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APRESENTAÇÃO

A Biblioteca Ministro Oscar Saraiva, subordinada à Secretaria 
de Documentação, pautada pelos valores institucionais 
do Superior Tribunal de Justiça da transparência, ética, 
sustentabilidade, comprometimento e aprendizagem 
contínua, visa prover serviços e produtos com excelência 
aos seus usuários. Desse modo, a Biblioteca apresenta 
aos cidadãos este documento que contempla os serviços 
e produtos criados para permitir o acesso à informação 
jurídica de qualidade, em consonância com a missão do 
Superior Tribunal de Justiça, de uniformizar a interpretação 
da legislação federal e oferecer justiça ágil e cidadã.

ESTRUTURA DA SECRETARIA  
DE DOCUMENTAÇÃO
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HISTÓRICO

A Biblioteca foi criada em 28 de junho de 1948, no Rio 
de Janeiro, com a finalidade de atender aos Senhores 
Ministros do Tribunal Federal de Recursos (TFR) com sede 
no Rio de Janeiro. Após a instalação do TFR em Brasília, a 
Biblioteca foi transferida do Rio de Janeiro para a capital 
federal em 1969.

No dia 22 de outubro de 1972, a Biblioteca do TFR 
recebe o nome de Biblioteca Ministro Oscar Saraiva, em 
homenagem ao Magistrado responsável pela construção 
do edifício sede do TFR em Brasília.

Com a extinção do Tribunal Federal de Recursos (TFR) 
e instalação do Superior Tribunal de Justiça (STJ) em 
1989, a Biblioteca passa a fazer parte da estrutura da 
egrégia Corte. Ainda em 1989, a Biblioteca inicia a 
automação do seu acervo bibliográfico, a partir de um 
convênio assinado com o Senado Federal, permitindo 
a participação da Biblioteca no Sistema de Informações 
do Congresso Nacional (SICON). A partir daí a Biblioteca 
aperfeiçoa a forma de atendimento por meio da moderna 
Rede de Bibliotecas e amplia o acesso às informações 
bibliográficas, resultando, em 1990, na implantação do 
sistema de automação de documentos, propiciado pela 
integração da biblioteca à rede de bibliotecas gerenciada 
pelo Prodasen. Em 1993, o processo de inclusão dos 

dados referentes ao acervo bibliográfico nos bancos de 
dados do SICON/Prodasen foi concluído.

Em 1995, a Biblioteca transfere-se para a atual sede 
do STJ, ganhando modernas e amplas instalações, 
propiciando aos usuários o livre acesso ao acervo 
bibliográfico, novas cabines de estudo individuais, 
mesas para estudo em grupo e ambiente para leitura de 
revistas e jornais.

O acervo da Biblioteca foi ampliado com a aquisição da 
coleção particular do eminente jurista José Frederico 
Marques em 1996. Trata-se de uma coleção especial, 
formada por obras nacionais e estrangeiras, dentre elas 
146 livros raros.

Em 1998, com o objetivo de ampliar as possiblidades de 
acesso às informações disponibilizadas pela Biblioteca, 
é criada a página da Biblioteca na Internet. Já em 1999, 
a coleção de obras raras foi instalada numa sala própria 
com luminosidade, umidade e climatização controladas 
para melhor preservação dos 2.264 volumes.

Dando continuidade à automação da Biblioteca, é 
implantado, em 1999, o Sistema ALEPH de gerência de 
Bibliotecas em substituição ao Sistema Automatizado de 
Bibliotecas – SABI/SICON. Assim, em 2000, a Biblioteca 
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do Senado Federal  cria a Rede Virtual de Bibliotecas 
– RVBI e que permite à Biblioteca implantar o serviço 
automatizado de empréstimo de obras aos usuários. 
Ainda naquele ano é disponibilizado o texto integral dos 
atos normativos do STJ no Sistema de Legislação.

Ainda imbuída de espírito vanguardista, a Biblioteca, em 
2003, iniciou a substituição das publicações em formato 
impresso por produtos eletrônicos e em 2004, criou 
Seção específica para viabilizar a reunião, organização, 
disseminação e preservação dos documentos 
jurídicos eletrônicos produzidos pelo STJ, que 
resultou na implantação da Biblioteca Digital Jurídica 
do STJ – BDJur com o objetivo de contribuir para a 
democratização e acesso à informação jurídica, em 
inteiro teor, de forma gratuita e na execução do projeto 
estratégico, que culminou na implantação do Consórcio 
BDJur: Rede de Bibliotecas Digitais Jurídicas.

