
Pesquisa de doutrina em meios eletrônicos

A  doutrina  jurídica  encontra  inúmeras  formas  de 

manifestação.  Atualmente,  os  meios  mais  utilizados  são:  artigos,  trabalhos 

acadêmicos (monografias, dissertações e teses), ensaios, memoriais, petições 

e pareceres. Praticamente todos os veículos alinhados podem ser obtidos em 

em meios eletrônicos, principalmente na internet.

A  utilização  crescente  do  CD-ROM,  e  mesmo  do 

DVD, permite a veiculação de livros impressos em papel acompanhados dos 

discos aludidos com reprodução dos conteúdos e fornecimento de elementos 

adicionais. Aparece, também, com força crescente, o chamado livro eletrônico. 

Esses  são  comercializados  diretamente  em  CD-ROM,  DVD  ou  arquivo 

eletrônico disponível na internet.

A  internet  figura  como  espaço  privilegiado  para  a 

divulgação  e  o  acesso  às  várias  formas  de  doutrina  jurídica.  Os  seguintes 

aspectos da pesquisa de doutrina jurídica na internet devem ser destacados: a) 

os textos relacionados com os fatos mais recentes do mundo do direito (edição 

de  leis,  decisões  judiciais)  são  encontrados  muito  antes  dos  trabalhos 

impressos; b) os trabalhos, em regra, podem ser localizados em sites abertos 

ao público (sem nenhum tipo de pagamento) e c) a convivência de textos com 

índices de consistência e qualidade científica extremamente díspares.

São dois os tipos básicos de sites que disponibilizam 

doutrina jurídica na internet. Na primeira categoria, temos os sites gerais. Eles 

ofertam conteúdo de várias áreas ou ramos do direito. Já os sites temáticos ou 

especializados,  integrantes  da  segunda  categoria,  estão  voltadas  para  uma 

área ou ramo específico do direito.

Uma significativa  lista  dos principais  sites jurídicos 

brasileiros  (revistas  jurídicas)  pode  ser  encontrada  em: 

http://jus.uol.com.br/sites/revista.html.
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