
	  

	  

BIBLIOTECÁRIO JURÍDICO:  

seu perfil, seu papel 
Edilenice Passos 

 

 

INTRODUÇÃO 

No ordenamento jurídico brasileiro, há uma abundante produção de 
informação jurídica, começando pela proliferação de atos normativos, 
de hierarquia superior e inferior, passando pela jurisprudência e a 
doutrina. 

Acrescente ainda à esse quadro as normas jurídicas dos Estados e do 
Distrito Federal. Some também toda a legislação de hierarquia inferior. 
E não poderia ser esquecida a legislação estrangeira, que muitas vezes 
é utilizada como ponto de partida para os legisladores brasileiros, 
porque indicam as soluções já encontradas por outros países para 
problemas semelhantes aos nossos. 

São comuns as notícias nos jornais sobre o excesso de ações nos 
tribunais brasileiros. Sem falar nos incontáveis livros e artigos de 
periódicos publicados anualmente. A jurisprudência e a doutrina de 
outros países são, muitas vezes, necessárias, para encontrar soluções 
para os problemas nacionais. 

Essa é a matéria prima do bibliotecário jurídico e seus instrumentos de 
trabalho variam das fontes formais e tradicionais aos mais modernos 
meios de controle da informação. 

Quais são as habilidades pessoais e a formação específica do 
profissional que lida com essa massa monumental de informação 
jurídica? 

 

BIBLIOTECÁRIO JURÍDICO 

O bibliotecário jurídico é o profissional que facilita o acesso à 
informação jurídica de forma ágil e eficiente. De acordo com a 
American Association of Law Libraries (AALL) (finding your way...), os 
bibliotecários jurídicos são: 



	  

	  

• Atentos às fontes de informação indiferente ao seu suporte; 

• Astutos juízes das vantagens e desvantagens de várias fontes de 
informação; 

• Capazes de organizar a informação para que possa ser localizada e 
utilizada independentemente do seu suporte; 

• Especialistas no uso de fontes jurídicas ou não. 

Seu campo de atuação pode ser bibliotecas jurídicas universitárias, 
bibliotecas de órgãos governamentais, bibliotecas de escritórios de 
advocacia. 

Os usuários típicos dos serviços de uma biblioteca jurídica são: 
advogados, juízes, juristas, legisladores, professores e alunos dos 
cursos de Direito e o cidadão comum. Muitos usuários são capazes de 
desenvolver sozinhos suas pesquisas, mas geralmente recorrem ao 
bibliotecário jurídico para: 

• Poupar tempo - "as atribulações da vida moderna significam pouca 
disponibilidade de tempo para buscas mais minuciosas de 
informação, que às vezes representam uma considerável carga 
de trabalho" (Alonso, 1998). Advogados que cobram por hora 
não têm tempo para realizar suas próprias pesquisas; 

• Não incorrer erros - a revogação implícita, no corpus legislativo 
brasileiro, que utiliza apenas a expressão Revogam-se as 
disposições em contrário, deixa atônito qualquer um que tente 
identificar quais normas estão em vigor; 

• Obter pesquisas mais amplas - as pesquisas feitas por bibliotecários 
são mais acuradas devido a seu conhecimento de variadas 
fontes, sendo assim a qualidade da pesquisa é maior, e os 
bibliotecários podem sugerir ângulos ou pontos de vista não 
imaginados pelo usuário. 

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 
"especializam-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. 

 

COMPETÊNCIAS DO BIBLIOTECÁRIO JURÍDICO 

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. 

 

CARACTERÍSTICAS DO BIBLIOTECÁRIO JURÍDICO 

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 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. 

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) 

Outra função para a qual o bibliotecário jurídico pode ser de grande 
auxílio é no desenvolvimento de sites jurídicos, pois "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). 

O BIBLIOTECÁRIO 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. 

