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1 INTRODUÇÃO 

Os estudos prospectivos que procuram estabelecer cenários futuros 
não são fáceis. Assim como, não são poucas as previsões que se 
mostraram imperfeitas. A mais famosa delas, entre os bibliotecários, foi 
a previsão de McLuhan, que, em 1962, prognosticara o fim do livro. 
Bragança opina que McLuhan foi injustamente acusado de prever o fim 
do livro, ele teria dito "Não há dúvida de que hoje se escreve, imprime e 
lê mais do que antes, mas há também uma nova tecnologia elétrica que 
ameaça esta antiga tecnologia construída sobre o alfabeto fonético". 

Antes de McLuhan, outro filósofo havia previsto o fim do livro, o alemão 
Walter Benjamin, afirmou no seu texto "Guarda-livros juramentado", de 
1928, “(...) Agora tudo indica que o livro, nessa forma tradicional, vai ao 
encontro de seu fim.” Verdadeiras ou folclóricas, várias outras 
previsões também foram frustradas: 

“Quando a Exposição de Paris se encerrar, ninguém mais ouvirá falar de 
luz elétrica.“ (Erasmus Wilson, da Universidade Oxford, 1879); 

“O cinema será encarado por um tempo como curiosidade científica, mas 
não tem futuro comercial.“ (Augusto Lumiére, a respeito do seu próprio 
invento, 1895); 

“O cinema sonoro é uma novidade que durará uma temporada.” (Revista 
American Cinematographe, 1900); 

“Recuso-me a acreditar que um submarino faça outra coisa além de 
afundar no mar e asfixiar sua tripulação.”(H.G.Wells, escritor Inglês, 
1902); 

“A televisão não dará certo. As pessoas terão de ficar olhando para a sua 
tela e a família média americana não tem tempo para isso.”(The New 
York Time, 18 de abril de 1939, na apresentação do protótipo de um 
aparelho de TV). 

De qualquer forma, podemos ter uma certeza, a menos que ocorra uma 
reviravolta extraordinária, a Biblioteconomia Jurídica está estreitamente 
ligada à informática. O exemplo mais recente é a modernização 
tecnológica que os tribunais vêm realizando. “O fato é que a tecnologia 
foi eleita o mais importante instrumento de modernização do Judiciário. 
É a principal parceira de fóruns e tribunais na tentativa de 



	  

	  

desburocratizar os trâmites judiciais e otimizar o trabalho de juízes e 
advogados.” (Haigar, 2005). 

As bases de dados, as publicações jurídicas em novos suportes, a 
Internet, o correio eletrônico trouxeram modificações profundas no 
desenvolvimento das coleções, na formação do bibliotecário jurídico. 

2 ARQUITETURA DAS BIBLIOTECAS JURÍDICAS DO FUTURO 

Poderia se supor que as bibliotecas do futuro serão menores porque as 
mídias são menores. Mas, até o momento não existe nenhuma 
comprovação que isso ocorrerá dessa forma. 

Existem alguns fatores que poderiam indicar ganho de espaço, mas ao 
mesmo tempo existem outros que apontam para a destinação de áreas 
para acompanhar a modernização dos suportes dos documentos. 

Principalmente, porque a procura por livros impressos ainda é muito 
grande. Poderá haver algum ganho de espaço em relação às obras de 
referência, pois essas são bem aceitas, na forma eletrônica, pelos 
usuários. 

Um aspecto que deve ser considerado é a armazenagem das novas 
mídias. CD-Roms e DVDs necessitam de cuidados especiais para 
conservação da integridade das informações gravadas. A poeira é uma 
inimiga de leitores de CD-ROM e gravadores de CD e DVDs. Por seu 
lado, a umidade pode causar condensação no sensor ótico do 
gravador, causando problemas na gravação e leitura. A biblioteca 
investiu um bom dinheiro em seu equipamento, mas não pode 
esquecer da manutenção que ajuda a diminuir gastos desnecessários 
com reparos, sem falar na perda irreparável das informações contidas 
na mídia. Dessa forma, a biblioteca pode vir a possuir salas especiais, 
com controle de temperatura e umidade, para conservar as novas 
mídias. 

Podemos observar nas bibliotecas especializadas que o atendimento 
presencial é menor. O juiz gosta de receber o material, que solicita à 
biblioteca, em sua sala de trabalho. Não é comum ver juízes, ministros, 
parlamentares e outros operadores do Direito pesquisando ou 
utilizando o espaço da biblioteca para leitura. Até mesmo porque 
muitos deles utilizam seus assessores ou estagiários para fazer a 
busca preliminar. 

Por outro lado, a biblioteca deverá dispor de espaço para 
microcomputadores colocados à disposição de seu público para leitura 
de documentos na tela, pesquisa em bases de dados, gravação das 
informações em CD-ROMs ou DVDs. É preciso ainda ter local 
reservado para impressoras, de preferência, em locais distante das 



	  

	  

salas de leitura. Outro aspecto a ser considerado é que “muitos prédios 
foram concebidos para dar suporte a sistemas que não utilizam muitos 
equipamentos e, como conseqüência, não possuem os sistemas de 
comunicação, elétrico e de iluminação requeridos para apoiar os 
modernos programas informacionais.” (Cunha, 2000, p. 78) 

A tradicional Biblioteca da Harvard Law School foi reformada em 1996 
justamente para adaptar-se às novas necessidades dos usuários. Nova 
iluminação foi instalada, incluindo iluminação para as mesas e tomadas 
para os laptops dos usuários. O principal objetivo do projeto de reforma 
foi acomodar a situação atual e as necessidades da tecnologia de 
computadores. Foram instaladas 1.158 conexões de rede. 90 
computadores para acesso público foram adicionados, todos com 
acesso às impressoras. 

