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RESUMO 

Visando fundamentar o contexto deste trabalho, com vistas a profissionais na área 

de Ciência da Informação, apresenta-se inicialmente uma visão conceitual 

panorâmica da organização da área jurídica (Legislação, Jurisprudência e Doutrina), 

bem como a tipologia de sua respectiva estruturação sob o aspecto da análise de 

conteúdo informacional. Após estabelecer uma metodologia pertinente, adaptada de 

T O M A E L (2000), complementada por um sistema de descrição e de avaliação 

qualitativa proposto pela autora da presente monografia, passou-se a avaliar os 10 

sites escolhidos, de acordo com os aspectos analisados em cada um deles, 

atribuindo-se a respectiva pontuação. Resultou uma classificação desses sites nas 

categorias avaliativas de muito bom - bom - médio (superior/inferior), obtida a partir 

da aplicação de critérios de avaliação absoluta e relativa. 

v 
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1 INTRODUÇÃO 

Com o advento da sociedade da informação, assim como das novas tecno

logias de informação e comunicação, surgiram valores e tendências complementares 

à capacidade mental do ser humano, ou seja, o modo de produção de bens 

materiais vem sendo substituído pelo modo de produção do conhecimento. 

Atualmente, o real desafio das organizações não mais se limita em 

identificar a mudança à qual se adaptar, mas sim em visualizar e avaliar 

corretamente o escopo dessas mudanças para que possam ser planejadas. O 

produto do futuro é, portanto, a informação, e quem deve monitorá-la e agregar-lhe 

valor é o ser humano. A s organizações devem estar preocupadas com o 

aprendizado, tanto individual quanto organizacional, uma vez que o sucesso 

estratégico está no uso inteligente da informação e na exploração efetiva das 

possibilidades inerentes às tecnologias de informação. 

A atual revolução diferencia-se de outros marcos históricos pela rapidez, 

agilidade e amplitude das mudanças e transformações. Não se trata apenas de um 

salto qualitativo no acúmulo de conhecimento humano, similar aos que ocorreram em 

outras épocas. Hoje é a informação que fornece o sistema nervoso central responsável 

pela integração da estratégia com a ação. Uma vez que a Informação, a cada dia que 

passa, vem se tornando a base da competitividade, as alternativas tecnológicas passam 

a ser acionadas pelas necessidades do gerenciamento da informação. 

Os sistemas de informação atuais, em geral, fornecem dados brutos, sem 

nenhum significado mais específico, porque estão fora de um contexto. Seus dados 

necessitam de análise e tratamento para fornecerem o relacionamento necessário. Q 

preciso um ponto de partida e modelo de desempenho comum, que culminará por 

agregar valor não somente à informação em si, mas ao próprio sistema. No ciclo 

documentário jurídico, por exemplo, além do processo de organização informacional, 

torna-se necessário um monitoramento constante de suas fontes de informação, 

devido à rápida obsolescência de uma área em evolução. 



2 

Há muito, o grande desafio aos sistemas de informação tem sido acessar 

de forma rápida e relevante as informações necessárias aos seus clientes. A área 

jurídica é uma das que mais sofrem com a obsolescência, havendo um fluxo de 

informações geradas diariamente. 

Neste cenário, o presente Projeto de Pesquisa visa contribuir para a 

atualização das fontes de informação jurídicas da Biblioteca da Justiça Federal em 

Curitiba, mediante a descrição de sites nas áreas de legislação, jurisprudência e 

doutrina jurídica, além da avaliação crítica dos mesmos. 
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2 JUSTIFICATIVA 

Segundo R E Z E N D E (2000, p. 18), da Tecnologia da Informação provêm as 

principais ferramentas utilizadas para a obtenção de ganhos tanto qualitativos 

quanto produtivos, além de rapidez e confiabilidade. São os sistemas de informação 

que atendem às necessidades específicas de seus clientes que, preferencialmente, 

executam pesquisas de locais remotos, eliminando as visitas físicas às bibliotecas. 

Especificamente, no âmbito da Biblioteca da Justiça Federal em Curitiba, 

poucos são hoje os clientes que fazem consultas no local, pois o profissional da área 

de Direito geralmente opta por consultas via telefone, fax ou ainda, 

preferencialmente, deseja ser orientado para encontrar informações sobre legislação 

ou doutrina em um site jurídico. Caso houvesse um instrumento de orientação sobre 

sites jurídicos, via Internet, pela página da Biblioteca da Justiça Federal, os clientes 

desse sistema, que pedem informações e possuem meios de acesso remoto, 

poderiam vir a beneficiar-se com esta modalidade de Serviço de Informação, o qual, 

segundo R E Z E N D E (2000, p. 19) há muito vem sendo implantado em escritórios de 

advocacia. 

O primeiro passo para um instrumento de orientação sobre sites jurídicos 

seria o estabelecimento de critérios de avaliação dos mesmos, objetivo principal do 

presente trabalho. 
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3 OBJETIVOS 

Os objetivos que norteiam este relatório de pesquisa dividem-se em um 

geral e três específicos. 

3.1 O B J E T I V O G E R A L 

Apresentar uma avaliação do conteúdo de sites brasileiros selecionados, 

na área jurídica. 

3.2 O B J E T I V O S ESPECÍFICOS 

• Descrever os conteúdos de 10 sites brasileiros de legislação, 

jurisprudência e doutrina; 

• Criar um modelo de avaliação desses sites; 

• Apresentar uma análise comparativa dos sites. 
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4 ORGANIZAÇÃO DA ÁREA JURÍDICA: LEGISLAÇÃO, JURISPRUDÊNCIA E 

DOUTRINA 

A grande área jurídica compreende três importantes sub-áreas interligadas: 

a legislação, a jurisprudência e a doutrina. Cada uma apresenta especificidades 

próprias em relação ao seu tratamento informacional. Por esta razão, serão 

abordadas individualmente, a seguir. 

4.1 C O N C E I T O DE LEGISLAÇÃO 

O termo legislação, derivado do latim legislatio (estabelecimento da lei), é 

tomado em seu sentido primitivo da lex data ou das leges datae dos romanos, 

significando as leis que eram dadas a uma determinada cidade. ( DE PLÁCIDO e 

SILVA, 2001, p. 479). 

Legislação é o nome dado a um conjunto de leis, vindo o vocábulo 

geralmente acompanhado de qualificativo sobre determinada matéria, sobre um país 

ou unidade da Federação. Assim se diz: Legislação Civil, Legislação Brasileira, 

Legislação Estadual, Legislação Municipal etc. (ENCICLOPÉDIA Saraiva, 1977, v. 48, 

p. 213). 

4.1.1 Função da legislação 

De acordo com BARITÉ (1999, p. 28), os documentos legislativos 

desempenham duas funções essenciais: 

a) Função imperativa - referente ao processo pelo qual os textos escritos 

em determinadas fontes autorizadas transformam em obrigatória e 

coercitiva uma regra previamente estabelecida. A este efeito, que 

expressa a força que a linguagem tem para socializar as normas de 
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direito, se chama promulgação. Uma vez promulgada a lei, a mesma se 

torna obrigatória para todos aqueles a quem está destinada; 

b) Função de publicidade - se concretiza, quando as leis forem amplamente 

divulgadas por todos os meios de socialização de informação. Devido a 

esse uso é possível fazer cumprir a sentença romana Ignorantia legis non 

excusat, isto é, a ignorância das leis não serve de desculpa. 

4.1.2 Estrutura Ling+ístico-Documentária da Legislação 

Materialmente, a legislação corresponde ao conjunto de atos legislativos e 

normativos emanados da autoridade competente. Ao contrário da informação 

doutrinária, que não possui regras rígidas de apresentação, a informação legislativa 

possui forma específica e estrutura interna pré-estabelecida, com o objetivo de 

promover uma uniformidade documentária. (GUIMARÃES. 1999, p. 13). 

De acordo com BARITÉ (1999, p. 27), a respeito dos documentos 

procedentes da legislação cabe falar de macroestrutura, quando fazemos referência 

ao texto completo de uma norma jurídica. A lógica interna, sobre a qual é sustentado 

esse texto, se obtém a partir dos princípios jurídicos da não-contradição e da 

complementaridade. A esses princípios deve-se agregar o princípio da integralidade 

documentária da lei. Esta se refere à necessária visualização de uma lei com suas 

modificações, concordâncias e regulamentações, enquanto elementos integrantes (e 

integrados) de uma mesma unidade jurídico-conceitual. 

Há de se levar em consideração, também, o estudo da relação de uma 

macroestrutura com outras normas de nível igual ou diferente considerando razões de 

afinidade temática. Tal afinidade de tópicos entre diferentes macroestruturas propicia o 

surgimento de espécies documentais tais como os Textos Ordenados ou Códigos. É 

desejável que neste nível de expressão se verifique também o cumprimento dos 

princípios da não-contradição, da complementaridade e da integridade documentária. 

A s microestruturas em documentos de legislação correspondem ao 

capítulo, ao artigo e ao parágrafo de uma norma jurídica. Geralmente, são as 
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microestruturas que geram respaldo ou garantia documentária referente a questões 

eventualmente controversas ou resolvidas de modo ambíguo pela lei. 

