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Boa tarde a todos. 

Cumprimentos iniciais (NOMINATA). 

 

É com imensa alegria que participo desta singela, mas 

significativa, comemoração do aniversário de 70 anos da Biblioteca Ministro 

Oscar Saraiva. Para alguns, o fato de a biblioteca ser mais velha do que o 

próprio STJ que a comporta pode causar estranheza. Contudo, é bom 

esclarecer que essa diferença decorre das seguintes circunstâncias: a 

biblioteca foi criada em 28 de junho de 1948, para atender ao extinto Tribunal 

Federal de Recursos, então sediado no Estado do Rio de Janeiro. Em 1960, o 

TFR foi transferido para Brasília, mas a Biblioteca só veio para cá nove anos 

depois. Em 1972, ela recebeu o nome de Biblioteca Ministro Oscar Saraiva, 

em homenagem ao magistrado a quem devemos a construção da sede do 

Tribunal Federal de Recursos nesta capital. 

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, foi criado o 

Superior Tribunal de Justiça e extinto o Tribunal Federal de Recursos. Em 

1989, com a efetiva instalação desta Corte, a biblioteca foi para nós transferida. 

Hoje, ela possui um acervo físico de quase 170 mil volumes, aí incluídas 2.200 

obras raras. 

Diante da importância de se preservar esse acervo, além de 

expandi-lo, e de se desenvolver os métodos de armazenamento de 

documentos, o Regimento Interno do STJ criou, dentre as Comissões 

Permanentes do Tribunal, a de Documentação, que, ao longo desses anos, 

tem prestado inestimável apoio às atividades da Biblioteca, permitindo seu 

aprimoramento, em benefício dos muitos usuários internos e externos. 
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Em 1996, já instalada neste prédio recém inaugurado, a Biblioteca 

adquiriu uma importante coleção particular: a do eminente jurista José 

Frederico Marques.  

No decorrer dos anos, duas outras novas coleções especiais 

foram doadas pelas famílias, num gesto de generosidade e desprendimento, 

quais sejam, as do Ministro Romildo Bueno de Souza e do jurista Caio 

Mário da Silva Pereira, cujos catálogos, a propósito, estão sendo lançados 

nesta oportunidade. 

No decorrer de sua história, a Biblioteca sempre buscou 

iniciativas que permitissem a democratização da informação jurídica e ampla 

acessibilidade. Alinhado com a filosofia de livre acesso à informação, e na 

esteira de novas tecnologias, em 2005, numa ação de vanguarda, o STJ criou 

a primeira Biblioteca Digital Jurídica do Poder Judiciário (BDJur).  

A BDJur é um repositório institucional e de conhecimento 

jurídico que traz em seu conteúdo um grande acervo, formado por livros, 

artigos de periódicos, vídeos sobre temas jurídicos e normativos do Tribunal, 

além de documentos e publicações produzidas pelo STJ, que totalizam cerca 

de 110 mil conteúdos digitais. Em 2017, num único mês, a BDJur obteve mais 

de 1 milhão de acessos e mantém a média de 500 mil acessos mensais.   

No intuito de dinamizar o acesso à informação no âmbito do 

Tribunal, a Biblioteca disponibiliza aos ministros e servidores bases de dados 

jurídicos com cerca de 80 mil documentos digitais, que podem ser 

consultados, simultaneamente, por diversos usuários por meio da intranet. 

O acervo digital de periódicos jurídicos cresceu tanto que foi 

necessária a criação de um sistema próprio para armazenar os conteúdos 

digitais, a Estante Virtual de Periódicos, onde estão disponibilizados 125 

títulos de revistas e cerca de 9 mil fascículos, permitindo aos ministros e 

servidores da Casa acesso ao inteiro teor de milhares de artigos jurídicos. 

A Biblioteca possui, ainda, serviço de divulgação dos novos 

livros e novos artigos inseridos em seu acervo. O usuário cadastrado recebe, 

por e-mail, diariamente, as publicações mais recentes da área do Direito do seu 

interesse.   

Outro importante serviço prestado aos ministros, servidores e a 

comunidade jurídica são as Bibliografias Selecionadas, que reúnem doutrina, 

https://bdjur.stj.jus.br/jspui/
http://intranet/estante_virtual/
https://bdjur.stj.jus.br/jspui/handle/2011/10
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legislação, vídeos e notícias sobre temas atuais. Posso citar, por exemplo, a 

bibliografia sobre o Novo Código de Processo Civil, que entrou em vigor 

em 2016, e chegou a ter 162 mil acessos e compartilhamentos no 

facebook do STJ. 

Outros importantes serviços a serem destacados são: o Clipping 

de Legislação, que divulga, ao público interno, diariamente, os atos 

normativos publicados pelo STJ, pela Escola Nacional de Formação e 

Aperfeiçoamento de Magistrados e pelo Conselho Nacional de Justiça; e a 

Pesquisa de Doutrina e Legislação, que é um serviço especializado de 

pesquisa que seleciona informação específica e pontual sobre o tema 

demandado pelo usuário. Cabe destacar que, em 2017, foram realizadas 

12.700 pesquisas.  

Para celebrar os 70 anos de nossa Biblioteca, foi escolhido o 

slogan Informar para Transformar, porque acreditarmos no seu relevante papel 

na disseminação do conhecimento, em benefício da sociedade brasileira.  

Ao longo desses 70 anos, vivenciamos a evolução do direito 

brasileiro, o desenvolvimento da sociedade e o surgimento de novas 

tecnologias, mudanças que afetaram a vida das pessoas e das instituições. A 

Biblioteca, nesse contexto, imbuída de espírito vanguardista, sempre procurou 

acompanhar as tendências e promover a disseminação da informação jurídica, 

de forma ampla, criando novos formatos de interação com seus usuários, 

provendo os melhores meios de acesso aos conteúdos oferecidos.  

Portanto, há muito o que comemorar, muito o que relembrar e 

muito o que planejar para o futuro, pois a informação de qualidade é a chave 

para a transformação da sociedade. 

Por fim, quero prestar minhas sinceras e efusivas homenagens a 

todos – servidores, colaboradores e ministros – que, durante esses 70 anos, 

têm-se dedicado à manutenção, aprimoramento e desenvolvimento dos 

primorosos serviços da Biblioteca Oscar Saraiva, em especial, à atual 

Secretária de Documentação, a Dra. Josiane Cury Nasser Loureiro; à 

Coordenadora da Biblioteca, a Dra. Rosa Maria de Abreu Carvalho, e ao meu 

ilustríssimo colega e amigo, Ministro Og Fernandes, por tudo que eles têm 

realizado, com amor e empenho. 

Muito obrigada. 