Visando ampliar o ambiente de leitura e de estudo, a 
Biblioteca, em 2009, adquiriu mobiliário ergonômico 
e implementou melhorias em suas instalações. Ainda, 
no mesmo ano, foi criado o Programa Bibliotemas: 
conversando com profissionais da informação, com o 
objetivo de aprimorar a competência técnica e gerencial 
dos bibliotecários, arquivistas e demais interessados na 
ciência da informação.

Em 2010, a Biblioteca recebe como doação a coleção 
particular do eminente jurista Caio Mário da Silva Pereira. 
Trata-se de uma coleção especial formada por obras 
nacionais e estrangeiras, dentre elas algumas obras raras 
e com o objetivo de divulgar a produção institucional e 
intelectual do STJ são criados o portal de Publicações 
Institucionais do STJ e o Repositório Institucional na 
BDjur.

Buscando integrar-se cada vez mais a outras unidades 
de informação dos três poderes da República, é 
assinado, em 2011, o novo Acordo de Cooperação 
Técnica com o Senado Federal para continuidade da 
Biblioteca como partícipe da Rede Virtual de Bibliotecas 
do Congresso Nacional – RVBI.

A Biblioteca, almejando novas formas de interação com 
seus usuários, passou a divulgar, a partir de 2011, seus 
produtos e serviços nas redes sociais, como o Facebook 
do STJ.

No intuito de prover melhor acesso aos conteúdos 
digitais oferecidos aos usuários da Biblioteca, no biênio 
2015/2017, foi criada a Estante Virtual de Periódicos 
e atualizadas as plataformas tecnológicas e leiaute 
da BDJur, Consórcio BDJur e Portal de Publicações 
Institucionais.
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Em 2020, a Biblioteca, com o objetivo de facilitar aos 
usuários a consulta à legislação vigente interna, lançou 
a Coletânea de Atos Normativos do STJ que reúne os 
principais atos do Tribunal publicados a partir de 2010. 

Em 2022, a Biblioteca lançou o Guia de Normalização 
de Publicações do STJ com a finalidade de orientar os 
usuários no emprego dos padrões de normalização 
bibliográfica para os trabalhos acadêmicos e publicações 
elaboradas pelas unidades do Tribunal.

USUÁRIOS

I. Ministros; 
II.  Magistrados convocados; 
III. Servidores do Tribunal; 
IV. Prestadores de serviços do STJ e alunos carentes 
matriculados no curso de Direito da UnB; 
V. Bibliotecas de órgãos da Administração Pública 
sediadas no Distrito Federal; 
VI. Público em geral. 

ATENDIMENTO

Horário de funcionamento:  
das 8 às 19 horas, de segunda à sexta;

Biblioteca Ministro Oscar Saraiva
Endereço: SAFS Quadra 6 Lote 1, Trecho III, Bloco F – 1º andar 
CEP 70.095-900 

Coordenação:
Telefone: (61) 3319-9810
E-mail: biblioteca@stj.jus.br

Seção de Atendimento e Pesquisa (SEAPE):
Telefones:  (61) 3319-9406; (61) 3319-9884;
(61) 3319-9883
E-mail: atendimento.biblioteca@stj.jus.br 
        pesquisa.biblioteca@stj.jus.br

mailto:biblioteca%40stj.jus.br?subject=
mailto:atendimento.biblioteca%40stj.jus.br?subject=
mailto:pesquisa.biblioteca%40stj.jus.br?subject=
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ACERVO

• Especializado em todas as áreas do Direito, possui um 
dos maiores e mais atualizados acervos  jurídicos do 
Brasil;

• Integra a Rede Virtual de Bibliotecas – RVBI junto 
com outras 10 bibliotecas do Distrito Federal 
possibilitando o compartilhamento de mais de 1,5 
milhão de documentos bibliográficos, padronização 
do tratamento técnico da informação, economia de 
recursos financeiros e trabalho cooperativo, evitando o 
retrabalho;

• Coleção de Obras Raras – As obras raras recebem 
tratamento diferenciado e estão acondicionadas em uma 
sala própria, com iluminação, umidade e temperatura 
controladas para a maior preservação e conservação de 
seus volumes. 

• Coleções Especiais – Três grandes acervos particulares 
de brilhantes personalidades integram o patrimônio 
da Biblioteca: trata-se dos acervos bibliográficos que 
pertenceram aos juristas José Frederico Marques e 
Caio Mário da Silva Pereira e do Ministro Romildo 
Bueno de Souza.