O princípio da integridade documentária rompe-se de certo modo com cada 

modificação ou substituição posterior de uma microestrutura, pois estas introduzem 

um fator exógeno que deve ser controlado. Os sistemas de remissivas constituem 

então uma ferramenta insubstituível para resolver este tipo de problema, conforme 

afirma BARITÉ (1999, p. 27). 

4.2 C O N C E I T O DE JURISPRUDÊNCIA 

Pelo termo derivado do latim jurisprudentia, de yus (Direito, Ciência do 

Direito) e prudentia (sabedoria), entende-se literalmente a ciência do Direito vista 

com sabedoria. A jurisprudência seria assim uma sábia interpretação e aplicação 

das leis aos casos concretos que se tenham submetido ao julgamento da justiça. Ou 

seja, o hábito de interpretar e aplicar as leis aos fatos concretos para que, assim, se 

decidam as causas (DE PLÁCIDO e SILVA, 2001, p. 46). 

Por jurisprudência pode designar-se, também, a decisão irrecorrível de um 

tribunal, o conjunto de decisões judiciais proferidas num mesmo sentido sobre uma 

dada matéria, provinda de tribunais da mesma instância ou do Supremo Tribunal de 

Justiça (PRATA, 1990, p. 355). 

A jurisprudência não se forma por decisões isoladas. É necessário que ela 

se firme por sucess ivas e uniformes decisões, constituindo-se em fonte criadora do 

Direito e produzindo um verdadeiro yus novum. É necessário que, pelo hábito, a 

interpretação e explicação das leis venham a formá-la (DE PLÁCIDO e SILVA, 2001, 

p. 46). 

Na Enciclopédia Saraiva, o jurista Pedro Nunes distingue três significados 

da palavra jurisprudência: 1.°) Ciência do Direito; 2.°) modo pelo qual os tribunais 

realizam, interpretativamente, a aplicação concreta dos princípios legais vigentes; 3°) 

conjunto de decisões uniformes de um ou de vários tribunais, sobre o mesmo caso, 
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em dada matéria, o mesmo que usus foris (ENCICLOPÉDIA Saraiva, 1977, v. 47, p. 

172). 

Finalmente, convém assinalar que o termo jurisprudência é utilizado, no 

Direito, em diferentes acepções. Neste sentido, GUIMARÃES (1999, p. 15) cita cinco 

definições para este termo: 

a) ciência do Direito ou Dogmática Jurídica: países como a Itália, por 

exemplo, denominam os cursos universitários de Direito como "Facul 

dades de Jurisprudência"; 

b) manifestação dos jurisconsultos diante de uma questão a eles 

apresentada; 

c) conjunto de indagações, estudos e trabalhos, gerais e específicos, 

levados a cabo por juristas, sem a preocupação de resolver imedia

tamente problemas concretos e atuais; 

d) massa geral das manifestações dos juizes e tribunais sobre as lides 

submetidas a sua autoridade, que implicam em uma técnica especializada 

e um processo próprio imposto por lei; 

e) conjunto de pronunciamentos, por parte do Poder Judicial, em um 

determinado sentido, a respeito de certo objeto, de modo constante, 

reiterado e pacífico. 

As três primeiras definições apresentadas integram o que se poderia chamar 

de "conceito vulgar de jurisprudência", faltando-lhes a precisão por atenderem a 

questões gerais. 

Já os itens d e e procuram delimitar melhor o termo, estabelecendo o 

Poder Judicial (juizes e tribunais) como órgão gerador da jurisprudência, havendo 

uma forma previamente determinada (processo próprio) e com objetivo específico 

(manifestar-se a respeito de uma questão concreta). Trata-se, pois, de um trabalho 

interpretativo da legislação, indispensável quando ocorrem lacunas na lei a ser 

aplicada no caso concreto. 
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Dentro do conceito técnico-jurídico do termo (itens d e e), GUIMARÃES 

cita quatro variações para a Jurisprudência: 

a) Mansa e pacífica: quando não sofre modificações ou alterações em 

decisões semelhantes; 

b) Uniforme e indiscrepante: quando é igual e sem discrepâncias sobre a 

mesma matéria em um ou mais tribunais; 

c) Firme: quando é afirmada e confirmada; 

d) Vacilante ou oscilante: quando não é estável, variando de juízo a juízo 

sobre a mesma hipótese. 

Para fins de documentação jurídica, ao considerar que o usuário solicita 

jurisprudência, procurando conhecer as razões de um ou mais tribunais sobre 

determinado assunto, trabalha-se com o termo em seu sentido mais específico, ou 

seja, aquele que possui uniformidade de juízo (GUIMARÃES, 1999, p. 15). 

4.2.1 Função da Jurisprudência 

Os documentos jurisprudenciais cumprem sua essência com o registro das 

funções reparadoras e tutelares. São reparadoras, porque frente a um litígio entre 

particulares, partindo da base de que há um interesse em comum em consolidar um 

estado de paz social, a jurisprudência leva a uma conclusão que se crê fundada em 

razões de eqüidade e justiça. 

São tutelares, porque está implícita em sua atuação a proteção dos 

institutos jurídicos que a ordem interna de um país determina. 

Es tes princípios, importantes para as atividades dos juizes, se mostram 

mais ou menos implícitos, em cada um dos documentos de que decorrem as 

decisões dos tribunais. 

Existem outros documentos de jurisprudência que têm uma função 

claramente probatória, como é o caso das cópias dos testemunhos de sentença (por 

exemplo, os certificados de resultados que concluem uma audiência) (GUIMARÃES, 

1999, p. 28). 
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4.2.2 Estrutura Documentária de Jurisprudência 

Nos documentos é possível distinguir duas ordens macro-estruturais: por 

um lado, a totalidade do expediente somada à decisão dos juízes; por outro lado, a 

sentença definitiva do juiz. 

A s microestruturas, neste caso, correspondem a cada um dos elementos 

de uma sentença, que são estudados em profundidade pelos magistrados 

(GUIMARÃES, 1999, p. 29). 

4.3 C O N C E I T O DE DOUTRINA JURÍDICA 

A doutrina é o resultado do pensamento sistematizado sobre determinado 

problema, com o objetivo principal de ensinar. Seu conteúdo é variado: abrange 

regras e prescrições (ENCICLOPÉDIA Saraiva, 1977, v. 29, p. 380). 

Doutrina na terminologia jurídica é tido, em sentido lato, como o conjunto 

de princípios expostos nos livros de Direito, em que se firmam teorias ou se fazem 

interpretações sobre a Ciência Jurídica (DE PLÁCIDO e SILVA, 2001, p. 291). 

De acordo com GUIMARÃES (1999, p. 12), o termo "doutrina", procedente 

do verbo latino docere (ensinar, instruir), é produto de uma sistematização científica 

de uma questão dada, com referência ao ensino em uma área do conhecimento. No 

âmbito da ciência jurídica, a doutrina constitui uma das fontes formais da área, 

juntamente com o costume, a legislação, a analogia, a jurisprudência e os princípios 

gerais de Direito. 

4.3.1 Distinção entre Doutrina Jurídica e Ciência Jurídica 

Alguns autores distinguem entre Doutrina e Ciência Jurídica do ponto de 

vista jurídico civil (Direito Comum). A Doutrina Jurídica, sendo uma das fontes do 

Direito, pode suprir a lei e o costume, ajudar na formação da lei e na construção da 

Jurisprudência. 
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A Doutrina é constituída pelas manifestações dos jurisconsultos, dos 

tratadistas, dos escritores jurídicos e cientistas sociais que, interpretando os textos 

legais e as situações concretas, sem a força da decisão coercitiva, têm, entretanto, a 

força persuasiva da verdade científica, os argumentos e os juízos de valor sobre as 

conveniências humanas. 

A Doutrina consiste, portanto, na teorização do conhecimento jurídico, feita 

por especialistas da área e divulgada em publicações especializadas. 

Em contraposição, a Ciência Jurídica não aceita dogmas de qualquer 

espécie. Como ciência, oferece o rigor das definições, metodologias e estratégias, 

que poderão ser acolhidas, no todo ou na parte, pela Doutrina Jurídica. 

Observa-se que a Doutrina Jurídica não possui a mesma pureza 

metodológica que a Ciência Jurídica ou a amplitude da Filosofia do Direito 

(ENCICLOPÉDIA Saraiva, 1977, v. 29, p. 380). 

Na Doutrina encontra-se a preocupação com o caráter científico (teórico e 

metodológico) da informação jurídica. Vários autores chamaram a Doutrina de 

"Direito Científico" ou "Direito dos Juristas", através do estabelecimento de 

conceitos, definições, estruturas e princípios para os institutos estabelecidos na 

legislação e aplicados aos casos concretos pela Jurisprudência. Há autores que não 

consideram a Doutrina fonte de direito. Alegam que a mesma carece da força 

coercitiva da norma jurídica. 

