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ctJtI-EÇA A BIBLIOTECA

Agora unificada, a Biblioteca se tornou ainda ma?Zi1L
parada obrigatória para grande parte dos funcionários da Ca-
sa, que, frequentemente, são vistos passeando pelas estantes
em busca de informação ou lazer.

Para auxiliar seus usuários, a Biblioteca conta com uma
equipe de funcionários que pesquisam dados através de catálo
gos ou do terminal de vídeo, localizam-nos nas estantes e c
piam-nos em "xerox" quando necessário. E muito importante,
porém, que, aos poucos, os usuários se façam independentes
no seu relacionamento com a Biblioteca, pois essa independên
cia vai gerar uma série de vantagens técnicas e operacionais.

Tecnicamente, você só lucra se souber consultar os catá
logos e/ou localizar seus livros nas estantes, pois irá des-
cobrir novas possibilidades dentro do assunto que estiver pes
quisando. Operacionalmente, você sempre ganha tempo na con-
sulta e agiliza seu próprio atendimento. Em última análise,
você fruirá da liberdade que só a autonomia pode proporcio-
nar.

Para auxiliá-lo neste crescimento, veicularemos uma sé-
rie de matérias didáticas que visam torná-lo auto-suficiente
no contato com a Biblioteca. Como iniciaremos pelos primei-
ros passos, é possível que as informações deste número sejam
muito elementares para os usuários que vêm freqüentemente
Biblioteca. Optamos, porém, por começar do básico, visando a
tingir o maior número possível de funcionários da Casa. -

Primeiro passo - Onde fica a Biblioteca?
Bib1iot —fica no conjunto 318, andar SE. Atualmente,

a Coordenação ocupa também um espaço do andar 15, que se iri-

terliga com o piso superior através de uma escada interna.
Todos os serviços ao público são executados no andar SE,

onde ficam a recepção, o terminei do PROOSEN, a sala de lei
tura, o "xerox", as coleções mais consultadas, a administra-
ção e o processamento técnico. A sala de leitura, agora si-

Informativo da Biblioteca -
Suplemento do Boletim da Secretaria

Data 13/9/88

19



tuada na extremidade do conjunto ocupado pela Biblioteca, ofe-
rece as condições de silêncio e recolhimento que o ambiente
de estudo necessita.

O piso inferior (iS) está ocupado pelas coleções de li-
vros, periódicos e publicações oficiais. Na sala de periódi-
cos há um pequeno ambiente para pesquisa e estudo em grupo.

Venha visitar-nos; estamos à sua disposição.

III ENCONTRO NACIONAL DE INFORMAÇlO E OOC NTAÇI S1) JIJÍDICA

Teve lugar em São Paulo, nos dias 15 a 18 de agosto, o
III Encontro Nacional de Informação e Documentação Jurídica.
O evento é realizado a cada dois anos e tem como principal cb
jetivo reunir profissionais - bibliotecários, advogados, edi-
tores, analistas de sistema - e instituições envolvidos na
produção, tratamento, recuperação, disseminação e normalização
da informação jurídica, a qual inclui a jurisprudência, a dou
trina e a legislação.

Os depoimentos e comunicações permitiram traçar uni diag-
nóstico do nosso contexto de informação e documentação jurídi
ca, do qual foram destacados corno problemas cruciais: atraso

na automação da informação jurídica a nível estadual; duplica
ção do trabalho de indexar, armazenar e disseminar as informa
ções; multiplicação de inscrunientos de controle de linguagem
de indexação e de formatos para armazenamento eletrônico; ca-
rência de normalização da produção legislativa e de jurispru-
dência, o que possibilitaria um mínimo de padronização dos do
curnentos na fonte.

Em face desse quadro, foram tomadas algumas resoluções pá
ra melhoria imediata da situação, como a intensificação do in-
tercâmbio e do trabalho cooperativo entre os profissionais ±6
Grupos de Bibliotecários da área jurídica nos Estados e sensi
bilizaçâo das instituições públicas e privadas para que ajam
de forma integrada. Foram ainda feitas recomendações no senti
do de implementar, a médio prazo, uni sistema nacional de in-
formação e documentação jurídica.

A I1lsse51éia Legislativa de Minas Gerais participou des-
se Encontro, da maior importância para a melhoria da qualida-
de da informação jurídica e para a reciclagem profissional, a
través dos funcionárfos João Augusto Gaio (Coordenação de Pra
gramas de Automação) e Fátima Sério Silva (Coordenação de Bi-
blioteca).

20

BANCOS DE DADOS DO PRODP4SEN - A JIJUSPRWÊNCIA FEDERAL

Como é amplamente conhecido, as decisões judiciais cons
tituem material inestimável, seja pelo interesse particular
de cada urna delas, seja porque, em conjunto, conformam um e
lenco de julgamentos que extrapola o limite estrito da le-
tra da lei. A assim chamada Jurisprudência plasma a evolu-
ção do Direito, aderindo-lhe as necessárias interpretações
resultantes da evolução social, que, naturalmente, não po-
dem figurar na legislação original. A súmula, por exemplo,
consiste numa síntese de decisões ou acórdãos que tratam c
um mesmo assunto, chegando a ter força de lei por expressar
tendências uniformes e constantes de julgamento.

