of Justice Collection
• U.S. Presidential Library
• U.S. Supreme Court Library
• United Nations Law Collection
• World Constitutions Illustrated
• World Trials Library

Apresentando a HeinOnline Latin American Core 
A HeinOnline não é apenas uma base de dados de legislação dos Estados Unidos. Você sabia que a 
América Latina é mencionada em mais de 240.000 documentos em toda HeinOnline? Pela primeira 
vez, conseguimos reunir todo o material latino-americano incluído na HeinOnline em um novo e único 
pacote de assinatura: a Latin American Core.



O que está incluído:

Latin American Core

A Latin American Core destina-se a fornecer uma base de conteúdo para atender às suas necessidades de 
pesquisa. Além disso, você pode optar por adicionar qualquer uma de nossas bibliotecas à la carte à sua 
assinatura básica para expandir ainda mais sua coleção de pesquisa jurídica. 

Um pacote de assinatura da Latin American Core inclui acesso às seguintes bibliotecas:

ABA Law Library Collection Periodicals*
Esta coleção inclui mais de 2.700 citações da América 
Latina. Esta coleção digitaliza a ABA Law Library 
Collection Periodicals, juntamente com 44 periódicos 
que estavam disponíveis anteriormente apenas para 
membros da ABA. Ela fornece acesso a volumes de 
periódicos correntes e abrange todas as áreas da Lei 
americana. Também estão incluídas as publicações 
ABA Center for Professional Development’s National 
Institutes de 2012 até a presente data. 

American Law Institute Library*
Contém textos completos dos Relatórios Anuais do 
Instituto, Procedimentos, Discursos da Reunião Anual e 
o boletim do Instituto: The ALI Reporter. Inclui também 
arquivos vigentes das Reformulações da Lei, Código 
Comercial Uniforme, Código Penal, Periódicos ALI-ABA 
e a Declaração de Direitos Humanos Essenciais (um 
projeto pioneiro da ALI dos meados dos anos 40)

Law Journal Library
A coleção inclui, em geral, mais de 2.300 periódicos 
jurídicos e relacionados ao direito. A cobertura vai da 
primeira edição publicada para todos os periódicos, 
até a edição mais recente, com base em contratos com 
editores.

Foreign Relations of the United States (FRUS)
Inclui mais de 3.400 documentos sobre as relações 
América Latina-EUA. A série Foreign Relations of the 
United States começou em 1861 durante a administração 
Lincoln e agora é composta por mais de 800 volumes. 
Ela apresenta o registro histórico oficial das principais 
decisões de política externa dos EUA e da significativa 
atividade diplomática do país.

 Harvard Research in International Law
A coleção inclui o acesso à reimpressão da Harvard 
Research in International Law, bem como a 
Contemporary Analysis and Appraisal. Também inclui 
links para artigos de direito da Law Journal Library que 
são escritos pelos colaboradores da Harvard Research in 
International Law.

Immigration Law & Policy in the U.S.*
Esta coleção monumental inclui mais de 1.400 
citações da América Latina e é uma compilação dos 
mais importantes documentos históricos e legislação 
relacionada à imigração nos Estados Unidos, bem 
como audiências atuais, debates e recentes avanços na 
legislação de imigração. Esta base de dados inclui as 
decisões precedentes da Board of Immigration Appeals 
(BIA), histórias legislativas, títulos de direito e política, 
títulos de extradição, artigos acadêmicos, uma extensa 
bibliografia e outras obras relacionadas.

Intellectual Property Law Collection*
Esta coleção inclui mais de 6.500 citações da América 
Latina e com milhões de páginas de histórias legislativas, 
tratados, clássicos e outros documentos relacionados 
com direitos autorais, patentes e marcas registradas, 
esta coleção permite que os pesquisadores pesquisem 
todos os materiais sobre propriedade intelectual em 
uma única base de dados. Importantes títulos incluem: 
Legislative History of the 1909 Copyright Act (1976), 
Kamenstein Legislative History Project: A Compendium 
and Analytical Index of Materials Leading to the 
Copyright Act of 1976 e William Robinson’s Law of 
Patents for Useful Inventions. Essa biblioteca também 
disponibiliza o CFR Title 37, U.S. Code Titles 17 & 35, o 
Manual of Patent Examining Procedure e muito mais!

New York Court of Appeals Record and Briefs
Essa coleção contém a cobertura de 1 NY3D e é 
atualizada mensalmente.

New York Legal Research Library
Essa biblioteca especializada inclui relatórios e opiniões 
do New York Attorney General, the New York State 
Register, Tax Cases, New York State Session Laws, New 
York Law Journals, o New York State Bar Association 
Journal, clássicos jurídicos de ou sobre Nova York, 
julgamentos, Códigos de Nova York anteriores a 1923 e 
Relatórios Estaduais. 



State Attorney General Reports & Opinions
O State Attorney General Reports & Opinions constitui, 
para cada Estado, um elemento integrante no âmbito 
da Legislação em vigor, e têm as características de 
autoridade primária e secundária. Esta coleção inclui 
o acesso ao Attorney General Reports & Opinions para 
todos os cinquenta Estados, bem como Porto Rico e as 
Ilhas Virgens. Inclui também acesso ao Opinions of the 
Office of Legal Counsel of the United States Department 
of Justice  e ao Official Opinions of the Attorneys General 
of the United States. 

Taxation & Economic Reform in America, Part I & II, 
1781-2010*
Este arquivo histórico contém milhares de volumes e 
milhões de páginas de materiais de história legislativa 
e outros documentos. Inclui a coleção completa Carlton 
Fox Collection que contém quase 42 anos de legislação 
histórica relacionada com o Direito Tributário de  1909-
1950. Ele inclui mais de 100 outras histórias legislativas 
relacionadas à tributação, reforma econômica e planos 
de estímulo.