Isto é rebatido por R E A L E (1983), quando afirma que os modelos 

doutrinários e dogmáticos envolvem as fontes de direito, desde a emancipação das 

normas (produção dos modelos jurídicos) até o momento da interpretação e 

aplicação das mesmas. De acordo com aquele autor, o Direito é uma ciência 

dogmática, não por basear-se em verdades indiscutíveis, mas porque a Doutrina 

Jurídica se desenvolve a partir das normas vigentes. 

Acrescenta-se ainda que a lei, como fonte geral de Direito, necessita do 

trabalho científico dos juristas para alcançar a plenitude de significado. 
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É na informação doutrinária que se encontram as revisões de literatura e o 

tratamento detalhado áreas específicas como o Direito Comparado (GUIMARÃES, 

1999 p. 13). 

4.3.2 Função da Doutrina Jurídica 

Aos documentos emanados da Doutrina pode-se atribuir, pelo menos, 

quatro funções típicas, de acordo com BARITÉ: 

• Exegéticas, enquanto se ocupam da análise particular e profunda de 

diferentes questões jurídicas, contrastando-as com outros institutos ou 

com o tratamento do mesmo tópico em outros ordenamentos; 

• Explicativas, ao tentar dar conta das realidades captadas pelo Direito de 

um modo sistemático e organizado; 

• Inovadoras, enquanto propõem modificações parciais ou totais da 

normativa vigente, de forma fundamentada, para resolver situações 

problemáticas, ambíguas ou contraditórias; 

• Educativas, porque subsidiariamente facilitam e consolidam os processos 

de ensinamento e capacitação no Direito (BARITÉ, 1999, p. 28). 

4.3.3 Estrutura Documentária da Doutrina Jurídica 

Em relação aos documentos de Doutrina, tanto a macro como a micro-

estrutura são facilmente reconhecíveis. A macro-estrutura compreende a obra como 

um todo, seja um tratado ou um artigo em uma revista especializada. Por outro lado, 

a micro-estrutura é constituída por cada um dos capítulos ou subdivisões em que se 

analisa uma determinada doutrina jurídica. 

Os processos de classificação e indexação tendem a identificar inequivoca-

damente os conceitos macro-estruturais, complementados por um conjunto variável de 

conceitos referentes às micro-estruturas, segundo o caso. Como os primeiros são de 
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alcance mais genérico que os segundos, a justaposição de ambos permite, em geral, 

uma representação adequada do conteúdo do documento (BARITÉ, 1999, p. 27). 

5 ANÁLISE DE CONTEÚDO DA INFORMAÇÃO JURÍDICA 

A análise de conteúdo da informação jurídica com vistas à indexação é 

uma técnica solidamente estabelecida. Por tratar-se de uma área altamente 

estruturada, a análise de conteúdo na área jurídica assume características próprias. 

5.1 LEGISLAÇÃO 

A legislação pode ser entendida como um conjunto de atos de teor 

normativo emanados de poder competente e com observância obrigatória, que 

compõem o Direito Positivo. E la se expressa por meio de uma hierarquia de atos 

desde a Constituição às ordens de serviço, que variam de acordo com seu alcance. 

A legislação constitui uma escala argumentativa de fontes, cujo poder persuasivo vai 

de maior a menor, desde uma lei superior a um ato normativo de alcance limitado 

(GUIMARÃES, 1999, p. 46). 

A legislação procura tutelar a convivência social em seus diversos 

aspectos. Deste modo, a lei, enquanto documento, apresenta ao longo dos anos 

características definidas facilmente identificáveis, o que lhe confere caráter especial. 

Dentre essas características destacam-se (GUIMARÃES, 1999, p. 46): 

• Caráter genérico: a lei destina-se a toda uma coletividade (ou a um 

segmento desta), diferenciando-se de uma sentença (que se destina a 

partes identificáveis); apresenta regras de conduta gerais e impessoais; 

• Textos topicalizados: são os artigos, incisos, alíneas e parágrafos da 

lei, cada qual com uma função semântica especifica, que se articulam 

dentro de uma lógica própria, constituindo um todo harmônico; 
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• Coercitividade: o caráter imperativo da lei é unilateral, do poder público 

para a coletividade, prevendo sanções ao seu cumprimento; 

• Valor informativo: a legislação é temporal e geograficamente delimitada 

quanto a sua eficácia e vigência; 

• Regras específicas de redação: aqui se enquadram questões de 

linguagem como a ordem direta, a voz ativa, a terceira pessoa do 

singular e outras características sintáticas e estilísticas. 

Pela abordagem estrutural procura-se identificar, no texto da lei, as partes 

formais designativas de seu conteúdo. Conforme GUIMARÃES (1999, p. 7), na 

legislação brasileira observa-se que: 

a) o direito discutido situa-se, geralmente, no inicio do artigo primeiro, que 

é o portador da ação central, veiculada pelo texto; 

b) o tema principal traz consigo a combinação de um instituto de uma 

ação que incide sobre ele; 

c) o artigo como um todo atua como unidade semântica do texto legal; 

d) os artigos seguintes atuam como especificação do tema principal, por 

exemplo, atribuição de competências, estabelecimento de estrutura etc.; 

e) o caput de cada artigo preconiza uma regra geral como representação 

das ações básicas do documento; 

f) os incisos (tópicos identificados por números romanos e arábicos) e letras 

(tópicos em letras minúsculas) atuam como elementos enumerativos da 

hipótese apresentada; 

g) os parágrafos constituem representações de exceções do enunciado 

no caput; 

h) os artigos finais, representando questões relativas à vigência e a 

derrogações, não fazem parte da tematicidade do documento. 
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5.2 JURISPRUDÊNCIA 

Com relação às estratégias dos documentos jurisprudenciais (GUIMARÃES, 

1999, p. 52) ressalta a necessidade de uma metodologia baseada no processo de 

identificação de conceitos nas sentenças pelas seguintes razões: 

a) a estrutura temática de uma sentença é de natureza multidimensional; 

b) a sentença apresenta, por costume ou determinação legal, uma 

estrutura temática claramente definida, onde se identificam diferentes 

elementos que compõem o todo conceitual; 

c) a busca informacional dentro da sentença reflete essa multidimensio-

nalidade temática. 

Existem três aspectos básicos, discerníeis em todo e qualquer momento da 

vida jurídica, conhecidos como a tridimensionalidade jurídica; trata-se dos aspectos: 

a) normativo: o direito como ordenamento; 

b) fático: o direito como fato, ou em sua efetividade social e histórica; 

c) axiológico: o direito como valor de Justiça (REALE, 1983, p. 65). 

Propõe-se uma metodologia de identificação de conceitos em sentenças, 

pautada nas seguintes categorias: fato, instituto jurídico, entendimento e argumento. 

Pela ótica da Teoria das Classificações Facetadas, distinguem-se quatro 

categorias fundamentais na identificação de conceitos em sentenças (GUIMARÃES 

1999, p. 54): 

a) entende-se por fato o elemento que, presente no Relato, gera a lide de 

que trata a sentença; 

b) o instituto jurídico representa a pretensão jurídica das partes (isto é, o 

direito discutido) na questão sub judice, estando igualmente presente 

no Relato; 

c) O entendimento (resultando de uma operação axiológica entre o fato e 

a norma geral, isto é o instituto jurídico) é o elemento característico dos 

documentos jurisprudenciais, concretizando-se através do dispositivo 

ou parte dispositiva; 
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d) Finalmente, o argumento constitui a explicação do entendimento 

axiológico dos juízes, portanto nos argumentos que o juiz-relator utiliza 

para proferir seu posicionamento. Este elemento estabelece laços entre o 

fato e o instituto jurídico, apresentando caráter persuasivo, às partes e às 

instâncias na hipótese da interposição posterior de um recurso (Ibidem). 

E s s a s categorias são importantes para a análise de conteúdo, a indexação, e, 

conseqüentemente, para o acesso informacional aos documentos jurídicos pelo usuário. 

5.3 DOUTRINA 

Documento doutrinário é aquele que tem por objetivo consolidar o 

conhecimento teórico-metodológico de uma área, assim como propiciar meios para a 

transmissão do conhecimento por meio da docência. 

São dois os níveis de elementos documentais que fornecem ao analista 

subsídios de tratamento da doutrina (GUIMARÃES, 1999, p. 44): 

a) Primeiro nível: são os elementos que constituem o corpo de conteúdo 

do documento: introdução, justificativa, objetivos, metodologia, desen

volvimento, resultados e conclusões. 

b) Segundo nível: paralelo aos elementos acima citados, o analista 

dispõe de um conjunto de elementos de identificação temática do 

documento, exterior ao corpo de conteúdo, que são: o título, subtítulo, 

sumário do conteúdo e resumo. 

Cumpre ressaltar que na doutrina jurídica se verifica um alto teor de 

retórica no discurso, sendo comum a utilização de metáforas, prosopopéias e 

provérbios para representar a terminologia técnica da área. Propõem-se as 

seguintes questões como estratégias de análise documentária do texto doutrinário: 

a) leitura dos elementos de identificação temática do documento, servindo 

como fonte para a construção de inferências sobre o conteúdo 

documentário; 
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b leitura em diagonal ou rastreamento temático do corpo do conteúdo, 

servindo como fonte para a confirmação ou refutação das hipóteses 

temáticas obtidas pela leitura anterior. 