Neste espírito, o PRODASEN considerou significativa a
constituição de um grupo de banco de dados que tornasse pos
sível a recuperação das decisões judiciais tomadas no âmbi-
to dos tribunais superiores. Foram assim criados 4 bancos de
dados: JSTF (Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal)
JTFR (Jurisprudência do Tribunal Federal de Recursos), JTST
(Jurisprudência doTribunal Superior do Trabalho) e JSTM (Ju
risprudência do Superior Tribunal Militar). A sua elaboração
obedeceu a três etapas distintas de desenvolvimento, sendo
que na terceira e mais recente vem-se buscando oferecer um
serviço com a garantia de rigor analítico e precisão lógica
(nesta etapa cada tribunal é responsável pela análise, ali-
mentação, manutenção e atualização dos documentos, o que an
tes era feito por técnicos do próprio PRODASEN). Mas nem por
isto os bancos pertencentes às outras duas etapas de implan
tação deixaram de ser contemplados com as informações neces
sárias a consultas de bom nível técnico.

Tomando como exemplo um documento do JSTF, estaremos,
ao recuperá-lo, acessando um conjunto notável de informações
sobre a decisão indexada: a sua identificação detalhada, a
fonte publicadora, a ementa da decisão, os nomes do ministro
relator do acórdão e do ministro revisor do processo, comen
tários, referências aos acórdãos anteriores e posteriores de
assunto similar, o resumo da decisão e, finalmente, referên
cias às normas legais citadas no processo ou que basearam a
decisão do juiz.

Em especial, esta última informação é importantíssima,
pois possibilita a um advogado, por exemplo, avaliar corno
determinada norma legal vem sendo interpretada pelos tribu-
nais superiores, preparando-se assim o terreno para o emba-
samento de sua causa. Por outro lado, a indexação do texto
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da decisão e do caso julgado permite a confecção de listagens
agrupadas por assunto. Em último lugar, mas não menos impor-
tante, é possível o acesso a uma decisão específica, quer se
ja pehi número, tipo de processo, data, relator, etc., o que
nos dá a possibilidade de recuperá-la integralmente nas pu-
blicações especializadas em Jurisprudência.

O jurista, advogado, teórico ou estudante do Direito
tem em mãos, desta forma, um valioso subsídio aos seus inte-
resses profissionais, quer seja na análise de um caso, na a-
plicação de uma norma legal ou, genericamente, na abordagem
das tendências judicativas dos tribunais superiores.

NOVAS AQIJISIÇOES

A Biblioteca ampliou seu acervo com novas e valiosas o-
bras do interesse de seus usuários. Passamos a divulgá-las
agrupadas por área de assunto, começando pelo Direito Penal.
Esclarecemos que a seleção foi feita pelos técnicos da Biblio
teca, contando com a colaboração dos seguintes funcionários-:

Floriano de Lima Nascimento
Lincoln Ferreira de Noronha
Sérgio José Barcelos

1. ABREU, Waidyr de. Direito penal do trânsito. Rio de Janei
ro, Forense, 1987. 208 p. -

2. ALBERGARIA, Jason. Comentários à lei de execução penal.
Rio de Janeiro, Aide Ed., 1987. 326 p.

3. ARANHA, Adalberto José Q.T. de Camargo. Da prova no pro-
cesso penal. 2.ed. S. Paulo, Saraiva, 1987. 205 p.

4. DELMANTO, Celso. Código penal comentado. 2.ed. Rio de Ja-
neiro, Renovar, 1988. 701 p.

5. FERNANDES, Paulo Sérgio Leite. Aborto e infanticídio. 2.ed.
São Paulo, Sugestões Literárias, 1984. 223 p.

6. FRAGOSO, Helena. Jurisprudência criminal. 4.ed. Rio de Ja
neiro, Forense, 1982. 653 p. -

7. GRECO FILHO, Vicente. Tóxicos; prevenção-repressão. 5.ed.
São Paulo, Saraiva, 1987. 348 p.

8. JESUS, Damásio E. de. Código de processo penal anotado.
6.ed. São Paulo, Saraiva, 1988. 739 p.

9. JESUS, Damásio E. de. Prescrição penal. 3.ed. São Paulo
Saraiva, 1987. 188 p.

10.LINHARES, Marceilo Jardim.Estrito cumprimento de dever le-
Exercício regular de direito.  Rio de Janeiro, Foren

se, 1983. 770 p. -

11. LINHARES, Marcelio Jardim. Lei das contravenções perlais
interpretada pelos tribuna'ls. São Paulo, Saraiva, 1987.
331 p.

