
Pesquisa de doutrina nos sites das Bibliotecas Virtuais – Parte II

Um dos fenômenos mais  significativos em matéria 

de recuperação de doutrina jurídica em meios eletrônicos está representado no 

desenvolvimento de bibliotecas virtuais. 

As bibliotecas virtuais são sites ou espaços em sites 

de órgãos e entidades inseridos no mundo do direito onde são disponibilizados 

conteúdos jurídicos nas mais  diversas formas.  Vejamos,  complementando o 

texto da Parte I, algumas das principais bibliotecas virtuais (na internet jurídica 

brasileira).

O Conselho da Justiça Federal - CJF mantém uma 

importante  biblioteca  virtual  no  seguinte  endereço  eletrônico: 

http://www.cjf.gov.br/bvirtual.  Trata-se  de  um  repositório  onde  podem  ser 

encontrados:  a)  artigos  e  outros  textos;  b)  jurisprudência;  c)  periódicos;  d) 

legislação;  e)  links para  livrarias,  editoras,  Tribunais,  eventos,  bibliotecas, 

bibliotecas virtuais,  serviços  de informação,  escolas  judiciais,  faculdades de 

Direito, centros de pesquisa, dicionários e glossários.

A categoria “Artigos e Outros Textos” apresenta links 

para artigos isolados ou listas de artigos integrantes de publicações periódicas, 

monografias, teses, relatórios de pesquisa, coletâneas, com texto integral ou 

apenas  o  resumo.  Os  elementos  são  classificados  em  brasileiros  ou 

estrangeiros  e  cobrem  várias  áreas  do  Direito,  incluindo  Administrativo, 

Ambiental,  Autoral,  Civil,  Comercial,  Constitucional,  do  Trabalho,  Imobiliário, 

Internacional,  Direito  Penal,  Previdenciário,  Tributário,  Direitos  Humanos, 

Filosofia do Direito, Processo Civil e Processo Penal. 

A Biblioteca Virtual  do  site DireitodoEstado.com.br, 

mantida  em  parceria  com  o  Centro  de  Cultura  Jurídica  da  Bahia  -  CCJB, 

compreende,  conforme  notícia  colhida  na  página  de  abertura  da  própria 

biblioteca,  uma  seleção  de  links diretos  para  livros  completos,  ensaios  e 



artigos, nacionais e internacionais, abrangendo as áreas de filosofia,  ciência 

política e direito,  com ênfase em direito  público geral,  direito  administrativo, 

direito constitucional e direito tributário. O endereço eletrônico para acesso é o 

seguinte: http://www.direitodoestado.com.br/bibliotecavirtual.asp.

A Editora Forense mantém, na internet, a Biblioteca 

Forense Digital. A ferramenta permite a pesquisa do conteúdo de mais de mil 

obras  e  de  bases  de  jurisprudência.  O  visitante  comum  visualiza  apenas 

pequenos trechos de cada página e o texto completo de alguns itens, tais como 

notas, prefácio e bibliografia. Mediante cadastro é possível realizar o download 

de um aplicativo que permite adquirir obras ou páginas de interesse e utilizar 

recursos de pesquisa mais avançados. O endereço eletrônico a ser acessado é 

o seguinte: http://bfweb.bibliotecaforense.com.br.
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