O assunto principal constitui, por definição, a temática prioritária, adotada 

pelo autor da obra. Com base na regra da seletividade, o assunto principal remeterá 

necessariamente ao ponto de acesso temático, cuja busca proporcionará ao usuário 

a maior quantidade de informações. Considerando o aspecto didático do documento 

doutrinário, observa-se que o assunto principal, em muitos casos, vem enunciado no 

próprio título da obra (GUIMARÃES, 1999, p. 45). 

O s assuntos secundários, por sua vez, são reflexos dos aspectos 

temáticos que integram todo o assunto principal ou, em muitos casos, de passagens 

a que o autor dedicou maior ênfase em sua abordagem (ibid.). 

Para fins de construção dos enunciados de assunto (ordem de citação), os 

documentos na área do Direito seguem os mesmos princípios aplicados à documentação 

científica tradicional nas áreas das Ciências Humanas e Sociais em geral. 
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6 L ITERATURA PERTINENTE 

6.1 A I N T E R N E T COMO F O N T E DE INFORMAÇÃO 

O termo Internet é uma abreviação de International Network (Rede 

Internacional de Informações), e não se deve confundi-la, sendo uma rede (física) de 

computadores, com a World Wide Web (WWW) ou simplesmente Web, que é uma rede 

(virtual) de documentos interconectados, disponibilizados para acesso (LIMA, 2002). 

A Web conta hoje com centenas de milhares de sites espalhados ao redor 

do mundo que crescem de forma exponencial. Desde a sua concepção, a rede 

passou a ser uma preocupação constante dos especialistas no sentido da 

maximização de seus recursos informacionais, e para que as informações verdadei

ramente relevantes não f icassem "escondidas". 

Ao longo do tempo, a busca por informações na Web já passou por fases 

(na ordem abaixo) que convivem, atualmente, de maneira harmoniosa e 

interdependente: 

a) diretórios e ferramentas de busca - são sistemas que organizam sites em 

uma base de dados pequena, mediante a utilização de cabeçalhos de 

assunto, para que as palavras com mais relevância possam ser 

armazenadas e depois recuperadas pelos usuários. Trata-se de sistemas 

genéricos que atendem a um público variado, pois contêm informações 

relacionadas com educação, esportes, entretenimento, viagens, compras, 

informática e outros (VALADARES CEDÓN, 2001, p. 39-40). 

b) com o aumento incessante da Web, tornou-se complexa a indexação 

manual da informação contida na mesma. Assim sendo, surgiram as 

ferramentas de busca que, diferentemente dos diretórios, não 

organizam os sites que coletam em suas bases de dados. Conforme 

V A L A D A R E S CEDÓN (2001, p. 41), as ferramentas de busca 
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compõem-se de quatro componentes, auxiliando na recuperação da 

informação na Web; o robô; o indexador; a ferramenta propriamente 

dita e a interface. 

c) os robôs (robots), também denominados aranhas (spiders), agentes 

viajantes (wanderers) rastejadores (crawlers), vermes (worms), são 

softwares que o computador hospedeiro da ferramenta de busca lança 

regularmente na Web, para monitorarem a mesma. A sua finalidade é 

captar continuamente informações para serem armazenadas em suas 

bases de dados. 

d) meta-ferramenta de busca: tem por principio executar, em uma única 

busca, uma pesquisa em vários diretórios e ferramentas, concomitan-

temente. Assim como na busca, os resultados da mesma também são 

simultâneos, ou seja, apresentam-se ao mesmo tempo e em uma única 

lista, contendo todos os diretórios e ferramentas com suas respectivas 

respostas (COOKE, 1999, p. 42). 

e) portal: conforme R E Y N O L D S e KOULOPOULOS (2002), os portais Web 

iniciaram-se pela utilização de operadores lógicos (ou booleanos) para 

restringir ou ampliar o universo da pesquisa. Passam pela navegação por 

categorias, na qual vários sites e documentos em grupos pré-configurados 

de acordo com o seu conteúdo - esportes, meteorologia, turismo, 

finanças, cultura e outros se integraram, às funções anteriores, às 

comunidades virtuais e suas listas de discussão (chats) em tempo real, 

possibilidades de personalização dos sites de busca (Meu Yahoo!, Meu 

Excite!) e, finalmente, tiveram suas funções expandidas para outras áreas 

dos mundos informacional e comercial. 

6.2 AVALIAÇÃO DE F O N T E S DE INFORMAÇÃO NA I N T E R N E T 

TOMAÉL et. al. (2000), visando subsidiar a avaliação de fontes na Internet, 
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mediante estudos teóricos e práticos, elaboraram os dez itens arrolados a seguir: 

a) Informações de identificação: referem-se a dados detalhados da 

pessoa física ou jurídica responsável pelo site de forma a identificá-la 

plenamente: 

• Endereço eletrônico (URL) do site definindo clara e objetivamente a 

autoria ou o assunto do qual trata a fonte; 

• E-mail do site (organização que disponibiliza a fonte), diferente do 

e-mail da fonte de informação; 

• Título da fonte de informação, expresso de modo claro e preciso, 

além de informativo; 

• Endereço eletrônico (URL) da fonte de informação, definindo clara e 

objetivamente a autoria; 

• Objetivos da fonte, informando a que tipo de público se destina; 

• Disponibilização de informações adequadas sobre a fonte 

(apresentação, notas explicativas, informações gerais, entre 

outros), descrevendo seu âmbito; 

• Identificação da tipologia da fonte e de sua origem, no caso de se 

tratar de formato impresso. 

b) Consistência das informações: detalhamento e completeza das 

informações que fornecem: 

• Cobertura da fonte, abrangendo a informação de toda área que se 

propõe cobrir; 

• Validez do conteúdo, isto é, sua utilidade em relação aos propósitos 

do usuário final; 

• Resumos ou informações complementares, enquanto elementos 

que possam contribuir para a qualidade; 

• Coerência na apresentação do conteúdo informacional: a fonte não 

pode ser "carregada", a ponto de prejudicar sua consistência ou, ao 
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contrário, apenas apresentar informações superficiais; 

• Ofertas de informações filtradas ou com agregação de valor. Neste 

caso, é preciso identificar, se a informação oferecida é embasada 

ou somente opinativa; 

• Apresentação de informação original ou apenas fornecimento do 

endereço para recuperá-la (baseada somente em acesso a links); 

c) Confiabilidade das informações: investiga a autoridade ou respon

sabilidade: 

• Dados completos da autoria e do mantenedor da fonte, podendo ser 

pessoa física ou jurídica; 

• Autor, isto é pessoa física, reconhecida em sua área de atuação, 

demonstrando formação/especialização; 

• Análise da organização que disponibiliza o site, caso o autor da 

fonte pertença a ela; 

• Conteúdo informacional relacionado à área de atuação do autor, 

demonstrando relevância; 

• Observância de outras informações, tais como a existência de 

referências bibliográficas dos trabalhos do autor; endereço para 

contato com o autor; se foram derivadas de um formato impresso/ 

origem; 

• Verificação de datas: quando foi produzida; se a fonte (página) está 

atualizada e em que data. 

d) Adequação da fonte: tipo de linguagem utilizada e coerência com os 

objetivos propostos: 

• Coerência da linguagem utilizada pela fonte com seus objetivos e o 

público a que se destina; 

• Coerência do site onde a fonte estiver localizada com seu propósito 

ou assunto. 
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e) Links: 

• Links internos - recursos que complementam as informações da 

fonte e permitem o acesso às informações e à navegação na 

própria fonte de informação; necessita-se de clareza para onde 

conduzem; tipos disponíveis: anexos, ilustrações, informações 

complementares, outras páginas do site; atualização dos links, 

apontando para páginas ativas; 

• Links externos - recursos que permitem o acesso às informações e à 

navegação em outras fontes/sites: Necessita-se de clareza para onde 

conduzem; tipos disponíveis; devem apontar apenas para sites com 

informações fidedignas, úteis e apropriadas; tipos disponíveis mais 

comuns: informações complementares e/ou similares, ilustrações, 

comércio relacionado, portais temáticos, entre outros; revisão 

constante dos links, apontando para páginas existentes. 

f) Facilidade de uso: facilidade para explorar/navegar no documento: 

• Links: que possibilitem fácil movimentação página-a-página, item-a-

item, sem que o usuário se perca ou se confunda; links suficientes 

na fonte, que permitam avançar e retroceder; 

• Quantidade de clics para acessar a fonte de informação: da página 

inicial do site até a fonte são recomendáveis três ou menos clics; 

• Disponibilidade de recursos de pesquisa na fonte: função de busca, 

lógica booleana; índice, arranjo, espaço da informação, entre outros; 

• Recursos auxiliares à pesquisa: tesauros, listas, glossários, mapa 

do site/fonte, guia, ajuda na pesquisa, outros; instruções de uso; 

documentação/manuais da fonte de informação para download ou 

impressão. 

