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As bases de dados são compreendidas como fontes de As bases de dados são compreendidas como fontes de 
informação eletrônicas, pesquisáveis de modo informação eletrônicas, pesquisáveis de modo 
interativo ou conversacional através de um interativo ou conversacional através de um 
computador.computador.
  
                                                                                                                              (POBLACIÓN; WITTER; SILVA, 2006.) (POBLACIÓN; WITTER; SILVA, 2006.) 

BASES DE DADOS   - DEFINIÇÃO

OBJETIVO:OBJETIVO:

Promover o acesso à informação; Promover o acesso à informação; 
Fornecer informações atualizadas, precisas e confiáveis; Fornecer informações atualizadas, precisas e confiáveis; 
Atender às necessidades do público alvo; Atender às necessidades do público alvo; 
Fornecer mecanismos eficientes de recuperaçãoFornecer mecanismos eficientes de recuperação



BASES DE DADOS - tipos

Referenciais:Referenciais: São bases que apresentam referências de  São bases que apresentam referências de 
documentos (artigos de revistas, livros e teses)com ou sem documentos (artigos de revistas, livros e teses)com ou sem 
resumo. Não contém textos. resumo. Não contém textos. 

Textuais:Textuais: São bases cujo conteúdo apresenta o texto completo  São bases cujo conteúdo apresenta o texto completo 
do documento (artigos de revistas, livros e teses).do documento (artigos de revistas, livros e teses).



BASES DE DADOS- elaboração da estratégia de 
busca

 Dados importantes na preparação da estratégia de busca:Dados importantes na preparação da estratégia de busca:

•título sucintotítulo sucinto
•uma pequena definição do problemauma pequena definição do problema
•termos mais apropriados para o tópico de interesse;termos mais apropriados para o tópico de interesse;
•termos que não são desejados    termos que não são desejados    (L(LOPES, 2002)

Os termos utilizados para elaborar as estratégias de busca podem ser:Os termos utilizados para elaborar as estratégias de busca podem ser:
 Linguagem naturalLinguagem natural
 Vocabulário controlado disponível na base, como os tesauros ou Vocabulário controlado disponível na base, como os tesauros ou 

descritores.descritores.



BASES DE DADOS - tipos de busca

 SIMPLIFICADA (BÁSICA)SIMPLIFICADA (BÁSICA): inserção de um ou mais termos : inserção de um ou mais termos 
para pesquisa em campo único.para pesquisa em campo único.

 AVANÇADA:AVANÇADA: permite a inserção de mais um termo para a  permite a inserção de mais um termo para a 
pesquisa, a escolha do campo de pesquisas e sua combinação pesquisa, a escolha do campo de pesquisas e sua combinação 
utilizando operadores booleanos.utilizando operadores booleanos.

 Refinar busca:Refinar busca: operadores booleanos operadores booleanos



BASES DE DADOS- estratégias de busca

Operadores Booleanos:  São palavras que informam ao sistema de São palavras que informam ao sistema de 
busca como combinar os termos de uma pesquisa; Servem para busca como combinar os termos de uma pesquisa; Servem para 
restringir a pesquisa;restringir a pesquisa;

AND, OR  e NOT 

•AND
Faz a intersecção dos conjuntos de trabalhos que possuem os termos Faz a intersecção dos conjuntos de trabalhos que possuem os termos 
combinados. Diminui o número de resultados e/ou restringe a combinados. Diminui o número de resultados e/ou restringe a 
amplitude da pesquisa.amplitude da pesquisa.

Exemplo:    building green  AND urban landscape
                   construção verde  AND paisagem urbana



BASES DE DADOS- estratégias de busca

•OR
É utilizado para agrupar termos, ou seja, ampliar a pesquisa, e deve 
ser utilizado nos seguintes casos: 

•sinônimos: eletronic commerce OR internet shopping OR 
online shopping
comércio eletrônico OR compras pela internet OR compras 
online
•grafias diferentes: raios X OR raios-X OR raio X OR raio-X; 



BASES DE DADOS- estratégias de busca
•NOT
Utilizado para excluir o termo/aspecto que não é de interesse.
Exemplos:  direito consumidor NOT internet
                   consumer law  NOT internet
                   genocídio NOT holocausto
                   genocide NOT holocaust

Truncamento
Usa-se o símbolo * para recuperar as variações a partir da raiz de 
uma palavra.
Exemplo: biblio* 

Para expressões deve-se usar aspas
Exemplo: “direito administrativo”



ALGUMAS FONTES DE IDENTIFICAÇÃO

ISBN – International Standard Book Number
 é um sistema internacional padronizado que identifica numericamente os livros 

segundo o título, o autor, o país, a editora, individualizando-os inclusive por 
edição. Utilizado também para identificar software, seu sistema numérico é 
convertido em código de barras, o que elimina barreiras lingüísticas e facilita a 
circulação e comercialização das obras.

