
1 

 

 1 

Discurso pelos 70 anos da BMOS 

 
Josiane Cury Nasser Loureiro 

Secretária de Documentação 
Superior Tribunal de Justiça 

 

Excelentíssima Senhora Presidente do Superior Tribunal de Justiça e do 

Conselho da Justiça Federal, Ministra Laurita Vaz, em cuja pessoa saúdo e 

homenageio os demais ilustres ministros que conduzem e abrilhantam esta Corte, 

e, em especial, saúdo o Excelentíssimo Senhor Vice Presidente do Tribunal e do 

CJF, Ministro Humberto Martins e o  Senhor Presidente da Comissão de 

Documentação, o Excelentíssimo Ministro Og Fernandes 

Excelentíssimos Senhores Ministros aposentados, que nos legaram o 

eterno exemplo de seu irretocável trabalho e empenho na construção da jornada 

desta egrégia Corte; 

Ilustríssimos Dr. Marcos Brayner, Secretário-Geral da Presidência, e Dra. 

Sulamita Marques, Diretora-Geral da Secretaria do Tribunal, nas pessoas de quem 

eu cumprimento as demais autoridades e os Senhores Secretários, Assessores e 

dirigentes do Tribunal e do CJF; 

Saúdo os representantes dos homenageados: Ministro Romildo Bueno de 

Souza,  e os juristas José Frederico Marques e Caio Mario da Silva Pereira, cujos 

catálogos estão sendo lançados neste evento; 

Colegas e diretores de Bibliotecas aqui presentes; 

Amigos e colaboradores da Secretaria de Documentação e das outras 

unidades do Tribunal e do Conselho da Justiça Federal; 

Minhas Senhoras, meus Senhores. 

Em primeiro lugar, cumpro com satisfação o dever de louvar a Presidência 

deste Tribunal e a Comissão de Documentação, pela iniciativa de marcar, com 

esta celebração, os setenta anos da nossa Biblioteca, que já se consolidou como 

uma referência entre as bibliotecas jurídicas brasileiras. 

Há dez anos tivemos o privilégio de comemorar a belíssima passagem da 

Biblioteca Ministro Oscar Saraiva para a melhor idade: ela completou 60 anos de 
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uma jornada de muito trabalho, conquistas, êxitos. Confesso que eu não 

imaginava ter a grande honra de estar aqui hoje celebrando mais uma década 

dessa minha estimada amiga, para não dizer uma filha, mesmo não tendo idade 

para ser sua mãe, apesar de ser a decana! O sentimento, no entanto, de amor e 

dedicação de todos nós, servidores e colaboradores da biblioteca, é sim 

comparável ao amor de mãe... 

 

Esta foi uma década de muitas transformações para o mundo e, 

igualmente, para essa nossa madura, porém de espírito muito jovem, biblioteca. 

Afinal, ela esbanja modernização e vanguarda, visto que possui a primeira 

biblioteca digital criada no Poder Judiciário, com mais de 100 mil documentos, 

constantemente atualizada e cada vez mais acessada de todas as partes do 

mundo... Quanto conhecimento é hoje produzido, compartilhado, intercambiado a 

cada instante! E a biblioteca, no seu papel de dinamizadora da disseminação do 

conhecimento e da informação, é capaz de promover a transformação do 

ambiente no qual está inserida e por consequência da sociedade como um todo. 

Quanta responsabilidade! Mesmo porque, ao realizar esse seu papel precípuo, 

promove o desenvolvimento de seu usuário como cidadão. É, portanto, um 

relevante instrumento que uma organização, em especial uma organização tão 

importante como o STJ, dispõe para exercer sua função social e de cidadania, 

sendo um espaço propício para uma formação e educação globais. 

Ciente de sua importância e desse papel social para promoção da 

cidadania e construção de uma sociedade mais justa, a Biblioteca Ministro Oscar 

Saraiva, em seu septuagésimo aniversário, não poderia escolher tema mais 

adequado para nortear a comemoração do que a sua função de informar para 

transformar. Desde sua criação em 1948, no extinto Tribunal Federal de Recursos 

(TFR), a Biblioteca pauta suas ações pela busca da excelência no tratamento e 

disseminação da informação jurídica de qualidade que contribua para que o 

Tribunal exerça plenamente sua função de promotora da dignidade, da equidade, 

da justiça! 
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Nos últimos 70 anos, e mais especificamente nesta última década, vimos o 

desenvolvimento da sociedade como um todo, o surgimento de novas tecnologias, 

a evolução do direito brasileiro – inclusive em papel de destaque na política, no dia 

a dia – todos contextos que afetaram a vida das pessoas e das instituições. E a 

Biblioteca, imbuída de espírito vanguardista, sempre buscou adaptar-se, 

acompanhar as tendências, ou até antecipar-se, promovendo a disseminação da 

informação jurídica de forma ampla, a integração com outras instituições, a busca 

e implementação de novos formatos de interação com seus usuários, sempre 

canalizando seus esforços na promoção do melhor acesso aos conteúdos 

oferecidos. 