g) Lay-out da fonte: Mídias utilizadas 

• A s mídias utilizadas devem despertar o interesse do usuário; 
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• Tipos de mídias utilizadas: imagens fixas ou em movimento e sons; 

• Harmonia entre a quantidade de mídias utilizadas nos verbetes ou 

itens (partes) da fonte, o que é fundamental; 

• Coerência entre as várias mídias (texto x som x imagem): imagens com 

a função de complementar ou substituir conteúdos e não meramente 

ilustrar; pertinência com os propósitos da fonte; legibilidade (nitidez, 

tamanho da letra/imagem); clara identificação das imagens; 

• Na estrutura/apresentação da fonte (leiaute e arranjo) é importante 

que haja coerência na utilização de padrões, estética da página, 

tamanho da letra, cor; que os recursos, como a animação, sirvam a 

um propósito e não o dificultem; que o design do menu seja 

estruturado para facilitar a busca da informação; que a criatividade 

no uso dos elementos incluídos na página web contribua para sua 

qualidade; deve-se evitar o frame, que limita o uso da fonte (espaço 

de visualização). 

h) Restrições percebidas: são situações que ocorrem durante o acesso e 

que podem restringir ou desestimular o uso de uma fonte de informação: 

• Pequena quantidade de acessos simultâneos permitida; 

• Alto custo de acesso à fonte de informação; 

• Mensagens de erro durante a navegação; 

• Direitos autorais impedindo o acesso à informação completa; 

i) Suporte ao usuário: elementos que fornecem auxilio ao usuário e que 

são importantes no uso da fonte, tais como: 

• Contato com o produtor da fonte: endereço ou e-mail; 

• Informações de ajuda na interface: Help. 

j) Outras observações percebidas: 

• Recursos que auxiliam o deficiente no uso da fonte; 

• Opção de consulta em outros idiomas. 
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7 METODOLOGIA 

Procedimentos metodológicos são roteiros racionalmente preestabelecidos, 

por meio dos quais se visa analisar e sistematizar os processos passíveis de 

investigação científica. 

Para o estabelecimento das categorias descritivas deste projeto utilizou-se 

a proposta de TOMAÉL (2000), enquanto que o sistema de avaliação qualitativa, de 

caráter preliminar, aproveitou as propostas de monografias sobre a mesma temática 

(DRUZIK, 2001; MORAIS, 2002). Foram levantadas questões que envolvem 

informações gerais, tais como: identificação do site, observações sobre o direito 

autoral; se o site tem base de dados própria; apresentação da data da última 

atualização; e-mail do site e nome do responsável pela manutenção. 

Foi verificado se os sites apresentam informações sobre a Legislação, 

Jurisprudência e Doutrina, e se há serviços diferenciados com informações específicas, 

por exemplo, sobre cartórios brasileiros, licitações judiciais em andamento, cálculos de 

precatórios, requisições de pequenos valores, endereços e currículos de advogados etc. 

Verificou-se, também, a existência de links internos e/ou links para 

terceiros. 

Na descrição dos recursos de busca, foram analisadas as facilidades de 

navegar/explorar o documento, e quais as opções de busca. Ainda quanto à 

metodologia de busca, verificou-se a utilização de operadores booleanos ou outros. 

O acesso foi considerado sob o aspecto da facilidade e agilidade de 

manuseio, e se são oferecidos ícones significativos. 

Outra parte da análise visou a apresentação do site: suas características 

visuais (apresentação de uma estrutura do conteúdo clara e concisa; se apresenta 

boa legibilidade (não sobrecarregando o texto); e se o diretório de conteúdos é fácil 

de acessar. 

Juntamente com a descrição de cada um dos 10 sites jurídicos, é incluída 

uma descrição e ilustração da respectiva homepage. 
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Para fins de avaliação dos 10 sites escolhidos, foram atribuídos os 

seguintes pesos a cada uma das categorias presentes no respectivo site: 

0 = inexistente; 1 = insuficiente; 2 = médio inferior; 3 = médio superior; 

4 = bom. 

Ainda que subjetiva, esta escala permite uma primeira avaliação geral dos 

sites aqui descritos. Trata-se de um estudo assumidamente preliminar, podendo ser 

replicado, posteriormente, com uma pesquisa sobre um universo mais abrangente 

dos sites jurídicos brasileiros. 

Apresenta-se, a seguir, o quadro completo das categorias descritivas da 

análise comparativa dos sites. 

A S P E C T O S ANALISADOS C A R A C T E R ( S T I C A S 

1 Informações Gerais -Informações sobre a fonte: apresentação, notas explicativas etc. 
1.1 Direito autoral -Nome do detentor do direito autoral pela página (autor e/ou instituição) 
1.2 Base de dados própria -Qualidade da informação da base 
1.3 e-mail do site -Destaque gráfico. 
1.4 Nome do responsável -Responsabilidade pela manutenção do site. 
1.5 Atualização do site 
2 Serviços 
2.1 Legislação Federal -Conjunto de leis federais disponíveis. 
2.1.1 Texto completo -Leis na íntegra. 
2.1.2 Tema principal da lei, decreto-lei etc. -Especificação do conteúdo da legislação. 
2.2 Jurisprudência Federal -Decisões proferidas sobre dada matéria, provindas de Tribunais Federais. 
2.3 Doutrina -Pensamento sistematizado publicado sobre temas jurídicos; teorias jurídicas. 
2.3.1 Literatura jurídica com indicação da fonte -Indicação da fonte do respectivo texto 
2.4 Serviços diferenciados com informações -Exemplos: cartórios brasileiros; licitações judiciais em andamento; 

específicas cálculos de precatórios e de requisições de pequenos valores; endereços 
e currículos de advogados etc. 

3 Links 
3.1 Links internos -Acesso e facilidade de uso 
3.1.2 Links para terceiros -Quantidade de links e facilidade de uso 
4 Recursos de busca 
4.1 Recursos de pesquisa na fonte -Facilidades para fazer a pesquisa no site 
4.2 Operadores booleanos -Pesquisa simples e/ou avançada 
5 Acesso 
5.1 Facilidade de manuseio do site -Explorar/ navegar no documento, como avançar e retroceder (p. ex., 

Quantidade de cliques para acessar fonte) 
5.2 (cones significativos -Facilidades de visualização icônica 
5.3 Velocidade de acesso 
6 Apresentação do Site 
6.1 Características visuais -Apresentação clara e concisa do conteúdo em geral. 
6.2 Legibilidade -Apresentação facilmente legível do texto 
6.3 Diretório dos conteúdos do site -Facilidades de acesso aos conteúdos 
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O trabalho de análise descritiva compreende as seguintes etapas: 

1. Escolha dos sites: para a escolha dos 10 sites foram consultadas a 

Chefia da Biblioteca da Justiça Federal e a Chefia da Pesquisa Jurídica; 

2. Cada site foi analisado individualmente, de acordo com a tabela do 

Quadro Comparativo das Categorias Descritivas proposto pela autora; 

3. Foi atribuído pela autora a cada categoria um valor de 1 a 4, conforme a 

escala avaliativa previamente estabelecida; 

4. Reavaliou-se todo o quadro de categorias em função das observações 

feitas pela autora, nas etapas 1 a 3, tendo sido introduzidos modifi

cações e aperfeiçoamentos conceituais; 

5. Foi feita uma nova análise dos sites, conforme os itens 2 e 3; 

6. Efetuou-se a somatória da pontuação de cada site, obtendo-se, assim, 

subsídios para uma classificação qualitativa preliminar e comparação 

dos sites escolhidos. 

Segue-se uma descrição detalhada de cada site na qual são avaliados os 

respectivos aspectos presentes nos mesmos. E s s e s aspectos (categorias) recebem 

cada qual uma nota (ou peso), conforme a escala estabelecida à pg. 25. 
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8 AVALIAÇÃO G E R A L DE 10 S I T E S JURÍDICOS BRASILE IROS 

8.1 DESCRIÇÃO AVALIATIVA 

Neste capítulo serão descritos e avaliados os 10 sites brasileiros 

escolhidos da área jurídica e apresentadas as suas respectivas homepages. 

8.1.1 Conselho da Justiça Federal (www.cjf.gov.br) 

Este site apresenta o Conselho da Justiça Federal e instituições do 

mesmo, sua estrutura, competência, funcionamento e serviços prestados à 

comunidade jurídica nacional. 

A s bases de dados da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos 

Tribunais Regionais Federais encontram-se reunidas neste site, bem como a 

Biblioteca Jurídica Virtual. 

3 

http://www.cjf.gov.br
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Para realizar uma pesquisa, deve-se clicar no menu principal a opção 

"Jurisprudência Unificada Justiça Federal e Superior Tribunal de Justiça". Abre-se 

então uma janela, com duas possibilidades de pesquisa: pesquisa simples que pode 

ser realizada com termos livres; e a busca que pode ser realizada no Superior 

Tribunal de Justiça e, respectivamente, nos cinco Tribunais Regionais Federais. 