ISSN – International Standard Serial Number
 O ISSN tem a função de identificar o titulo de uma publicação seriada 

(ex. jornais, revistas, anuários, etc.)

DOI – Digital Object  Identifier 
 O DOI é útil para auxiliar na localização e no acesso de materiais na web, 

facilitando a autenticação de documentos. Embora as informações sobre um 
objeto podem mudar ao longo do tempo, sua sintaxe DOI não vai mudar: URL, 
um endereço de e-mail, outros identificadores e metadados descritivos. 



O que é o Direito?



Ramos do Direito

Direito Público - “conjunto de normas e princípios que regem a 
atividade do Estado, a relação deste com os particulares, assim como o 
atuar recíproco dos cidadãos.” 

Direito internacional público;  Direito constitucional;  Direito  eleitoral;
Direito administrativo; Direito ambiental; Direito econômico; 
Direito financeiro; Direito tributário; Direito processual; Direito penal;
Direito previdenciário;  Direito militar; Direito aéreo; Direito espacial

(Diniz, 2004, p.256)



Ramos do Direito

Direito privado - é formado por normas que tem por matéria as 
relações existentes entre os particulares relativas à vida privada, e 
as relações patrimoniais ou extra patrimoniais.

 

Direito civil; Direito agrário; Direito comercial; Direito bancário; 
Direito autoral; Direito marítimo; Direito internacional privado
Direito do consumidor; Direito do trabalho

ir
                                (Celso Ribeiro Bastos)



Outros ramos do Direito

Direito romano

    É o conjunto de normas vigentes 
em Roma desde a sua fundação no 
séc. VIII a. C até o séc. VI d. C, 
com a Codificação de Justiniano.

                (MARKY, Thomas, 1985)



Outros ramos do Direito
Direito canônico

Rege a Igreja como instituição religiosa 
disciplinando o relacionamento entre ela e seus 
subordinados pela fé, uma vez que professam a 
doutrina do cristianismo.

Tucci e Azevedo (2001, p.14)
Direito eclesiástico

Rege as relações da Igreja, como Estado, nos 
assuntos de natureza diplomática (direito público 
externo), bem como nas relações jurídicas (civis e 
penais) com os habitantes do Vaticano (direito 
público interno).

Tucci e Azevedo (2001, p.14)

Fonte:Código de Direito Canônico, Sagradas 
Escrituras,  tradição da Igreja, entre outros.



Importante!

OS RAMOS DO 
DIREITO NÃO 

SÃO ESTANQUES 
E ISOLADOS, 

ELES SE 
RELACIONAM 

ENTRE SI!





Fontes de informação jurídica
                 São classificadas em:
MATERIAIS: são fundamentadas na origem e na 

história do Direito, bem como na sociologia, ética, 
política e costume (Exemplos: Poder legislativo- cria as 
leis; Poder judiciário - cria as jurisprudências).

FORMAIS: são os meios pelos quais o Direito se 
apresenta: leis, regulamentos, decretos, 
jurisprudência, doutrina, tratados e outros.



Fontes formais
            As fontes FORMAIS se subdividem em:

• Doutrinárias (analíticas)

 Opinião particular sobre determinado assunto. 
Está protegida pela lei de direitos autorais.

 É constituída por livros, artigos de periódicos, 
teses, dissertações, monografias, pareceres 
jurídicos, obras de referência, entre outros.



Fontes doutrinárias

CARACTERÍSTICA PRINCIPAL: ABUNDÂNCIA

 necessidade de comentar e analisar as novas normas 
jurídicas;

 crescente facilidade de publicar, especialmente documentos 
eletrônicos;

 constantes mudanças na legislação que impulsionam a 
venda de livros de Direito.



Fontes formais
           
• Legislativas (normativas):
 Produzida apenas pelo poder estatal competente;

 Pública: pode ser utilizada, coletada, arranjada, selecionada ou reproduzida 
por qualquer pessoa;

 Insubstituível: não admite similares, pois cada dispositivo legal é único sobre 
o caráter normativo que procura regulamentar

 Caráter imperativo: deve ser obedecida por todos

 Possui regras próprias de redação

 Possui validade geográfica e temporal delimitada

 Exemplos: normas superiores (leis, projetos de leis, decretos, medidas 
provisórias, acordos e tratados) e inferiores (circulares, resoluções, carta-
circulares, instruções, deliberações, comunicados, etc.);



 

           No ordenamento jurídico brasileiro há uma abundante produção normativa

                  
 

      Desde 05/10/88  até 04/07/2017
Constituição Federal  completou cerca de 29 anos 

Foram editadas 5,4 (cinco milhões quatrocentas  mil) normas

O Brasil editou e publicou nesse período cerca de 800 normas por dia 
útil, entre leis, medidas provisórias, emendas constitucionais, decretos, 

portarias, etc...