• Coleção Frederico Marques – 2.987 volumes

• Coleção Ministro Bueno de Souza – 2.412 volumes

• Coleção Caio Mário da Silva Pereira – 4.130 volumes

ACERVO DIGITAL

• A Biblioteca Digital Jurídica – BDJur é o repositório 
mantido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) com 
o objetivo de organizar, divulgar e dar amplo acesso 
ao acervo jurídico digital e administrativo do Tribunal, 
bem como contribuir para a preservação da memória 
institucional .  Seu acervo compreende mais de 150 
mil documentos,  em diversos formatos digitais,  
organizados nas coleções: Atos Administrativos, 
Banco de Saberes da Educação Corporativa, Doutrina, 
Repositório Institucional. 

  A BDJur reúne importante acervo formado pela 
produção  intelectual dos Ministros e servidores e as 
publicações institucionais elaboradas pelo Tribunal.
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• O Consórcio BDJur é uma rede de bibliotecas digitais 
jurídicas, coordenada pela Biblioteca do STJ, que reúne, 
em um único portal, doutrina, legislação e publicações 
institucionais de diversas bibliotecas jurídicas de 
instituições do Poder Judiciário, Legislativo e de demais 
órgãos.

  Esse sistema permite realizar uma busca integrada e 
simultânea de doutrina ou legislação em repositórios 
digitais dos seguintes órgãos: Conselho da Justiça 
Federal, Supremo Tribunal Federal, Conselho Nacional 
de Justiça, Tribunal Superior Eleitoral, Senado Federal, 
Câmara dos Deputados, Tribunal Regional Federal da 
2ª Região, Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, 
Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, Tribunal 
de Justiça do Distrito Federal e Territórios e Tribunal de 
Justiça do Ceará.  

  Bibliotecas digitais jurídicas de órgãos públicos, de 
todo o país, podem solicitar ao STJ a participação no 
Consórcio BDJur, por meio da assinatura de um Termo 
de Adesão. Mais informações, entre em contato pelo 
telefone (61) 3319-9880 ou por email: bdjur@stj.jus.br. 

SERVIÇOS

Acesso pela Internet (Portal do STJ > Links > 
Biblioteca > Serviços) 

Pesquisa de Doutrina e/ou Legislação
A Biblioteca possui uma equipe de bibliotecários 
e bacharéis em Direito treinados para atender, 
pontualmente, solicitações de pesquisas jurídicas de 
doutrina e legislação, pessoalmente, por telefone, via 
e-mail pesquisa.biblioteca@stj.jus.br ou no portal do 
STJ www.stj.jus.br > Institucional > Educação e cultura
> Biblioteca >  formulário

Atos Administrativos do STJ
A BDJur possui uma coleção que reúne os atos 
normativos do STJ, da Escola Nacional de Formação e 
Aperfeiçoamento de Magistrados – Enfam e do extinto 
Tribunal Federal de Recursos – TFR. 
Acesso: bdjur.stj.jus.br > Atos Administrativos

Novos Livros
Divulga os sumários e as capas das últimas obras      
adquiridas pela Biblioteca.O empréstimo de livros é 
permitido somente a ministros, magistrados convocados, 
servidores do Tribunal e bibliotecas conveniadas 
localizadas em Brasília. 
Acesso:  Portal do STJ > Acesso Rápido > Biblioteca

mailto:pesquisa.biblioteca%40stj.jus.br?subject=
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Novos Artigos
As revistas jurídicas recentemente incluídas no acervo da  
Biblioteca são divulgadas aqui. Para acessar o sumário, 
clique no título da revista. Se desejar, assinale os itens de  
seu interesse e clique em Solicitar Cópias Digitalizadas. 
Seu pedido será recebido e a Biblioteca informará o valor 
total das cópias a ser recolhido por meio da GRU -  Guia 
de Recolhimento da União. O preço da  cópia digital é de 
R$0,15 por página.  
Acesso: Portal do STJ > Acesso Rápido > Biblioteca

Bibliografias Selecionadas
Publicadas periodicamente, Bibliografias Selecionadas 
é uma importante fonte de informação que reúne 
referências bibliográficas oriundas do Catálogo Coletivo 
da Rede Virtual de Bibliotecas constituído pelo acervo 
de 11 bibliotecas e pela doutrina disponível na BDJur, 
publicadas nos últimos 3 anos, sobre determinado 
tema jurídico. O objetivo das edições é possibilitar o 
aprofundamento em assuntos específicos que possam 
servir de fonte de pesquisa aos Ministros, magistrados, 
servidores do Tribunal da Cidadania, estudantes e 
operadores do Direito.
Acesso: bdjur.stj.jus.br > Doutrina > Coleções