A pesquisa avançada pode ser realizada através do preenchimento de um 

formulário que contém informações do tipo classe, relator, ementa, decisão, número 

de processo, data de publicação, órgão julgador, entre outros. Não é possível utilizar 

operadores booleanos. A pesquisa pode ser realizada tanto no Superior Tribunal de 

Justiça como em todos os Tribunais Regionais Federais. 

O site é de responsabilidade do Webmaster do próprio Conselho da Justiça 

Federal, oferecendo-se a possibilidade de entrar em contato com o responsável 

através de um link que remete ao e-mail do mesmo. 

O site disponibiliza os seguintes serviços: consultas on-line a acordos e 

convênios de cooperação técnica; acervo da biblioteca; atas de sessões do 

Conselho da Justiça Federal; enunciados do novo Código Civil; Juizados Especiais 

Federais; nominata do C J F ; resoluções do C J F ; Tesauro Jurídico da Justiça Federal. 

Oferece ainda a possibilidade de consultar manuais de procedimentos para cálculos 

de precatórios e requisições de pequeno valor; e o atlas da Justiça Federal, entre 

outros. O s links resultantes da busca não remetem para sites de terceiros. 

Na homepage, as informações estão dispostas de forma clara e 

compreensível; o site possui boas características visuais, apresentando clareza e 

concisão quanto à estrutura e ao conteúdo. 

De acordo com a análise, o resultado para o site do Conselho da Justiça 

Federal é de 50 pontos, conforme a tabela abaixo: 
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A S P E C T O S ANALISADOS PONTUAÇÃO 

Informações gerais 2 
Base de dados própria 3 
e-mail do site 4 
Atualização do site 2 
Legislação Federal 2 
Texto completo 2 
Tema principal da lei, decreto-lei 2 
Jurisprudência Federal 4 
Serviços diferenciados com informações específicas 3 
Links internos 3 
Links externos 4 
Recursos de pesquisa na fonte 3 
Facilidade de manuseio do site 2 
ícones significativos 3 
Velocidade de acesso 2 
Características visuais 3 
Legibilidade 2 
Diretório dos conteúdos do site 4 
TOTAL 50 

Em uma pontuação máxima possível de 72 pontos, o site do Conselho da 

Justiça Federal obteve um total de 50, o que corresponde a (100x50) /72 = 69% 

8.1.2 J u s Navegandi (www.jusnavegandi.com.br) 

Este site possui base de dados própria, sendo especializado em Doutrina. 

Existe desde novembro de 1996, e apresenta em termos de conteúdo mais de 3.000 

arquivos publicados, totalizando 150 megabytes. 

Foi criado em 1996 pelo advogado Paulo Gustavo Sampaio Andrade, o 

qual ocupa a função de editor-chefe do site. Em 2001, juntou-se à equipe o 

advogado Marcos Antônio Cardoso de Souza. 

A página traz cerca de 3.000 artigos jurídicos, enviados por colaboradores 

via Internet. 

http://www.jusnavegandi.com.br
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Para pesquisar sobre Doutrina no site deve-se clicar o respectivo link. Em 

seguida, escolhe-se a área a ser pesquisada (p. ex. Direito Administrativo) onde será 

detalhada a área escolhida, podendo-se então pesquisar por palavras-chave. Pode-

se procurar por todas as palavras, por qualquer uma das palavras ou pela expressão 

exata. Também é possível realizar pesquisa por um link na homepage através da 

área e palavras-chave. 

O responsável pelo site é a empresa J u s Navegandi Ltda., que oferece a 

possibilidade de entrar em contato através de um link "Entre em contato: correio, 

expediente, anuncie, parcerias e destaque". 

São disponibilizados os seguintes serviços: Informática Jurídica, com 

artigos e livros sobre o tema, e debates apresentando 36 fóruns temáticos intera

tivos, entre outros. 

O s links internos não apresentam resumos claros, tornando assim difícil ao 

usuário identificar os seus conteúdos, mas o site apresenta uma quantidade 

razoável de acesso a sites de terceiros. 
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É difícil a navegação em documentos, pois não há ícones significativos; as 

características visuais e o diretório dos conteúdos do site são insuficientes, embora 

este apresente boa velocidade de acesso. 

Conforme a análise, o resultado para o J u s Navegandi é de 41 pontos, de 

acordo com a tabela abaixo: 

A S P E C T O S ANALISADOS PONTUAÇÃO 

Informações gerais 3 
Direito autoral 4 
Base de dados própria 2 
E mail do site 2 
Nome do responsável 4 
Doutrina 3 
Literatura jurídica com indicação da fonte 4 
Serviços diferenciados com informações específicas 3 
Links internos 2 
Links para terceiros 3 
Recursos de pesquisa na fonte 2 
Facilidade de manuseio do site 2 
ícones significativos 1 
Velocidade de acesso 3 
Características visuais 1 
Legibilidade 2 
Diretório dos conteúdos do site 1 
TOTAL 42 

Em uma pontuação máxima possível de 68 pontos, o site J u s Navegandi 

obteve 42, o que corresponda a (100x42) /68 = 62% 

8.1.3 Mundo Legal (www.mundolegal.com.br) 

Este site possui uma base de dados própria, especializada em Legislação e 

Jurisprudência. A base sobre o Direito Autoral pertence ao Mundo Legal Tecnologia. 

http://www.mundolegal.com.br
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3j Mundo L e g a l . c o m . b r > Àqu i v o c ê n a v e g a Direito! - Microsoft Intern 2 a | |Kr|5S |£4|^M| 
Arquivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas Ajuda 

Links J > 

Voltar Avançar 
O m 
Parar Atualizar Página Pesquisar Favoritos Histórico 

inicial 
Correio Imprimir 

Endereço http://www, mundo legal, com. br/?FuseAction=home |J L inks 

Domingo, 1 7 de Agosto de 2ÜÜ3 
O PROPAGANDA DE DEDIDA ALCOÓLICA SERA 
LIMITADA 
Nenhuma criança ou adolescente poderá aparecer em 
propagandas de bebidas alcoólicas no rádio ou na 
televisão, conforme substitutivo do senador Antero Paes 
de Bar ros (PSDB-MT) ao projeto de lei da Câmara n° 
35/2000, aprovado pela Comissão de Assun tos Socia is 
( C A S ) . A matéria segue agora para o Plenário. 

[Ver mais Notícias 

3 0 Internet 

Mm.. l . . L e g a l c o m b _jj Meus documentos j ] y Microsoft Word - mundo... | ~i j= , * =£j, 1ã:5U 

Para realizar pesquisas em Legislação, deve-se clicar em "Legislação" e 

preencher o formulário. A metodologia para pesquisar Jurisprudência é a mesma 

utilizada pelo Conselho da Justiça Federal. 

Os serviços oferecidos pelo site são: consultas a notícias do mundo 

jurídico, artigos sobre vários temas jurídicos, entrevistas, fórum, dicionário, cartórios 

de todo País e realização de cálculos (atualização de valores com diversas formas 

de correção e índices adotados pelos tribunais), além de currículos de profissionais 

da área jurídica, entre outros. 

Os links internos não oferecem resumos, dificultando assim ao usuário a 

identificação do conteúdo. Há um link para outros sites jurídicos. 

A exploração no documento não é facilitada, pois não são apresentados 

ícones significativos. A s características visuais não são claras e o diretório dos 

conteúdos do site é pouco explicativo, embora este possibilite acesso rápido e 

ofereça boa legibilidade textual. 

De acordo com a análise, o resultado para o Mundo Legal é de 50 pontos 

conforme tabela abaixo: 

http://Legal.com.br
http://www
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A S P E C T O S ANALISADOS PONTUAÇÃO 

Informações gerais 3 
Direito autoral 4 
Base de dados própria 3 
E-mail do site 3 
Atualização do site 4 
Legislação federal 3 
Texto completo 3 
Tema principal da lei, decreto-lei, etc. 3 
Jurisprudência federal 3 
Serviços diferenciados com informações específicas 2 
Links internos 2 
Links para terceiros 3 
Recursos de pesquisa na fonte 2 
Facilidade de manuseio no site 2 
Velocidade de acesso 3 
Características visuais 2 
Legibilidade 3 
Diretório do conteúdo do site 2 
TOTAL 50 

Em uma pontuação máxima possível de 72 pontos, o site Mundo Legal 

obteve 50, que corresponde a (100x50) /72 = 69%. 

8.1.4 Neófito (www.neofito.com.br) 

Este site possui uma base de dados própria especializada em Doutrina. A 

proposta do site v isa a difusão dos conhecimentos jurídicos. Foi criado em junho de 

1997, com o apoio do provedor ICONet de Taubaté e de Nayara Yohana Gazzo, 

'eómaster, especialista em desenvolvimento de sites para a rede voltada à 

formação acadêmica, com ênfase em artigos, cursos on-line e apostilas. 

http://www.neofito.com.br
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Para pesquisar Doutrina deve-se clicar no link "Artigos", escolher a área a 

ser pesquisada entre os vários artigos apresentados. Clicando sobre o artigo 

desejado, aparecerá o artigo na íntegra, apresentando-se a fonte no final do mesmo. 