3 O FUTURO DO DESENVOLVIMENTO DAS COLEÇÕES 
JURÍDICAS 

“A informação digital é apenas um complemento do que a 
informação impressa faz há vários séculos. Nenhuma exclui a 
outra.” 

Miguel Angel Arellano 

De acordo com informações da Câmara Brasileira do Livro (CBL), em 
2002, foram publicados, em papel, 920 títulos de livros na área do 
Direito, em primeira edição. Comparando os dados com outras áreas 
tão tradicionais quanto Direito, percebe-se que claramente que os 
lançamentos jurídicos sobressaem. Considerando apenas os títulos 
republicados, a área de Direito distancia-se ainda mais das outras 
áreas. Evidencia-se que ainda é grande a oferta de livros impressos na 
área de Direito. 

Assunto Títulos em 
1ª edição Títulos Republicados 

Direito 920 1.250 
Sociologia 370 480 
Administração 280 610 
Informática 270 250 
Economia 160 360 
Ciência Política 120 90 
Biblioteconomia 15 10 

Fonte: Câmara Brasileira do Livro - CBL 
 



	  

	  

Não foi possível localizar estatísticas sobre a publicação de livros em 
suportes eletrônicos ou digitais. Mas, é notório que as editoras jurídicas 
têm lançado livros e periódicos em suporte eletrônico. Muitas já 
oferecem periódicos, dicionários, CLT, códigos, repertórios de 
legislação e jurisprudência, entre outras publicações. 

Segundo Arellano, “a informação digital é apenas um complemento do 
que a informação impressa faz há vários séculos. Nenhuma exclui a 
outra. Com a versão eletrônica abrimos a possibilidade de que a 
informação possa ser gerenciada de muitas formas. Desde sua criação 
até seu acesso, passando pelas estratégias de preservação que podem 
ser escolhidas. Quando se fala de preservação digital estamos falando 
de esforços realizados para garantir o acesso a longo prazo à 
informação que foi criada ou recriada em formato eletrônico. 
Digitalizando um documento ou salvando-o como um arquivo digital, 
estamos dando início ao ciclo de vida de um objeto digital com 
características próprias e que depende de um software e um hardware 
para ser reproduzido. Nossa preocupação deve estar sempre no grau 
de confiabilidade de que a tecnologia que estamos usando permite 
para que o nosso documento seja recuperável no futuro.” (Arellano) 

Em relação às publicações eletrônicas e digitais, algumas editoras 
procurando inovar estão oferecendo publicações pay-per-view, ou seja, 
não é necessário adquirir toda a obra, mas apenas o volume ou 
capítulo de interesse do usuário recebendo em seu correio eletrônico 
ou acessando pela Internet a parte adquirida. Um bom exemplo é a 
Biblioteca Forense, produto da Companhia Editora Forense, Revista 
Forense S/A e Jurid Publicações Eletrônicas. 

Fica claro que os responsáveis pelo desenvolvimento de coleções não 
podem deixar de considerar as publicações eletrônicas quando 
selecionam itens para o acervo, apesar da nossa experiência mostrar 
que muitos operadores do Direito ainda preferirem as publicações em 
papel. Aparentemente, a aceitação de obras de referência em formato 
digital é maior que dos textos de artigos ou livros. A obra de referência 
por característica intrínseca não requer muito tempo de leitura, mas 
usuários por ressentir-se da leitura na tela do computador. A 
experiência diária mostra que mesmo quando o usuário localiza na 
Internet ou base de dados o texto que procura, prefere imprimir e fazer 
sua leitura no material impresso. O texto digital se presta mais para 
fazer transcrições de trechos do texto encontrado. 

A assinatura de periódicos on-line ou em bases de dados suscita uma 
nova preocupação, a preservação da informação adquirida. Quando o 
periódico é adquirido em papel passa a pertencer à biblioteca que o 
adquiriu. Mas, os editores que vendem assinatura de periódicos on-line, 
oferecendo o texto integral de artigos de periódicos, estão vendendo, 



	  

	  

na verdade, apenas o direito de acesso enquanto durar a assinatura, 
ou seja, quando a assinatura termina e a biblioteca opta por não 
renová-la, a biblioteca não possui nenhuma cópia dos artigos contidos 
na base de dados até aquele momento. Esse assunto é muito 
relevante, principalmente se entendermos que a obsolescência da 
informação jurídica difere de alguns tipos de informação, em um 
aspecto muito importante: longevidade. Qual seria a função da 
biblioteca jurídica? Seria apenas a de disseminação da informação ou 
também a preservação da memória? Deveria haver uma biblioteca 
jurídica depositária? 

As modernas tecnologias podem modificar um dos principais e mais 
tradicionais instrumentos de coleta de dados para subsidiar o 
desenvolvimento de coleções, a estatística de uso. O software utilizado 
pela biblioteca para gerenciar o acervo deve gerar estatísticas de 
empréstimo. Códigos de barra em todos os itens do acervo facilitam a 
coleta de estatísticas de consulta no local. A biblioteca deve contar 
inclusive com estatísticas de acesso às páginas da biblioteca virtual, 
para conhecer os documentos que são mais acessados e aqueles que 
pouca procura tiveram. 

4 O FUTURO DO PROCESSAMENTO TÉCNICO 

Os acervos das bibliotecas jurídicas são bastante similares, pois todas 
procuram adquirir todo o material que é publicado no País. Mesmo que 
uma biblioteca seja mais especializada, por exemplo, em apenas 
Direito do Trabalho, seu acervo será ainda bastante coincidente com os 
acervos de outras unidades de informação. O ideal seria o tratamento 
técnico de forma descentralizada em esquema cooperativo. 