O BIBLIOTECÁRIO JURÍDICO E O MERCADO DE TRABALHO 

A análise do mercado de trabalho é a variável que com maior precisão 
determina o perfil do profissional de qualquer categoria. Não se 
pretende aqui fazer essa análise, mas para exemplificar estudaremos 
rapidamente alguns concursos públicos e ofertas de emprego no 
mercado de trabalho americano. 

O Ministério Público do Rio Grande do Sul 
(http://www.mp.rs.gov.br/concursos/edital137.htm ), em novembro de 
2001, realizou concurso público para preenchimento de duas vagas 
para o cargo de bibliotecário jurídico, com salário de R$3.529,74 
(equivalente a $1.411,59 = Nesse texto considerou-se valor do dólar 
em R2,50 ). As funções a serem desenvolvidas são bastante 
abrangentes, incluem: 

" administração da biblioteca - Organizar, administrar, e dirigir o órgão 
de Documentação; planejar os serviços relativos à Documentação; 
planejar os serviços relativos à documentação e controlar sua 
execução inclusive por meio eletrônico de dados; elaborar, normas e 
manuais de serviços do órgão de Documentação;  " processamento 
técnico - Atribuição envolvendo a execução de trabalhos de registros, 
classificação, catalogação e indexação do acervo bibliográfico; " 
desenvolvimento da coleção - manter intercâmbio com editores e 
livrarias para facilitar novas aquisições; " referência jurídica - organizar 



	  

	  

e manter atualizados os fichários de legislação, jurisprudência e 
pareceres de interesse do Ministério Público e assistir o agente do 
Ministério Público em suas necessidades de consulta ou pesquisa e 
ainda; " orientar a execução de tarefas de conservação e limpeza do 
acervo documental. 

Os candidatos fariam provas de conhecimentos específicos, língua 
portuguesa, legislação e informática. Não foi solicitada prova de títulos, 
mas foi solicitada para o cargo de engenheiro eletricista que estava no 
mesmo edital. 

Nota-se aqui que mesmo sendo um concurso específico para 
bibliotecário jurídico não foi solicitado conhecimento na área de Direito, 
nem conhecimento de idiomas estrangeiros, muito mesmo foram 
valorizados os cursos de pós-graduação. 

Em agosto de 2001, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região 
(http://www.trf1.gov.br/) abriu concurso público para bibliotecário , com 
salário de R$1.381,39 (equivalente a $552,55). Os candidatos 
realizaram provas de português, conhecimento específicos e digitação. 
O conteúdo programático era igualmente abrangente, mas incluía mais 
a área específica da Biblioteconomia Jurídica, tais como: conceito, 
desenvolvimento e estrutura da documentação geral e jurídica; 
utilização de fontes gerais e jurídicas de informações. Havia ainda itens 
relacionados ao Direito Administrativo e ao Regimento Interno do 
Tribunal. Os candidatos precisavam demonstrar conhecimento das 
noções básicas de informática. Por fim, haveria prova eliminatória / 
classificatória de digitação. 

Também nesse concurso não foi pedido o conhecimento de línguas 
estrangeiras, nem a valorização dos cursos de pós-graduação. 

Em outubro de 2001, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
(http://www.fcc.org.br/concursos/trf5r201/boletim/index.html) abriu 
concurso público para o preenchimento de uma única vaga para o 
cargo de Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade 
Biblioteconomia, com salário previsto para R$1.051,02 (equivalente a 
$420,40). Do concurso constou provas de língua portuguesa, noções 
de micro-informática e conhecimentos específicos. 

Igualmente aos anteriores não há prova de língua estrangeira, ou de 
conhecimentos específicos em Direito ou ainda a necessidade de 
cursos de pós-graduação. 

A suposição - trata-se de mera suposição porque não há estudos 
recentes sobre o mercado de trabalho do bibiotecário jurídicos - da 
necessidade do conhecimento de língua estrangeiras estaria 
equivocada ou os empregadores não estão sabendo como 



	  

	  

selecionar/contratar os bibliotecários jurídicos? 