 

 

E então, por meio dessas transformações em si mesma, nossa madura, 

porém moderna, biblioteca vive para exercer e melhorar continuamente seu papel 

e para, assim, transbordar seu valioso tesouro e transformar o que está além: 

seus usuários, sejam eles nossos exímios julgadores ou nossos valiosos 

cidadãos, cujas transformações, por sua vez,  modificarão nossa sociedade, nosso 

país, nosso mundo. 

Nesta era da informação, da tecnologia, INFORMAR PARA 

TRANSFORMAR é, portanto, a mais linda missão. Eis a chave para a evolução 

contínua da sociedade. É um desafio imponente, diante do imenso volume de 

conhecimento disponível. Por consequência, é uma responsabilidade cada vez 

maior, tamanha a dificuldade de seleção e tratamento desse conhecimento. Mas 

ao mesmo tempo, é um imenso poder em nossas mãos e corações: o de contribuir 

para um mundo melhor, mais justo, íntegro, digno para todos. 

Emocionada, afirmo, portanto, que neste septuagésimo aniversário há muito 

o que a Biblioteca comemorar, muito o que relembrar e também o que vislumbrar 

para o futuro, a todo o momento consciente de sua participação na contínua 

consolidação do Superior Tribunal de Justiça como o Tribunal da Cidadania. 

E essa história de crescimento e modernização não teria sido possível sem 

três importantes ingredientes: dedicação, confiança e apoio incondicionais. 
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Dedicação de dirigentes e funcionários (de ontem e de hoje) que, vestindo 

sempre a camisa com orgulho, se empenham na evolução e aperfeiçoamento da 

nossa Biblioteca. Confiança presente em todos os laços possíveis, entre usuários 

e funcionários, entre dirigentes e funcionários, entre a alta administração e os 

dirigentes... apoio incondicional de todos: de parceiros, de doadores,  

fornecedores, e, especialmente, da Presidência do Tribunal , da Comissão de 

Documentação e da Diretoria Geral. 

Cheios desses ingredientes, com orgulho e sentimento de dever cumprido, 

e repletos de projetos e ânimo renovado, sob as bênçãos de Deus, 

compartilhamos com todos que aqui estão este momento único, singular. 

Gostaria de ter o prazer de concluir lembrando belíssimos trechos 

proferidos pela poetisa do cerrado, Cora Coralina: 

“Eu não tenho medo dos anos e não penso em 

velhice. E digo pra você, não pense. 

Nunca diga estou envelhecendo, estou ficando velha. 

Eu não digo. Procuro sempre ler e estar atualizada com 

os fatos e isso me ajuda a vencer as dificuldades da 

vida. O melhor roteiro é ler e praticar o que lê. O bom é 

produzir sempre. Sei que tenho muitos anos. Sei que 

venho do século passado, e que trago comigo todas as 

idades, mas não sei se sou velha, não. Você acha que 

eu sou? Convoco os velhos como eu, ou mais velhos 

que eu, para exercerem seus direitos. Pois lutar é a 

palavra vibrante que levanta os fracos e determina os 

fortes. 

O importante é semear, produzir milhões de sorrisos de 

solidariedade e amizade. Procuro semear otimismo e 

plantar sementes de paz e justiça. 

Digo o que penso, com esperança. Penso no que faço, 

com fé. Faço o que devo fazer, com amor.” 
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É assim que vive nossa elegante e guerreira senhora, com 70 anos de vida, 

mas com espírito absolutamente jovem, produzindo conhecimento sempre, nossa 

Biblioteca Ministro Oscar Saraiva! Afinal, neste momento de especial 

transformação em nosso país, com esperança, com fé, com amor, informar é, sem 

dúvida, o caminho para transformar... Porém, é importante lembrarmos esta 

valiosa mensagem de Mário Quintana: “Livros não mudam o mundo, quem muda o 

mundo são as pessoas. Os livros só mudam as pessoas.”. Depende, portanto, de 

cada um de nós!!! 

Agradeço a todos por estarem presentes hoje, ontem, amanhã, sempre. É 

para vocês, para todos nós, que a nossa querida Biblioteca existe. Muito obrigada. 

 

 

 