Há a possibilidade de terceirizar os serviços de descrição física dos 
documentos ou o “downloading do registro catalográfico para o 
catálogo local.” (Cunha, 2000, p. 81) 

5 PRODUTOS E SERVIÇOS OFERECIDOS PELAS BIBLIOTECAS 
JURÍDICAS 

As bibliotecas jurídicas historicamente vêm oferecendo serviços de 
pesquisa, empréstimo domiciliar, disseminação seletiva da informação, 
entre outros. Estariam esses serviços fadados à extinção? É mais 
provável que mudem a forma como são oferecidos, “mas, mais do que 
isso necessitam oferecer um diferencial além do que o simples 
reempacotamento de atividades.” (Funaro et al., 2000) 

5.1 Criação de homepages 

As bibliotecas jurídicas precisam utilizar as novas mídias e a Internet 
para facilitar a busca das informações. Se já se falava em caos 



	  

	  

documental quando existiam apenas os documentos impressos, 
imagine agora que a facilidade de publicar na Internet trouxe uma 
avalanche de novos textos. 

Com uma rapidez incrível, surgiram sites jurídicos que oferecem bases 
de dados com doutrina, texto integral de normas e jurisprudência, 
acompanhamento processual, noticiário jurídico, informações sobre 
concursos. O problema passou a ser o excesso de oferta. "Há dados 
demais circulando pela rede e o usuário, nem sempre, tem tempo para 
caçar aquilo do que precisa em longas buscas na Internet. Surge então, 
um dos novos papéis do bibliotecário, o de poupar etapas e indicar 
caminhos para os veios mais ricos de dados." (Uma mudança de 
conceito..., 2001). 

As informações disponibilizadas pelas bibliotecas se diferenciam 
basicamente das informações encontradas na Internet pela 
confiabilidade. O livro ou o periódico, antes de estar disponível para o 
usuário, passa por um intensivo processo de seleção, sendo que 
muitas vezes o título foi sugerido por usuários capazes de julgar o 
conteúdo da obra. 

Na Internet “não existem avaliações prévias do que é disponibilizado. O 
acúmulo de informações sem relevância aponta para a necessidade de 
filtros que permitam a recuperação da informação.” (Tomaél et al., 
2001). Além disso, o bibliotecário jurídico do futuro precisa estar 
disponível, para o usuário, 24 horas por dia, sete dias por semana. O 
bibliotecário jurídico conseguirá alcançar esse objetivo mantendo 
serviços virtuais. O primeiro e mais importante é a construção da 
homepage para a biblioteca jurídica. 

As páginas das bibliotecas jurídicas na Internet devem exercer algumas 
funções. Amaral & Guimarães, apud Souza (2003) relacionaram as 
funções que deveriam ser desempenhadas pelos dos sites Web das 
unidades da informação: 

- Informacional – Prover informações sobre a unidade de informação; - 
Promocional – Utilizar o potencial da Internet para promover a unidade 
de informação; - Instrucional – Fornecer instruções de uso da unidade 
de informação e seus recursos informacionais e serviços; - Referencial 
– Ampliar o acesso além do acervo da unidade de informação, 
fornecendo links para outras fontes; - De pesquisa – Tornar disponível 
todos os serviços e produtos; - De comunicação – usar interatividade 
para estabelecer relacionamentos. 

Existem alguns requisitos básicos que devem conter na homepage 
para garantir o sucesso no desenvolvimento da página: 



	  

	  

 

1. Clareza na apresentação e organização da informação 

a. Facilidade para localizar informações básicas como 
endereço, telefone sempre acompanhado do DDD e 
endereço eletrônico; 

b. É imprescindível que tenha fácil navegação; 

c. Estrutura simples, porque os menus que se subdividem 
podem ser confusos; 

d. Evitar páginas muito longas; 

e. Evitar o uso de animações, porque as páginas ficam 
pesadas e difíceis de carregar; 

f. Evitar o uso de URLs muito complexas. 

2. Atualização e revisão constantes 

a. Atualização constante dos dados, principalmente 
verificando se os links apontados continuam ativos. A Internet 
é sinônimo de rapidez, nada mais desestimulante que uma 
página sem atualização nos últimos três meses. 

3. Mecanismos de pesquisa 

 5.2 Serviço de Disseminação Seletiva da Informação 

O processo de Disseminação Seletiva de Informações (DSI), na língua 
inglesa “selective dissemination of information (SDI)”, foi concebido por 
Hans Peter Luhn, da IBM Corporation, em 1958. (Bax et al.) 

Funaro et al. (2000) relembra que o serviço teve “uma rápida aceitação 
pelos pesquisadores por ser um serviço personalizado oferecido 
diretamente ao usuário de acordo com seu perfil e linha de pesquisa.” 

O êxito do serviço de DSI está no levantamento acurado do perfil do 
usuário. Nada mais desanimador do que receber listas imensas com 
referências bibliográficas. O tempo do usuário é precioso, não o 
desperdice. 

Via de regra, as bibliotecas jurídicas, talvez excetuando apenas a 
biblioteca jurídica universitária, lidam com número restrito de usuários. 
Esse aspecto facilita enormemente a tarefa de conhecer o usuário. O 
bibliotecário jurídico responsável pelo serviço deve estar atento aos 
processos que estão sendo julgados no Tribunal onde exerce sua 



	  

	  

profissão, às ações que estão sendo trabalhadas pelos advogados no 
escritório de advocacia, aos empréstimos de livros retirados por seus 
usuários, aos pedidos de cópia de artigos de periódicos. Deve manter 
contato pessoal com os usuários mostrando-se sempre interessado no 
trabalho que estão realizando. Da mesma forma, não se deve 
menosprezar os contatos com os assessores e estagiários que 
trabalham diretamente com o seu usuário. 

Funaro et al. (2000) lembra a existência de software desenvolvido para 
incorporar perfis de usuários à base de dados, “que possibilita a 
definição do perfil do usuário para que seja recuperada informação 
relevante e personalizada. O envio da documentação recuperada é 
realizado por meios eletrônicos.” Para a utilização ser melhor 
aproveitada é necessário a atualização constante do perfil dos 
usuários. 