A American Association of Law Libraries (AALL) lançou, em 1988, o 
primeiro folheto da série AALL Resource Guide que trata exatamente 
da seleção e contratação de bibliotecários jurídicos. O folheto mostra 
as atribuições do profissional, qual deve ser sua formação, o seu 
salário e as vantagens que a empresa teria por contratar um 
bibliotecário jurídico habilitado. 

Quais seriam então as qualificações exigidas para preenchimento de 
vagas em bibliotecas jurídicas americanas? 

Em janeiro de 2001, o Hastings College of the Law 
(http://www.baynetlibs.org/job_hast7.html) procurava bibliotecário de 
referência para trabalhar com legislação estrangeira, comparada e 
internacional. As qualificações requeridas foram: mestrado em 
Biblioteconomia em universidade aprovada pela American Library 
Association (ALA), significante experiência em bibliotecas, familiaridade 
com fontes tradicionais e eletrônicas, excelente capacidade de 
pesquisa, conhecimento do desenvolvimento da legislação estrangeira, 
comparada e internacional e profundo conhecimento da língua inglesa. 
Alem disso, teriam preferência candidatos com Juris Doctor de 
universidades aprovadas pela American Bar Association (ABA), 
experiência com materiais jurídicos não-americanos, habilidade para 
ensinar e o conhecimento de línguas estrangeiras. 

O periódico AALL Spectrum publicado mensalmente traz uma seção 
com ofertas de emprego. Analisando os sete anúncios do número de 
novembro nota-se que: são mais específicos que os programas dos 
concursos brasileiros, se há necessidade de um bibliotecário de 
referência não exige que ele tenha conhecimento de AACR2 ou faça 
prova de digitação. É o mesmo que querer selecionar um oftalmologista 
e obrigá-lo a conhecer técnicas de cardiologia. 

O salário oferecido é muito superior ao salário recebido por 
bibliotecários brasileiros. Nos três concursos analisados anteriormente, 
os salários anuais oferecidos seriam em torno de $16.939,08, 
$6.630,67 e $5.044,89 respectivamente. Nas ofertas publicadas na 
AALL Spectrum o menor salário é $41,538 e o maior $115,800 
(equivalente em reais, daria um salário mensal de R$8.653,00 e 
R$24.125,00 respectivamente). 

 Anualmente, a AALL realiza pesquisa sobre salários. Na pesquisa de 
2001, foram pesquisados 4.656 bibliotecários que trabalham em 926 
bibliotecas. A pesquisa descobriu que 77,5% dos entrevistados têm 
mestrado em Ciência da Informação, 74,4% são mulheres, 87% são 
brancos, 80% têm entre 6 e 10 anos de experiência, 81,2% são 



	  

	  

associados a AALL. Em matéria de salário, a média anual mais alta é 
dos diretores de bibliotecas que recebem em torno de $78,465 (daria 
aproximadamente um salário mensal de R$16.000,00). Excetuando 
aqueles que ocupam cargo de direção, os bibliotecários especializados 
em direito estrangeiro e internacional são os que recebem os maiores 
salários. 

 

CONCLUSÃO 

Na atualidade, o bibliotecário jurídico precisa equilibrar-se entre dois 
mundos, o das fontes tradicionais de informação e os novos 
instrumentos que surgem. Sua grande habilidade para sobreviver como 
profissão reconhecida e relevante para sociedade é adaptar-se sempre 
e acompanhar as transformações, sem menosprezar ou supervalorizar 
nenhuma fonte de informação. 

SUGESTÕES PARA NOVAS PESQUISAS 

• Levantamento do percentual de bibliotecários jurídicos que têm dupla 
formação; 

• Análise do desempenho de bibliotecários que têm dupla formação em 
confronto com aqueles que não têm; 

• Análise do mercado de trabalho para o bibliotecário jurídico; 

• O bibliotecário jurídico como usuário e produtor de informações na 
Internet; 

• Grau de satisfação dos empregadores em relação ao trabalho do 
bibliotecário jurídico. 
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