Possui um link sobre legislação para o site do Senado Federal, onde poderão ser 

realizadas as pesquisas correspondentes. Não disponibiliza nenhum recurso de 

busca. 

O site oferece os seguintes serviços: consulta à agenda jurídica (principais 

eventos na área jurídica), apostilas (teses, doutrina, estudos e exercícios criados por 

professores e demais pessoas ligadas à área jurídica), livros (bibliografia de obras), 

notícias (remete ao site Consulta Jurídica). 

Os links internos não apresentam resumos, dificultando o entendimento do 

usuário; os links para terceiros remetem a outros sites jurídicos. 
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Na homepage, as informações são apresentadas de forma clara e concisa. 

Há facilidade e velocidade de acesso e manuseio, mas ausência de ícones 

significativos; a legibilidade textual deixa a desejar, inclusive no diretório dos 

conteúdos do site. 

De acordo com a análise, o resultado para o Neófito totalizou 36 pontos 

conforme a tabela abaixo: 

A S P E C T O S ANALISADOS PONTUAÇÃO 

Informações gerais 2 
Base de dados própria 1 
E mail do site 3 
Nome do responsável 4 
Atualização do site 1 
Doutrina 3 
Literatura jurídica com indicação da fonte 2 
Serviços diferenciados com informações específicas 2 
Links internos 2 
Links para terceiros 3 
Facilidade de manuseio do site 3 
Velocidade de acesso 3 
Características visuais 3 
Legibilidade 2 
Diretório dos conteúdos do site 2 
TOTAL 36 

Em uma pontuação máxima possível de 60 pontos, o site Neófito obteve 

36, o que corresponde a (100x36) /60 = 60%. 

8.1.5 Ordem dos Advogados do Brasil - São Paulo - (www.oabsp.org.br) 

O site da OAB/SP possui uma base de dados própria, sendo utilizada para 

pesquisar, além de Legislação, os Códigos e a Jurisprudência. Destina-se ao público 

interessado na Ciência Jurídica em geral. 

http://www.oabsp.org.br
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' 5 Oídem dos Advogados do Brasil - São Paulo - Microsoft Internet Explor " l l n r l s s l ^ l ^ J l 
J Arquivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas Ajuda 

O a 0 
Voltar w Avançar T Parar Atualizar Página Pesquisar Favoritos Histórico 

inicial 
Correio Imprimir 

Endereço |igl http:/V www,oabsp.orq.br/mainO.asp?pq=Q " 3 &\< |J Links 

O A B S P 
OFiDEM DOS ADVOGADOS 

DO BRASIL 

L SECÇÃO SÃO PAULO IK 

^HOME S.CIDADANIA \ADVOCACIAON LI NE ^COMUNICAÇÃO S,SUB5ECÇÕES \ , 

/ i r ' 
MENU 

. A d v o c a c i a on l ine 

. Comunicação 

Endereço provisório do 
Departamento de Atendimento 
da OABSP, a partir4« 14/OÍ/ÍOM; 
R. Senador F*#d, 144,1* aMlar 
Te*.! 311S.1Ü+ 

Palavra do Presidente 
• D i s c u r s o proferido na n o s s e da dra A n n a 

j i ) Iniciai Ordem dos Advogado... [J^ Microsoft Word - Documen.. 

Para realizar pesquisas de Legislação, códigos (Civil, Comercial, Processo 

Civil, Processo Penal, etc.) e Jurisprudência deve-se clicar no menu principal sobre a 

opção "Advocacia Online" e, em seguida, sobre a opção desejada. 

Ao pesquisar sobre Legislação, a metodologia de busca para leis ordinárias, 

leis complementares, decretos, decretos-lei, medidas provisórias e a legislação do 

Estado de São Paulo é a mesma, sendo possível realizar a pesquisa por assunto ou por 

número da lei; basta digitar o assunto ou o número para efetuar a pesquisa. 

Para pesquisar sobre Códigos, basta clicar sobre a opção "Códigos" e 

selecionar o código desejado. 

Jurisprudência pesquisa-se com palavras-chave. Para a expressão exata, 

utiliza-se a mesma dentro de colchetes e os conjuntores "or" para escolha entre um 

termo e outro e "and" para adicionar um termo à pesquisa. 

Estão disponíveis no site da OAB/SP, as súmulas do Superior Tribunal de 

Justiça, que podem ser pesquisadas através de palavras-chave. 

file:///ADVOCACIAON
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O site disponibiliza os seguintes serviços: edital da Ordem dos Advogados, 

certificação eletrônica (emissão de certificados por via eletrônica), pesquisa à 

assistência jurídica entre a OAB/SP e PGE, cursos e eventos da OAB/SP, Clube de 

serviços OAB/SP, pagamento de anuidades pela Internet, sentenças e contratos de 

leasing, advocacia on-line, Jornal do Advogado, entre outros. 

O resumo dos links internos é suficiente para uma primeira leitura, 

oferecendo fácil acesso; não há links para terceiros. 

Na homepage as características visuais estão dispostas de forma clara, 

apresentando boa legibilidade do conteúdo. Entretanto, o diretório de conteúdo não 

é muito claro, o que dificulta a navegação nos documentos. 

De acordo com a análise, o resultado para o site O A B / S P é de 46 pontos 

conforme tabela abaixo. 

A S P E C T O S ANALISADOS PONTUAÇÃO 

Informações gerais 
Base de dados própria 
E mail do site 
Legislação federal 
Texto completo 
Tema principal da lei, decreto-lei etc. 
Jurisprudência federal 
Serviços diferenciados com informações específicas 
Links internos 
Recursos de pesquisa na fonte 
Facilidade de manuseio do site 

3 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
4 
3 
3 
3 
2 

46 

ícones significativos 
Velocidade de acesso 
Características visuais 
Legibilidade 
Diretório dos conteúdos do site 
TOTAL 

Em uma pontuação máxima possível de 64 pontos, o site Ordem dos 

Advogados do Brasil - São Paulo obteve 46, o que corresponde a (100x46)/64 =72%. 
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8.1.6 Presidência da República - Planalto (www.planalto.gov.br) 

Este sistema oferece um banco de dados especializado em Legislação 

Federal, dirigindo-se à população brasileira. 

O site teve origem em 1996, sob a responsabilidade de um órgão 

denominado Gestor (SECOM), sendo cada área da responsabilidade de um órgão 

provedor específico de conteúdo. No caso da área de Legislação, por exemplo, é a 

Subchefia de Assuntos Jurídicos da C a s a Civil. 

Na interface da pesquisa estão disponibilizados leis, decretos, decretos-lei, 

medidas provisórias, projetos de lei, entre outros. 

Para pesquisar Legislação deve-se clicar sobre a respectiva opção no 

menu principal. A pesquisa pode ser realizada de três maneiras: 

1) Trata-se de busca simples, quando o usuário não possui tipo, número ou 

data de publicação da legislação. Neste caso, a pesquisa é feita por meio 

http://www.planalto.gov.br
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de palavras-chave, escolhidas aleatoriamente pelo usuário, resultando 

uma busca não tão precisa. Todos os documentos que contêm a palavra-

chave escolhida serão recuperados; o usuário deverá então analisar os 

documentos e verificar quais são os de interesse específico. 

2) Outra opção de busca pode ser utilizada, quando o usuário possui 

maiores informações a respeito da legislação que procura. É preciso 

então entrar na respectiva opção, escolhendo-se o ano de publicação 

e, posteriormente, o número. 

3) A terceira forma de busca utiliza-se da Base de Legislação Federal do 

Brasil. Trata-se de uma base de dados da Legislação Brasileira, de 

hierarquia superior, que abrange os atos desde a Proclamação da 

República (1889), mantida e constantemente atualizada pela Subchefia 

para Assuntos Jurídicos da C a s a Civil da Presidência da República. 

Aqui se preenche um formulário de busca (termo, tipo de ato, situação, 

data etc.) e através deste se localiza a legislação desejada. 

Entre os recursos de busca figura a possibilidade da utilização de opera

dores booleanos. 

O site disponibiliza os seguintes serviços: consultas às licitações em 

andamento, informações históricas, notícias da Presidência da República e 

informações sobre os principais programas lançados pelo Governo Federal. 

Os links resultantes da busca não remetem a sites de terceiros. Os 

conteúdos dos resumos dos links são suficientes para uma primeira leitura, 

podendo-se assim selecionar os itens que mais interessam ao usuário. O site 

oferece ainda um link chamado Páginas do Governo, que remete aos endereços das 

outras páginas do mesmo. 

As informações na homepage estão distribuídas de forma clara, o site possui 

ótimas características visuais, apresentando concisão na estrutura e no conteúdo. 