O correio eletrônico pode ser o meio mais atual para o 
encaminhamento do material ao usuário. Mas, é preciso recordar a 
pandemia de spams que superlotam as caixas de correio de todos, por 
isso é necessário muito critério na seleção do material. Sempre que 
possível, sem que cause transtorno para os usuários, a mensagem 
eletrônica deve ser enviada com o pedido de recibo de leitura, podendo 
ser um termômetro sobre a aceitação do material enviado. 

As formas de captação da informação também precisam ser agilizadas 
e não devem resumir-se aos livros e periódicos. O bibliotecário jurídico 
responsável pelo DSI deve navegar constantemente na Internet à 
procura de material, principalmente nos sites do Poder Legislativo e 
dos tribunais; deve fazer parte de listas de discussões tanto na área de 
Direito quanto na de Biblioteconomia, deve cadastrar-se nos sites que 
oferecem serviços de remessa gratuita de mensagens com novidades 
inseridas nos sites. 

“Pode-se considerar, então, que o serviço de DSI continua tendo 
aceitação pelos pesquisadores mudando, atualmente, não a essência 
do serviço em si, mas sim a forma do oferecimento. “ (Funaro et al. 
2000) 

5.3 Empréstimo em domicílio 

O empréstimo domiciliar é um tradicional serviço oferecido por todos os 
tipos de bibliotecas desde tempos imemoráveis, entretanto as 
bibliotecas jurídicas, por ter público reduzido, podem oferecer o serviço 
de empréstimo em escritório, mandando entregar e retirar os livros 
solicitados por empréstimo. 

 



	  

	  

5.4 Chat - Salas de bate-papo com o bibliotecário jurídico 

Bibliotecas jurídicas americanas estão oferecendo o serviço de Chat 
para seus usuários. As salas de bate papo tradicionalmente usadas por 
pessoas que queriam fazer amizades na Rede, passou a ter nova 
função. 

O serviço permite a comunicação em tempo real entre o bibliotecário e 
o usuário. O serviço deverá ser utilizado para questões rápidas e 
factuais, e como auxílio na pesquisa em bases de dados. Os serviços 
recebem nomes como “Ask a law librarian”, “Live help”, “AskLaw live”, 
“24/7 Reference Update”, entre outros. 

5.5 Treinamento do usuário 

Treinamento do usuário é também um serviço tradicionalmente 
oferecido pelas bibliotecas jurídicas. Normalmente, giram em torno do 
uso de catálogos e localização do material nas estantes. Atualmente, 
deve incluir o treinamento sobre bases de dados, pesquisas na Internet 
e conservação das novas mídias. 

Os produtores de bases de dados procuram torná-las cada vez mais 
amigáveis. Mas, ainda não existe uma padronização na sua confecção. 
Desse modo, por exemplo, algumas usam operadores booleanos em 
português, outras não usam; algumas permitem uma larga escolha de 
operadores (AND, NOT, OR, NEAR, XOR), outras utilizam dois ou três. 
O ideal seria a leitura do módulo “Ajuda” ou das instruções de uso 
antes de iniciar a pesquisa, mas para os usuários “o enfoque do 
aprendizado deveria ser uma experiência plug and play, porque nem 
sempre estão inclinados a ler seqüencialmente um manual e desejam 
aprender por meio de participação e experimentação diretas, 
interativas.” (Cunha, 2000, p. 75) É função do bibliotecário jurídico 
saber explorar ao máximo todos os recursos das bases de dados e 
treinar o usuário, se for necessário. 

O mesmo acontece com a Internet. A maioria dos usuários não tem a 
persistência necessária para realizar buscas na Internet e poucos 
sabem utilizar os recursos dos buscadores, como o Google, Yahoo e 
Altavista. Da mesma forma, o bibliotecário jurídico deve ficar atento às 
novidades introduzidas pelos tradicionais motores de busca, assim 
como ao surgimento de novos motores de busca. 

Os CD-Roms, DVDs e as gravadoras tanto de CD quanto de DVD 
necessitam de cuidados especiais para sua manutenção. Alguns 
conselhos práticos: 

 



	  

	  

- Ao limpar seu CD jamais o faça com movimentos giratórios, porque 
arranhões circulares podem ser extremamente destrutivos; 

- Usar produtos à base de álcool ou água (álcool é recomendável por 
secar rápido e manchar menos);  

- Evitar tocar na superfície do CD. Segure-o apenas pelo furo central 
e/ou pela borda. Lembre-se: quanto menos você sujar seu CD, menos 
precisará limpá-lo; 

- Não expor o CD à luz direta do sol, não o deixe próximo ao forno de 
microondas e não o esqueça dentro do carro em um dia ensolarado ou 
qualquer outro lugar quente e abafado; 

- As gravadoras são drives delicados e com facilidade a cabeça leitora 
pode sofrer desalinhamento por má colocação, choques ou outros 
abusos; 

- Utilize profissionais para limpar a gravadora de CD e DVD, porque as 
lentes e o prisma são delicadíssimos e a parte eletrônica e cabos são 
muito suscetíveis a dano se a pessoa não for experiente em limpeza de 
drive ou gravador. 

5.6 Acompanhamento da legislação federal, estadual/distrital e 
municipal 

A legislação é matéria-prima dos operadores do Direito. Nem sempre é 
fácil acompanhar sua publicação. Em pesquisa recente, foi constatado 
que “foram editadas no Brasil 3.315.947 (três milhões, trezentos e 
quinze mil, novecentos e quarenta e sete) normas que regem a vida 
dos cidadãos brasileiros. Isto representa, em média, 567 normas 
editadas todos os dias ou 832 normas editadas por dia útil.” (Amaral et 
al., 2004) Loureiro (2005) sugere que o bibliotecário jurídico deva “fazer 
a leitura, selecionar e editar os atos normativos publicados nos Diários 
Oficiais e da Justiça da União, divulgando-os aos usuários no mesmo 
dia da publicação, antecipando-se à demanda. Para desenvolver este 
serviço com agilidade é necessário ser assinante do Diário Oficial 
Eletrônico publicado pela Imprensa Nacional.” 