Code of Federal Regulations/Federal Register*
A cobertura do Federal Register da HeinOnline é 
abrangente e está disponível desde o início (1936). O 
Federal Register é atualizado diariamente na HeinOnline, 
o que significa que você sempre pode acessar o material 
do dia útil anterior. A Cobertura do CFR também está 
disponível desde o começo (1938) até atualmente. 
Documentos adicionais incluem o United States 
Government Manual desde o início (1935) e a Weekly 
Compilation of Presidential Documents desde o início 
(1965).

U.S. Presidential Library*
A U.S. Presidential Collection inclui títulos como 
Messages and Papers of the Presidents, Public Papers 
of the Presidents, CFR Title 3 (Presidents), Daily 
Compilation of Presidential Documents, e outros 
documentos relacionados aos presidentes dos EUA.

U.S. Attorney & Department of Justice Collection
Esta coleção inclui os pareceres do Procurador Geral 
dos Estados Unidos (ambos os Pareceres Oficiais do 
Procurador Geral dos Estados Unidos, bem como 
os pareceres do Gabinete do Conselho Jurídico do 
Departamento de Justiça dos Estados Unidos).

U.S. Supreme Court Library*
Cobertura completa dos volumes oficiais vinculados 
aos U.S. Reports, bem como impressões preliminares, 
pareceres, livros e periódicos relacionados com o 
Supremo Tribunal dos Estados Unidos estão incluídos 
nesta biblioteca.

United Nations Law Collection
Esta coleção contém reproduções exatas das principais 
publicações jurídicas das Nações Unidas, incluindo a 
coleção completa da Série de Tratados das Nações 
Unidas,  a  Série de Tratados da Sociedade das Nações, a 
Declaração Mensal de Tratados e Acordos Internacionais, 
as publicações UNCITRAL e UNIDIR, a Série Legislativa 
das Nações Unidas e muito mais. O auxílio na busca 
e recursos adicionais facilitam a recuperação de um 
Tratado da ONU inserindo uma Citação da UNTS, a busca 
por um Tratado da ONU e a ligação a artigos de revisão 
de Leis que citam um Tratado da ONU.

World Constitutions Illustrated*
A América Latina é citada mais de 9.200 vezes 
em toda esta coleção. Esta biblioteca permite aos 
juristas pesquisarem o desenvolvimento do Direito 
Constitucional e político de todos os países do 
mundo. Inclui a Constituição atual de cada país em 
sua língua original e em Inglês, assim como a história 
do Direito Constitucional de países como Austrália, 
Brasil, China, França, México, Reino Unido e muitos 
mais. Inclui também periódicos da área de Direito 
Constitucional, milhares de livros clássicos, outros 
trabalhos relacionados como o World Fact Book, links 
para artigos acadêmicos e recursos on-line e referências 
bibliográficas.

World Trials Library*
Esta coleção inclui milhares de julgamentos, incluindo 
conjuntos completos da American State Trials, Howell’s 
State Trials, e os julgamentos de Nuremberg. Também 
inclui julgamentos famosos da Philadelphia’s Jenkins Law 
Library, Cornell University, e da coleção de julgamentos 
da University of Missouri-Columbia. Contém transcrições 
de julgamentos, documentos judiciais e recursos 
relacionados aos julgamentos, tais como monografias 
que analisam e debatem as decisões de julgamentos 
famosos, bem como biografias de muitos dos maiores 
advogados da história.

* Oferecemos também a opção de propriedade de conteúdo digital para 
esta biblioteca. Entre em contato conosco para mais informações.
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Entre em contato conosco

Dúvidas sobre opções de assinatura, incluindo preços, ou para solicitar uma avaliação gratuita do pacote de 
assinatura da Latin American Core, entre em contato com: 

Silvia Ramos Aguilera   Marketing    
+1 305 961 1617   +1 716 882 2600    
sramos@vlex.com   marketing@wshein.com   

• • Imagens exata da página de todos os documentos em formato PDF
• • Fácil download em PDF
• • Todos os títulos desde o início da coleção
• • Totalmente pesquisável
• • Capacidade de exportar citações de revistas para RefWorks, EndNote e Zotero
• • Integrado com a Encore Discovery Solution, Encore Duet e EBSCO Discovery Service
• • Valor acessível
• • Vem de uma empresa com 50 anos de experiência fornecendo material de pesquisa para as Bibliotecas

Vantagens da HeinOnline:

Para mais informações sobre as funcionalidades da HeinOline e suporte 
específico de cada biblioteca, visite nossa página Help&Support! 

http://help.heinonline.org/

Perguntas frequentes:
Esta seção inclui respostas para dúvidas sobre acesso, marca, MyHein, privacidade, opções de  assinatura de 
curto prazo, aplicativo HeinOlnline e muito mais!

Suporte específico de cada biblioteca:
Esta seção fornece exemplos detalhados das funcionalidades, ferramentas e pesquisas em uma biblioteca espe-
cífica da HeinOline. Também inclui todo material de suporte para cada biblioteca.

Guias de treinamento:
Aqui você pode fazer o download de guias de usuário, guias de referência rápida, guias de pesquisa e muito 
mais! Todo material está em formato PDF. 

Vídeos e Webinars:
Está procurando por alguns exemplos ao vivo? Aqui é onde você pode encontrar nossa biblioteca de vídeos e um 
acervo de webinars para ver a HeinOnline em ação.