Dados do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT)

                          

Curiosidade:☺

https://ibpt.com.br/noticia/2603/Brasil-edita-cerca-de-800-normas-por-dia-somando-5-4-
milhoes-desde-a-Constituicao-de-1988



Fontes formais
•           
• Jurisprudenciais (interpretativas): decisões dos 

tribunais. 

 Interpretativa e pública
 Mais flexível que a legislação
 Esclarece conceitos gerais da norma legislativa e na sua 

adequação as peculiaridades dos casos concretos



PESQUISA EM BASE 
DE DADOS



Base de dados Jurídica

http://www-periodicos-capes-gov-br.ez27.periodicos.capes.gov.br/index.php?option=com_pmetabusca&m
n=70&smn=78&base=find-db-1&type=b&Itemid=121

http://www.periodicos.capes.gov.br/
www.periodicos.capes.gov.br/

http://www-periodicos-capes-gov-br.ez27.periodicos.capes.gov.br/index.php?option=com_pmetabusca&mn=70&smn=78&base=find-db-1&type=b&Itemid=121
http://www-periodicos-capes-gov-br.ez27.periodicos.capes.gov.br/index.php?option=com_pmetabusca&mn=70&smn=78&base=find-db-1&type=b&Itemid=121
http://www.periodicos.capes.gov.br/


 A  RVBI 

 É uma rede cooperativa de bibliotecas, coordenada pela 
Biblioteca do Senado Federal;

Agrega recursos bibliográficos, materiais e humanos de 
doze bibliotecas da Administração Pública Federal e do 
governo do Distrito Federal, dos Poderes Legislativo, 
Executivo e Judiciário;

Base de dados bibliográfica da RVBI

 
http://www.senado.gov.br/senado/biblioteca/rvbi/rvbi.asp

http://www.senado.gov.br/senado/biblioteca/rvbi/bib_cooperantes.asp
http://www.senado.gov.br/senado/biblioteca/rvbi/rvbi.asp


 

Base de dados bibliográfica da RVBI

 
http://www.senado.gov.br/senado/biblioteca/rvbi/rvbi.asp

O acervo registrado tem como prioridade temática a área 
do DireitoDireito, especificamente doutrina, mas abrange, também, 
outras áreas das Ciências Humanas e Sociais;

Cada Biblioteca da Rede possui uma base administrativa 
com os dados particulares de sua coleção, usuários, 
fornecedores, etc;

 Essas bases, por sua vez, se compõem de vários registros 
interrelacionados e organizados de forma a atender às 
necessidades de informação dos usuários e a promover o 
intercâmbio e a interação dessas informações.

http://www.senado.gov.br/senado/biblioteca/rvbi/rvbi.asp




 

Se a opção "Buscar resultados com a expressão exata" 

-Está marcada, a busca por relações públicas, por exemplo, 
recupera somente registros que possuem a palavra relações 
PRÓXIMA à palavra públicas;

-A opção "Buscar resultados com a expressão exata" não é aplicada 
a resultados com mais de 500 (de acordo com set_prox_limit) 
registros. 

 

Dicas de busca





                                                         Dicas de busca: 

 
  A busca não diferencia caracteres maiúsculos e minúsculos, com 
ou sem acentuação.   O termo, por exemplo,   informatica recupera 
registros com as palavras informatica, Informatica e INFORMATICA, 
com e sem acento. 

O operador   AND é   automaticamente   empregado   entre   as 
palavras.    Você pode usar os operadores AND, OR e NOT na 
expressão de busca. 

Digitando, por exemplo, 
(coração OR cardiologia) AND cirurgia são recuperados registros 
contendo as palavras coração ou cardiologia e também a palavra 
cirurgia. 



   Use o sinal de ?    para encontrar registros que contém parte das 
palavras. 

Por exemplo:

psi?   recupera psicólogo, psicologia, psicológico, psiquiatria , etc.

?grafia   que recupera grafia, psicografia, ortografia, etc. 

O sinal de ? também pode ser utilizado para variações de grafia, como no 
caso de su?ana que recupera registros com suzana e susana. 