5.7 Acompanhamento das proposições legislativas em tramitação 
no Congresso Nacional, Assembléias legislativas e Câmaras 
municipais 

Da mesma forma que a legislação é, as proposições legislativas em 
tramitação são muito importantes para os operadores do Direito, para 
que possam acompanhar as mudanças na legislação. Mais que isso, 
para que possam influenciar nas mudanças que ocorrerão na 
legislação caso a proposição seja aprovada. Tanto o site do Senado 



	  

	  

Federal quanto o da Câmara dos Deputados oferecem o serviço de 
acompanhamento de matérias, bastando somente selecionar a matéria 
que se deseja acompanhar e cadastrar uma senha. 

5.8 Coleta e organização da produção intelectual da entidade 
mantenedora 

Loureiro (2005) sugere que se promova “a divulgação da produção 
intelectual interna do Órgão, dando destaque à iniciativa e estimulando 
a geração de novos conhecimentos.” O Centro de Estudos Judiciários 
(CEJ) do Conselho da Justiça Federal (CJF) organizou o Projeto 
Memória Documental da Justiça Federal, que pretende manter em 
banco de dados com referências sobre toda a produção doutrinária dos 
juízes federais brasileiros. 

6 BIBLIOTECÁRIO JURÍDICO DO FUTURO 

O bibliotecário jurídico é o profissional que facilita o acesso à 
informação jurídica de forma ágil e eficiente.  As competências do 
bibliotecário jurídico varia de acordo com o local que trabalha 
(universidade, bibliotecas governamentais, escritórios de advocacia) ou 
mesmo em relação a sua especialização (bibliotecário de referência, 
indexador, no desenvolvimento da coleção). Em instituições menores 
onde há um ou dois profissionais contratados, o bibliotecário precisa, 
muitas vezes, ser o administrador, catalogador e o pesquisador. 

A American Association of Law Libraries (AALL) procurou estabelecer 
as competências do bibliotecário jurídico. O Professional Development 
Committee, aprovou em março de 2001 documento que relaciona as 
competências do bibliotecário jurídico. O documento está dividido em 
seis seções. A primeira, chamada competências básicas seriam 
aquelas que se aplicariam a todos os bibliotecários jurídicos e que 
deveriam ser adquiridas no início da carreira.  As competências básicas 
são: 

 1. Demonstrar forte compromisso com a excelência do serviço ao 
cliente; 2. Reconhecer a diversidade dos clientes e da comunidade; 3. 
Entender e apoiar a cultura e o contexto da biblioteca e das instituições 
similares; 4. Demonstrar conhecimento do sistema legal e da profissão 
jurídica; 5. Entender o contexto sócio-econômico-político em que o 
sistema legal existe; 6. Demonstrar conhecimento da teoria da Ciência 
da Informação e do ciclo documentário; 7. Aderir aos princípios éticos 
da American Association of Law Libraries (AALL), apoiar e compartilhar 
dos valores da Biblioteconomia; 8. Exibir habilidades de liderança, 
incluindo pensamento crítico, tomada de risco, independente de sua 
posição na estrutura administrativa; 9. Demonstrar compromisso com o 
trabalho em grupo para alcançar objetivos comuns; 10. Agir dentro da 



	  

	  

organização para implementar os princípios do conhecimento 
administrativo; 11. Exibir compreensão da importância da 
multidisciplinaridade dos programas e projetos dentro da 
organização; 12. Dividir conhecimento e perícia com colegas e 
clientes; 13. Dispor de habilidades de comunicação e ser capaz de 
promover a biblioteca e defender suas necessidades; 14. Comunicar-se 
efetivamente com editores e com a indústria gráfica para promover os 
interesses da biblioteca; 15. Reconhecer o valor da rede profissional e 
participar ativamente das associações profissionais; 16. Perseguir 
ativamente o desenvolvimento pessoal e profissional através da 
educação continuada. 

As competências básicas refletem alguns dos valores da sociedade 
americana: a qualidade do trabalho prestado, a diversidade da clientela 
e a participação no movimento associativo. Esses valores deveriam ser 
"importados" pelos profissionais brasileiros, especialmente a ativa 
participação nos movimentos associativos. 

As outras seções tratam das competências especializadas relativas às 
áreas específicas da profissão: administração, referência, informação 
tecnológica, desenvolvimento da coleção e ensino. Um bibliotecário 
pode ter competências multi-facetadas ou numa área ou ainda numa 
sub-área. 

 Referência, Pesquisa e serviço ao cliente: • Prover e personalizar 
serviços de referência sobre tópicos jurídicos e também em relevantes 
tópicos não-jurídicos; • Avaliar a qualidade, autenticidade, acuracidade 
e o custo das fontes tradicionais e eletrônicas, e mostrar a importância 
delas para o cliente; • Auxiliar o cliente com as pesquisas jurídicas 
utilizando tanto os recursos impressos quanto eletrônicos; • Auxiliar 
aqueles que não são advogados no acesso às leis dentro das diretrizes 
da American Bar Association's Model Code of Professional Conduct e 
outros códigos aplicáveis; • Agregar conteúdo a variedade de recursos 
e sintetizar a informação para criar produtos personalizados para o 
cliente; • Criar instrumentos de pesquisa e bibliográficos em Direito e 
tópicos correlatos; • Monitorar as tendências em áreas específicas do 
Direito. 