12. MACHADO, Antonio Luiz Ribeiro. Código de menores comen-
tado. 2.ed. São Paulo, Saraiva, 1987.2o p.

13. MACHADO, Celso Cordeiro. Tratado do direito tributário
brasileiro. Rio de Janeiro, Forense, 1984. 350 p.

14. MELLO, Celso Antonio Bandeira de & FIGUEIREDO, Lúcia Vai-
le. Curso de mandado de segurança. São Paulo, Revista
dos Tribunjis, 1986. 129 p.

15. MILHOMENS, Jônatas. A prova no processo. 2.ed. Rio de Ja
neiro, Forense, 1986-.-7Õ2-p-.

16. MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil.
27.ed. São Paulo, Saraiva, 1988.

17. MORAES FILHO, Evaristo de. Direito do trabalho. São Pau-
lo, LTr, 1982. 315 p.

18. MORAES FILHO, Evaristo de. Introdução ao direito do tra-
balho. 4.ed. São Paulo, LTr, 1986. 315 p.

19. MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de direito ad-
ministrativo. 4.ed. Rio de Janeiro, Forense, 1983 510 p.

20. NASCIMENTO, Amauri. Mascaro. Curso de direito processual
do trabalho. 9.ed. São Paulo, Saraiv T988. 342 p.

21. NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de direito do trabalho.
6.ed. São Paulo, 1988. 714 p.

22. NEVIAN], Tarcisio. A Restituição de tributos indevidos,
seus problemas, suis incertezas.ão Paulo, Resenha Tri
biEria, 1983. 225 p.

23. NOBRE, Freitas. Comentários à lei de imprensa. 3.ed. São
Paulo, Saraiva, 1-985. 450 p.

24. NOGUEIRA, Paulo Lúcio. Questões penais controvertidas. 5.
ed. Rio de Janeiro, Forense, 1987. 330 p.

25. OLIVEIRA, Juarez de. Código de processo 27.cd.o
Paulo, Saraiva, 1988. 408 p.

26. OLIVEIRA, Juarez de. Código penal. 26.ed. São Paulo, Sa-
raiva, 1988, 472 p.

27. PONTES DE MIRANDA, F. Tratado da ação rescisória. 5.ed.
Rio de Janeiro, Forense, I76. 727 p.

28. PORTO, Antônio Rodrigues. Da prescrição penal. 4.ed. São
Paulo, Edt. Revista dos THbunais, 1988. 148 p.

29. ROMEIRO, Jorge Alberto. Da ação penal. 2.ed. Rio de Ja-
neiro, Forense, 1978. 368 p.

30. SALLES JIJNIOR, Romeu de Almeida. Furto. São Paulo, Jalo-
vi, 1980. 238 p.
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SALLES JIJNIOR, Romeu de Almeida. Lesões Corporais. 2.ed,
São Paulo, Sugestões Literárias, 1985. 408 p.
SANTOS, Ulderico Pires dos. O mandado de segurança na
doutrina ena jisprudência. 3.ed. R11õ de Janeiro, Fo
rense,T985. 541 p.

SHINTRTI, Tomz Mituo. O novo sistema penal. 2.ed. São
Paulo, Jalovi, 1985. 278 p.

SZNICK, Valdir. Comentários à lei de entorpecentes. 2.
ed. Rio de janeiro, Forense, 1987. 378 p.
SZNICK, Valdir. Contravenções penais. São Paulo, Livra-

ria Edt. Universitária de Direito Ltda., 1987, 459 p.

CLUBE DO LIVRO

Completando cinco meses de existência, o Clube conta com
65 livros e 38 associados. Com os recursos das mensalidades
de julho/agosto foram adquiridos: Coiote de Roberto Freire e
Dançando na luz de Shirley MacLaine.

Devido aoencarecimento dos livros nos últimos meses, de
cidimos elever a mensalidade para Cz$200,00. Para que noves
obras seem adquiridas, solicitamos sugestões dos associados
e o pagamento até o dia 15 de mensalidade de setembro.

Os livros incorporados ao acervo após 30/06 são: Princo-
cesa Margarida de Judith Krantz; O tenente diabólico de M.
Fagyes; Corpo vivo de Adonias Filho; A exibicionista de H.
Sutton; Ilusões de amor de Cynthia Freernan; Bandeirantes e
Pioneiros de V. Moog; O fio da navalha de W.S. Maugham; Um
mundo transparente e 0 itoches de Deus de M.West; Ningum

de ninguém de H Robbins; Doce vitárie de T. Caldwell e Os
sete minutos de I. Wallace.

A divulgação do Clube depende da participação de cada
um. Envie-nos sugestões! Convide novas associados!

BIflIOS - Informativo da Biblioteca, é umá r3uL.Iicaço do Oe-

artsrnento de Inforrnítica e p esquisa da RsseíhJéiaLeqisiati.e.
Coordenaço Edith de Aridrade R. S. Motta

('olabora cio res: F tima Sério iva, João A uqusLo saio, Márcio
Roberto Plves dos Santos

Datilografia - Márcio Roberto OIves dos Santos
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