Clipping de Legislação
Divulgação diária, pelo correio eletrônico, a todos os 
servidores, dos atos administrativos do STJ, incluindo atos 
de pessoal e legislação federal e atos de outras instituições 
relacionados às atividades do Tribunal.
Acesso: Portal do STJ > Institucional > Educação e Cultura 
> Biblioteca > Serviços
 
Coletânea de Atos Normativos do STJ
Publicação digital, atualizada diariamente, reúne os 
principais normativos do STJ (Resoluções, Instruções 
Normativas e Portaria) publicados a partir de 2010 , 
organizados em ordem alfabética por assunto, de modo a 
facilitar aos usuários a consulta à legislação vigente interna.
Acesso: bdjur.stj.jus.br > Atos Administrativos

Cópias digitais
A Biblioteca oferece serviços de cópias impressas ou digitais 
de artigos de periódicos e de pequenos trechos de livros, 
nos termos da Lei de Direitos Autorais. Os preços das cópias 
estão regulamentados por normativo do STJ. Valor: R$ 0,15 
por página, recolhidos por meio da GRU. 
Atendimento: presencial, por telefone ou pelo e-mail: 
atendimento.biblioteca@stj.jus.br

https://www.stj.jus.br/webstj/Institucional/Biblioteca/artigo/?origem=internet&vPortalAreaRaiz=&vPortalAreaPai=181&vPortalArea=573&vPortalAreaAt=574
https://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/74635/Prt_396_2014_DG.pdf
mailto:atendimento.biblioteca%40stj.jus.br?subject=
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Guia de Normalização de Publicações do STJ
Desenvolvido em linguagem clara e objetiva, o guia tem
por objetivo orientar o emprego dos padrões de 
normalização bibliográfica no âmbito do Superior 
Tribunal de Justiça. Este guia está disponível para ampla 
consulta na BDJur – Biblioteca Digital Jurídica do STJ ou 
no portal de Publicações Institucionais.
Acesso: portal do STJ > Educação e Cultura > 
Publicações Institucionais

Bib Inclusão
Criado em 2007, trata-se de um programa de 
responsabilidade social que permite aos terceirizados 
do STJ, matriculados no curso de Direito em qualquer 
faculdade, e aos alunos de baixa renda do curso de 
Direito da UnB, receber apoio ao curso acadêmico 
por meio do acesso ao acervo  da Biblioteca e demais 
serviços.
Outras informações: (61) 3319-9054

FONTES DE INFORMAÇÃO JURÍDICA 

Acesso pela Internet (Portal do STJ > Acesso Rápido > 

Biblioteca)

Catálogo da Biblioteca – consulta simultânea ao 
acervo das bibliotecas do Senado Federal, Câmara dos 
Deputados, STF, STJ, TST, STM, AGU,MJU, TCDF, TJDFT 
e Câmara Legislativa do DF. O empréstimo de livros é 
permitido somente a ministros, magistrados convocados 
e servidores do Tribunal e bibliotecas conveniadas 
localizadas em Brasília. 
Acesso: https://goo.gl/NBmBqL

Biblioteca Digital Jurídica do STJ – BDJur repositório 
digital que permite o acesso ao inteiro teor de Atos 
administrativos do STJ, publicações produzidas pelas 
unidades do Tribunal, artigos de periódicos e a produção 
intelectual dos ministros e servidores. 
Acesso: https://bdjur.stj.jus.br

Consórcio BDJur: rede de bibliotecas digitais jurídicas, 
coordenada pela Biblioteca do STJ, reúne, em um único 
portal, doutrina, legislação e publicações institucionais 
de diversas bibliotecas jurídicas de instituições do Poder 
Judiciário, Legislativo e de demais órgão. 
Acesso: https://consorciobdjur.stj.jus.br/

http://biblioteca2.senado.gov.br:8991/F/?func=find-b-0&local_base=sen01
https://bdjur.stj.jus.br/jspui/
https://consorciobdjur.stj.jus.br/vufind/
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Portal de Publicações Institucionais – divulga as 
publicações editadas pelo STJ, tais como, Regimento Interno 
do STJ, Livro de Súmulas, Manual de Padronização de Textos 
do STJ, Coletânea de Atos Normativos do STJ, edições 
comemorativas, etc.
Acesso: http://www.stj.jus.br/publicacaoinstitucional

https://www.stj.jus.br/publicacaoinstitucional/
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