 Dicas de busca: 







OPAC [ On-line Public Access Catalog ] 
é o termo utilizado para designar programas 
que gerenciam a recuperação e a manipulação 
de informações em formato eletrônico. 



MARC Machine Readable Cataloging; É o 
formato de intercâmbio de informações 
catalográficas entre diferentes sistemas de 
automação; UNIMARC - Formato de 
importação e exportação de registros da 
maioria dos produtos utilizados no 
tratamento e gestão documental (formato 
ISO2709 - possibilita a troca de registros 
tratados entre instituições nacionais e 
estrangeiras). 





DICA: Para tentar localizar artigos de periódicos recuperados numa pesquisa 
você poderá acessar:  

O CCN é um catálogo de acesso público que reúne informações sobre 
coleções de publicações seriadas nacionais e estrangeiras disponíveis nas 
bibliotecas brasileiras. Tem por objetivo localizar publicações e promover 
intercâmbio entre bibliotecas.

http://ccn.ibict.br/busca.jsf

COMUT - Programa, gerenciado pelo IBICT, que permite a obtenção de 
cópias de documentos técnico-científicos (artigos de periódicos, dissertações, 
partes de documentos, etc.) disponíveis nos acervos das principais bibliotecas 
brasileiras e em serviços de informação internacionais. 

http://ccn.ibict.br/busca.jsf


DOUTRINA

https://www.direito.ufmg.br/

https://www.direito.ufmg.br/




  DOUTRINA
https://www.almg.gov.br/home/index.html

https://www.almg.gov.br/home/index.html


DOUTRINA

Fontes de informação de acesso livre 
Ciências Sociais Aplicadas e Multidisciplinares

•Biblioteca Digital de Teses e Dissertações – BDTD 
Teses e Dissertações brasileiras (IBICT)
http://bdtd.ibict.br/

•NDLTD – Networkd Digital Library of Theses and Dissertations

A Biblioteca Digital em Rede de Teses e Dissertações (NDLTD) é 
uma organização internacional dedicada à promoção da adoção, criação, uso, 
disseminação e preservação de teses e dissertações eletrônicas (ETDs).
http://www.ndltd.org/resources/find-etds

http://bdtd.ibict.br/
http://www.ndltd.org/resources/find-etds


Diário Ofcial da União- DOU 

Surgiu em 1862; disponível em meio eletrônico desde 1990

Divisões:Divisões:
Seção 1: Publicação de leis, decretos, resoluções, instruções normativas, 

portarias e outros atos normativos de interesse geral. 

Seção 2: Publicação de atos de interesse dos servidores da Administração 
Pública Federal.

Seção 3: Publicação de contratos, editais e avisos.

http://portal.in.gov.br/

                                              LEGISLAÇÃO  

http://portal.in.gov.br/


http://www4.planalto.gov.br/legislacao 

http://www4.planalto.gov.br/legislacao


https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/
index.html

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/index.html

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/index.html


                      LEGISLAÇÃO 

Outros sites: 

Portal de Atividade Legislativa

http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias

      Projetos e Matérias em tramitação Camara ou Senado; Legislaçao;         
Constituição Federal (Texto promulgado, texto atualizado, Anais 

      da Assembléia Constituinte ...)

 

http://www.lexml.gov.br/    

http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias
http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias
http://www.lexml.gov.br/


Jurisprudência 

Exemplos de sites de busca:

Jurisprudência unificada

http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia

Supremo Tribunal Federal

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/pesquisarJurisprudencia.asp

Superior Tribunal de Justiça

http://www.stj.jus.br/SCON/

http://www.stj.jus.br/SCON/
http://www.stj.jus.br/SCON/
http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/pesquisarJurisprudencia.asp
http://www.stj.jus.br/SCON/


Pesquisas na jurisprudência

Exemplos sites para acompanhamento de processos:

TJMG

http://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/#go-to-search

Tribunal Regional Federal da 1ª. Região

http://processual.trf1.gov.br/

Diário da Justiça Eletrônico (STF)  www.stf.jus.br

http://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/#go-to-search
http://processual.trf1.gov.br/
http://www.stf.jus.br/


Dúvi

das? Comentários?Sugestões?

Dúvidas? Sugestões?Comentários?

bib-referencia@direito.ufmg.br


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29
	Slide 30
	Slide 31
	Slide 32
	Slide 33
	Slide 34
	Slide 35
	Slide 36
	Slide 37
	Slide 38
	Slide 39
	Slide 40
	Slide 41
	Slide 42
	Slide 43
	Slide 44
	Slide 45
	Slide 46
	Slide 47
	Slide 48