Alvin Podboy (2000) enumerou quatro características que definem o 
profissional nos dias de hoje: 

 "Onipresente - O bibliotecário jurídico tem de ser ubíquo, 
estar disponível em todos os lugares ao mesmo tempo, 24 
horas por dia, sete dias por semana. Isso não significa estar 
disponível pessoalmente, mas os instrumentos que criamos 
precisam estar sempre disponíveis (catálogos de bibliotecas, 
sites na Internet). A biblioteca jurídica moderna não pode 



	  

	  

estar confinada no tempo e no espaço. Mas também não 
significa minimizar o valor da coleção impressa. Ao contrário, 
significa expandi-la. O bibliotecário moderno precisa sentir-se 
confortável nos dois mundos; 

 " Inovador - Os bibliotecários precisam olhar a tecnologia 
disponível hoje e determinar como será usada no futuro. 
Inovação significa olhar de maneira diferente algo que existe. 
Os bibliotecários fizeram isso quando melhoram seus 
catálogos e redes;  

" Tradicional / moderno - Os bibliotecários jurídicos devem 
conhecer o novo e o velho. Usamos uma variedade de 
recursos e eliminamos os recursos desnecessários. Nós 
somos o ying e o yang da informação;  

" Camaleão - A princípio pode não parecer um elogio. O 
profissional moderno precisa ser inconstante, no sentido de 
mudar e mudar rápido. Os bibliotecários não podem ficar 
paralisados pela perfeição. Devem assumir os riscos e os 
erros. " 

O bibliotecário jurídico navega em dois mundos. Precisa carregar em 
sua formação instrumental que facilite seu desempenho ao lidar com as 
fontes tradicionais de informação e com as novas tecnologias. Sua 
grande habilidade é saber decidir adequadamente quando usar uma ou 
outra. 

Pesquisadores, que estão ofuscados pela tecnologia, perdem tempo 
navegando na Internet à procura de informação que poderia ser 
facilmente obtida num dicionário ou mesmo numa enciclopédia ou com 
um telefonema. 

O pesquisador é antes de tudo persistente. Pesquisar não significa 
desistir no primeiro obstáculo ou recuar diante da primeira resposta 
negativa. Pesquisar significa desafio, que só é encerrado quando a 
resposta adequada é localizada. 

6.1 A formação do bibliotecário jurídico 

No Brasil, de acordo com a Lei nº 9.674, de 25 de junho de 1998, o 
exercício a profissão de Bibliotecário é privativo: 

"I - dos portadores de diploma de Bacharel em Biblioteconomia, 
expedido por instituições de ensino superior oficialmente reconhecidas, 
registradas nos órgãos competentes, de acordo com a legislação em 
vigor; II - dos portadores de diploma de graduação em Biblioteconomia, 
conferido por instituições estrangeiras de ensino superior, reconhecidas 



	  

	  

pelas leis do país de origem, e revalidados no Brasil, de acordo com a 
legislação vigente; III - dos amparados pela Lei no 7.504, de 2 de julho 
de 1986." 

A maioria dos profissionais egressos dos cursos de Biblioteconomia 
"especializa-se" em função do emprego. Aqueles que passam a prestar 
serviços em bibliotecas jurídicas aprendem no trabalho diário as 
noções básicas do Direito e seu vocabulário próprio. Alguns 
profissionais sentem a necessidade de dupla formação voltam então à 
universidade para graduar-se em Direito. Não existem estatísticas 
nacionais sobre a dupla formação do bibliotecário que atua na área 
jurídica. 

Nos Estados Unidos, de acordo com a American Association of Law 
Libraries (AALL), 85% dos profissionais que trabalham nas bibliotecas 
jurídicas têm formação em Ciência da Informação, 30% também têm 
formação em Direito. Por outro lado, menos de 20% dos empregadores 
exigem a dupla formação. 

No Reino Unido, a British and Irish Association of Law Librarians 
(BIALL) orienta seus associados que a graduação em Direito é uma 
vantagem a mais para aquele que busca seu primeiro emprego. 

Grupo de Trabalho sobre Bibliotecas Virtuais do Comitê Gestor da 
Internet-Brasil, no documento “Orientações estratégicas para a 
implementação de bibliotecas virtuais no Brasil”, recomenda que: 

 “A participação ativa das bibliotecas brasileiras na Internet requer 
recursos humanos capazes de promover, inicialmente, a transição dos 
processos, métodos, produtos e serviços de informação tradicionais 
para sua operação plena na Internet e, posteriormente, a criação e 
operação de produtos e serviços somente viáveis no espaço de 
bibliotecas virtuais. Bibliotecários e profissionais da informação afins 
formados nos currículos tradicionais necessitam atualização radical e 
continuada de seus conhecimentos para exercer um papel de liderança 
neste processo de transformação das bibliotecas tradicionais. 

 Nesse sentido, as direções das bibliotecas devem promover, de 
imediato, o treinamento de seus profissionais no acesso, uso, 
implantação e operação de produtos e serviços de informação na 
Internet como parte integral do processo de conexão e participação 
plena da Internet e sua operação progressiva como biblioteca virtual.” 

Ramjaun (2005) acerta ao dizer que “uma nova espécie de 
profissionais com uma nova visão e convergindo sua educação 
multidisciplinar em Biblioteconomia, Ciência da Informação, 
administração da informação e informática, e capaz de desenvolver e 
produzir serviços e produtos, agregando-lhes valor, em todos os tipos 



	  

	  

de informação serão necessários”, no mercado de trabalho futuro. 

6.2 O bibliotecário Jurídico e a Internet 
"Take a book, remove the cover, remove the title page, remove the 
table of contents, remove the index, cut the binding from the spine, 
fling the loose pages that remain so they scatter about the room. 
Now, find the information you needed from that book. This is the 
Internet." 

Michael Gorman 

A Internet é um maravilhoso e poderoso instrumento para a pesquisa 
legal. Com o advento da Internet, as editoras encontraram um novo 
modo de oferecer seus serviços. Os principais produtores de 
informação jurídica (Senado Federal, Câmara dos Deputados, 
Assembléias Legislativas, Tribunais, Câmaras Legislativas, Prefeituras, 
Ministérios Públicos, entre outros) criaram seus sites e passaram a 
disponibilizar mais rapidamente as informações. Advogados, órgãos de 
classe tomaram a mesma atitude. Tanto que os advogados estão cada 
vez mais conectados ao mundo virtual, tornando-se o segmento 
profissional mais presente na Rede. 

Com uma rapidez incrível, surgiram sites jurídicos que oferecem bases 
de dados com doutrina, texto integral de normas e jurisprudência, 
acompanhamento processual, noticiário jurídico, informações sobre 
concursos. O problema passou a ser o excesso de oferta. "Há dados 
demais circulando pela rede e o usuário, nem sempre, tem tempo para 
caçar aquilo do que precisa em longas buscas na Internet. Surge então, 
um dos novos papéis do bibliotecário, o de poupar etapas e indicar 
caminhos para os veios mais ricos de dados." (Uma mudança de 
conceito..., 2001). 

Seria mesmo um novo papel para o bibliotecário? Na verdade, o 
bibliotecário estaria fazendo o mesmo serviço que historicamente 
sempre desenvolveu, mas apenas utilizando outro instrumento. Antes 
sua função era apenas selecionar livros e periódicos que deveriam 
incorporar ao acervo. Agora seleciona também os sites ou páginas na 
Internet que trariam informações atualizadas e confiáveis de interesse 
para seus usuários. É muito comum nos sites de universidades a 
seleção e indicação de outros sites que facilitam o acesso à informação 
jurídica estrangeira por país ou por assunto, sites de organismos 
internacionais, sites de periódicos eletrônicos, entre outros. 

Na verdade, o bibliotecário jurídico exercerá três funções em relação à 
Internet: usuário, professor e produtor de informação. 

É imperiosa a utilização do site do Senado Federal, para consulta da 
base de dados de legislação; da Presidência da República para 
conseguir o texto consolidado da legislação federal; os sites dos 



	  

	  

tribunais para localizar a jurisprudência, entre tantos outros. 

Outra função comum ao trabalho do bibliotecário, principalmente 
aquele que atua em bibliotecas universitárias, é o treinamento do 
usuário. Se antes era dever do bibliotecário ensinar o uso de catálogos 
e bibliografias, "mais recentemente assumiu a responsabilidade de 
treinar os usuários sobre os recursos eletrônicos de informação." 
(Campbell, 2001, p. 10) 

O desenvolvimento de sites jurídicos é uma atividade para qual o para 
a qual o bibliotecário jurídico pode ser de grande auxílio, porque "eles 
sabem que páginas na Web estão pobremente organizadas ou difíceis 
de navegar ou que não são atualizadas. Por causa do uso diário da 
Internet para encontrar informação, ele mergulha profundamente nos 
sites, então o bibliotecário conhece os elementos para criar com 
sucesso uma página na Web, pois irá concentrar-se mais na boa 
organização, no uso fácil das informações disponibilizadas do que nos 
recursos gráficos e sonoros." (Ogden, 2000). 

6.3 O Pesquisador Jurídico e o Conhecimento de Idiomas 

O conhecimento de idiomas sempre foi um requisito básico para o 
desempenho da profissão. Atualmente, com a Internet, cresceu a 
necessidade do conhecimento da língua inglesa, pois 85% das páginas 
na Web estão em inglês. Não trata aqui de discutir o "imperialismo 
americano", é apenas um fato o inglês ser utilizado nas comunicações 
na Internet (utilização do correio eletrônico) e na divulgação dos dados. 
Quanto menor o número de conhecedores do idioma utilizado na feitura 
das páginas, menor será o alcance da informação que se pretendia 
divulgar. 

As fontes primárias de informação jurídica costumam disponibilizar seu 
conteúdo no idioma original. Em alguns casos, é possível encontrar um 
ou outro texto traduzido, como por exemplo, os textos das constituições 
e das normas jurídicas sobre propriedade industrial. 

O pequeno número de países que falam e lêem o português é, 
seguramente, uma das razões para que os periódicos jurídicos 
nacionais não sejam indexados pelos índices estrangeiros, tais como o 
Legal Resource Index e o Index to Foreign Legal Periodiocals. 

O português não é o único nessa situação, ao seu lado estão o russo, 
polonês, japonês, chinês, romeno, sueco, norueguês, finlandês, 
tailandês, entre tantos outros. A bibliotecária Lyonette Louis-Jacques, 
da University of Chicago Law School, compilou fontes na Internet que 
fornecem legislação estrangeira em inglês, o trabalho está disponível 
em < http://www.lib.uchicago.edu/~llou/global.html >. 



	  

	  

O site brasileiro http://www.infolegis.com.br está coletando textos de 
normas jurídicas brasileiras que foram traduzidas para o inglês, francês 
ou espanhol. Dessa forma, facilitará o acesso a legislação nacional por 
interessados estrangeiros. 

Atualmente, para o bibliotecário brasileiro saber ler inglês deixou de ser 
diferencial e passou a ser requisito básico. O diferencial agora é um 
terceiro ou quarto idioma. 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
"É ainda possível chorar sobre as páginas de um livro, mas não se 
pode derramar lágrimas sobre um disco rígido." 

José Saramago 

É absolutamente certo que as novas mídias trouxeram grandes 
transformações para o trabalho do bibliotecário jurídico e mais certo 
ainda que trarão outras. Mas, ainda é difícil prever com absoluta 
certeza quais serão essas transformações. 

No momento atual, vivemos em momento de transição. Convivemos 
com informações em suporte tradicional e suportes digitais/eletrônicos. 
Certas categorias de usuários resistem à utilização de novas mídias. 
Muitos usuários nem ao mesmo sabem ou querem aprender a usar o 
correio eletrônico. O bibliotecário jurídico precisa saber navegar com 
segurança nesses dois mundos. Retirando de cada um deles o que de 
melhor tem a oferecer. Não deve menosprezar nenhuma fonte de 
informação por mais antiquada que possa parecer. Mas, também não 
deve resistir à modernidade. 

O bibliotecário jurídico precisa reinventar-se, melhorar seus 
conhecimentos, procurar capacitação, participar de lista de discussões. 

Durante a revolução industrial, muitas classes de trabalhadores 
afligiam-se em perder o emprego devido à mecanização. Muitos 
perguntam se a Internet vai acabar com o trabalho do bibliotecário. 
Não, pelo menos nos próximos anos. Alguns tipos de trabalhos podem 
ser afetados, em bibliotecas escolares, públicas e universitárias. 
Porque os estudantes estão utilizando a Internet com principal fonte de 
pesquisa. Mas, ao mesmo tempo, esses estudantes não dominam as 
técnicas de pesquisas e desistem nas primeiras páginas de respostas. 
A orientação do usuário ainda é imprescindível para o êxito das 
pesquisas. 

Considerando apenas a biblioteca especializada, em especial a 
biblioteca jurídica, podemos afirmar que os usuários buscam 
informação de fonte autorizada, produzida por especialistas. Muitos 
sites disponibilizam texto integral de artigos, mas não têm muitos 



	  

	  

critérios de avaliação, porque ao lado de trabalho de especialistas 
estão trabalhados de graduandos. 

Estariam nossos usuários interessados em opiniões de graduandos? 
Estariam os grandes especialistas interessados em publicar apenas na 
Internet? A experiência diária no trabalho de bibliotecário jurídico 
mostra que mesmo em relação aos documentos impressos, os usuários 
preferem documentos produzidos por profissionais renomados aos 
iniciantes. 

A capacitação e a experiência permitirão ao bibliotecário reinventar-se, 
se for necessário, para exercer outros tipos de atividades, como a 
criação de bases de dados, construção de páginas na Internet. O 
bibliotecário sempre foi capaz de utilizar nossos instrumentos para 
melhorar o desempenho de suas funções e será ainda capaz de 
continuar fazendo isso. 
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GLOSSÁRIO 

 Biblioteca virtual ou digital 

 “A biblioteca pode ser chamada de virtual quando ela possui as 
mesmas características de uma biblioteca concreta, mas que ao 
mesmo tempo não existe fisicamente.” VIANA (1996) 

Definições encontradas na literatura por Silva et al.: 

“As bibliotecas digitais são entidades capazes de vencer as limitações 
naturais, espaço - temporais, impostas a objetos físicos (livros, 
estantes, salas, prédios), permitindo novas práticas de trabalho e 
oportunidades.” BAX (1997) 

Para Rosetto (2002), é aquela que contempla documentos gerados ou 
transpostos para o ambiente digital (eletrônico), um serviço de 
informação (em todo tipo de formato), no qual todos os recursos são 
disponíveis na forma de processamento eletrônico (aquisição, 
armazenagem, preservação, recuperação e acesso através de 



	  

	  

tecnologias digitais). Lesk (1997), apud Pinheiro (2002), afirma que 
“bibliotecas digitais são coleções organizadas de informação digital. 
Combinam estrutura e conjunto de informação de bibliotecas e 
arquivos, com a representação digital que computadores tornaram 
possível”. 

Dias (2001) reconhece que: biblioteca digital parece estar se firmando 
como a expressão que significaria, no contexto digital, um conjunto de 
artefatos, conhecimentos, práticas e uma comunidade, que engendra 
compromissos realísticos assumidos por profissionais da informação, 
analistas de sistemas e usuários. 

Alvarenga (2001) cita o conceito atribuído a biblioteca digital por 
diversos autores e a define “como um conjunto de objetos digitais 
construídos a partir do uso de instrumentos eletrônicos, concebidos 
com o objetivo de registrar e comunicar pensamentos, idéias, imagens 
e sons disponíveis a um contingente ilimitado de pessoas, dispersas 
onde quer que a plataforma www alcance” e acrescenta que 
independente do uso dos catálogos “os objetos digitais na biblioteca 
digital se posicionam em sua completude diretamente no 
ciberespaço”. http://libdigi.unicamp.br/document/?code=8304 

 Periódico eletrônico 

“Pode ser definido como aquele que possui artigos com texto integral, 
disponibilizados via rede e com acesso on-line, podendo existir ou não 
em versão impressa ou em qualquer outro tipo de suporte.” (Bastos et 
al.) 

 

Livro eletrônico (e-book) 

Inclui-se na categoria dos recursos eletrônicos e constitui-se em 
documento em meio digital, magnético ou ótico. 
 http://libdigi.unicamp.br/document/?view=11225 

O livro num suporte eletrônico, o computador. 

 E-book - a abreviação inglesa de Eletronic Book, Livro Eletrônico em 
português - é um livro em formato digital que pode ser lido em 
equipamentos eletrônicos tais como, computadores, PDAs ou até 
mesmo celulares com essa disponibilidade. Um e-book por ser um 
método de armazenamento de pouco custo e de fácil acesso devido à 
propagação da Internet nas escolas, pode ser vendido ou até mesmo 
disponbilizado para download em alguns portais de Internet gratuitos. 
Os e-books são facilmente transportados em disquetes, CD-Rom, pen-
drives (dispositivo de armazenamento). 



	  

	  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pen-drive 

URL Endereço eletrônico dos documentos na Internet. 
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