De acordo com a análise, o resultado para este site é de 64 pontos 

conforme a tabela abaixo: 
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A S P E C T O S ANALISADOS PONTUAÇÃO 

Informações gerais 4 
Base de dados própria 4 
e-mail do site 3 
Atualização do site 3 
Legislação Federal 4 
Texto completo 4 
Tema principal da lei, decreto-lei etc. 4 
Serviços diferenciados com informações específicas 4 
Links internos 4 
Links para terceiros 3 
Recursos de pesquisa na fonte 3 
Operadores booleanos 4 
Facilidade de manuseio do site 4 
ícones significativos 1 
Velocidade de acesso 4 
Características visuais 4 
Legibilidade 4 
Diretório dos conteúdos do site 3 
TOTAL 64 

Em uma pontuação máxima possível de 72 pontos, o site da Presidência 

da República - Planalto obteve 64, o que corresponde a (100x64) /72 =89%. 
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8.1.7 Receita Federal (www.receita.fazenda.gov.br) 

O site da Receita Federal possui base de dados própria, especializada em 

Legislação Tributária e Aduaneira. 

Para realizar pesquisa de Legislação no menu principal deve-se clicar 

sobre a respectiva opção e, posteriormente, sobre a próxima opção escolhida. Para 

pesquisar existem três opções: 

1) Legislação - por assunto: nesta opção a Legislação está disposta por 

assuntos e em ordem alfabética. Basta clicar sobre o assunto desejado 

e selecionar a respectiva legislação; 

2) Legislação - por Ato Legal, Tributário, Aduaneiro ou Administrativo: 

nesta opção a Legislação está disposta em categorias (Ato Legal, 

Tributário, Aduaneiro e Administrativo), bastando clicar na opção 

http://www.receita.fazenda.gov.br
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desejada e selecionar a legislação; 

3) Legislação - Acórdãos Internacionais: nesta opção, os acórdãos estão 

divididos em duas categorias. Basta selecionar a categoria desejada e 

respectiva Legislação. 

O s serviços disponibilizados abrangem consultas aos lotes de restituição, 

certidões negativas, notícias na imprensa, licitações e guia do contribuinte. 

O s links internos não possuem resumos, sendo de difícil entendimento à 

primeira leitura. Oferecem-se poucas opções para sites de terceiros. 

Na homepage, as informações estão dispostas de forma a não facilitar a 

navegação; as imagens integradas às informações dificultam o acesso ao s/te. 

Entretanto, a apresentação textual é de boa qualidade. 

De acordo com a análise, o resultado para o s/te da Receita é de 36 

pontos, conforme tabela abaixo: 

A S P E C T O S ANALISADOS PONTUAÇÃO 

Informações gerais 2 
Base de dados própria 2 
Atualização do s/te 3 
Legislação federal 3 
Texto completo 3 
Tema principal da lei, decreto-lei etc. 3 
Serviços diferenciados com informações específicas 2 
Link internos 2 
Links externos 2 
Recursos de pesquisa na fonte 2 
Facilidade de manuseio do s/te 1 
ícones significativos 1 
Velocidade de acesso 2 
Características visuais 2 
Legibilidade 3 
Diretório de conteúdo do s/te 3 
TOTAL 36 

Em uma pontuação máxima possível de 60 pontos, o s/te da Receita 

Federal obteve 36, o que corresponde a (100x36) /60 =60%. 
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8.1.8 Senado Federal (www.senado.gov.br) 

O s/te do Senado possui uma base de dados própria, freqüentemente 

utilizada pelos profissionais na área jurídica para pesquisa em Legislação, podendo-

se também pesquisar Doutrina e Jurisprudência. Destina-se a especialistas e 

interessados em geral. 

A metodologia de busca utilizada é semelhante àquela utilizada na Base de 

Legislação Federal do Brasil, disponível no site da Presidência da República - Planalto. 

Para pesquisar em bases textuais de outros órgãos, utiliza-se o SICON, 

destinado ao atendimento do Senado Federal e do Congresso Nacional. O sistema 

SICON fornece o resumo das informações essenciais, acompanhados de referências 

para localização dos documentos originais por meio de terminais ligados ao 

computador central do Centro de Informática e Processamento de Dados do Senado 

Federal - PRODASEN. Este disponibiliza dicionários de termos, projetos, normas 

jurídicas, jurisprudência, discursos etc., onde seleciona-se a base a ser pesquisada 

http://www.senado.gov.br
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e se realizam pesquisas com termos livres. 

A pesquisa sobre Jurisprudência pode ser feita com dois ou mais termos. É 

necessário que se utilizem os operadores and e adj (para recuperar todos os 

termos), or (para alternar entre termos) e with (para incluir termos indispensáveis na 

pesquisa). Pode-se também escolher a forma como a pesquisa deve ser 

apresentada na tela: se ordenada por ano de decisão, número do processo, tribunal 

julgador etc. Pode-se escolher a ordem crescente ou decrescente. 

O s/te disponibiliza um portal de pesquisas legislativas; basta clicar sobre o 

ícone e, rolando a tela para baixo, pesquisar a Legislação Federal por tipo, número, 

data ou então através de termos livres. 

Para pesquisas sobre Doutrina existe um ícone chamado Biblioteca, onde 

está disponibilizado o acervo sobre livros, periódicos e artigos de revistas e jornais. 

A busca pode ser feita por termos livres pela escolha de um campo a pesquisar (por 

exemplo, autor, título, local, data da publicação ou todos os campos). 

São disponibilizados neste s/te os seguintes serviços: consultas sobre 

licitações e contratos, Diário do Senado Federal, Orçamento da União, processos 

legislativos, nomes e partidos de senadores e um l/nk chamado "Informações 

externas", muito bem estruturado e com grande variedade de informações sobre os 

Três Poderes do Estado Brasileiro. Há informações sobre entidades privadas, 

jornais, revistas, bancos de dados agregados do I B G E , (informações conjunturais 

sobre dados geográficos e estatísticos do Brasil). Outro serviço disponibilizado é o 

Interlegis, um programa desenvolvido pelo Congresso Nacional em parceria com o 

Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), visando a modernização e 

integração do Poder Legislativo nos seus níveis federal, estadual e municipal, além 

da promoção de maior transparência e interação desse Poder com a sociedade. O 

Interlegis possibilita consultar os seguintes itens: Comunidade Legislativa, 

Educação, Produtos e Serviços, Legislação, Processo Legislativo, Finanças e 

Fiscalização e Cidadania. 
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Os links resultantes da busca não remetem a sites de terceiros; o conteúdo 

dos resumos é suficiente para uma primeira leitura, sendo de fácil acesso. 

A s informações na homepage estão distribuídas de forma clara, facilitando 

a navegação no documento; a página apresenta boas características visuais, 

concisão e clareza na apresentação do conteúdo. 

Conforme a análise, o resultado para o site do Senado Federal é de 73 

pontos de acordo com tabela abaixo. 

A S P E C T O S ANALISADOS PONTUAÇÃO 

Informações gerais 4 
Base de dados própria 4 
e-mail do site 4 
Atualização do site 4 
Legislação federal 4 
Texto completo 4 
Tema principal da lei, decreto- lei etc. 4 
Jurisprudência federal 4 
Doutrina 3 
Literatura jurídica com indicação da fonte 4 
Serviços diferenciados com informações específicas 4 
Links internos 4 
Recursos de pesquisa na fonte 3 
Operadores booleanos 4 
Facilidade de manuseio no site 3 
ícones significativos 3 
Velocidade de acesso 4 
Características visuais 3 
Legibilidade 3 
Diretório de conteúdo dos sites 3 

TOTAL 73 

Em uma pontuação máxima possível de 80 pontos, o site do Senado 

Federal obteve 73, o que corresponde a (100x73) /80 = 9 1 % . 

8.1.9 Superior Tribunal de Justiça - S T J (WWW.stj.gov.br) 

Este site oferece um banco de dados próprio, sendo especializado em 

Jurisprudência. Pretende zelar pela autoridade e uniformidade interpretativa das 

normas infraconstitucionais, garantindo ao cidadão uma justiça acessível e efetiva. 

http://WWW.stj.gov.br
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No site do S T J é possível pesquisar Jurisprudência e obter o inteiro teor de 

acórdãos. Para pesquisar Jurisprudência no menu principal, deve-se clicar sobre a 

respectiva opção e selecionar a opção seguinte desejada. Na opção "Jurisprudência 

do S T J " deve-se preencher os campos do formulário de pesquisa. É possível, 

também, realizar pesquisa de "Jurisprudência Comparada" por meio de termos livres 

ou consultar o índice de temas de interesse. 

Para pesquisar sobre o teor de acórdãos no menu principal, deve-se clicar 

sobre a opção "Inteiro teor de acórdãos", preencher o formulário selecionado, a sigla 

da classe e os campos com o número de processo e data de publicação para 

executar a pesquisa. 

O site do S T J oferece os seguintes serviços: consultas a biblioteca, 

concursos, eventos do S T J , museu, súmulas, revista eletrônica da Jurisprudência, 

licitações, contas públicas e notícias, entre outros. 

O conteúdo dos resumos referentes aos links é suficiente para uma primeira 

leitura, podendo-se, assim, selecionar os itens que mais interessarem ao usuário. 

Oferece-se um link com acesso a uma quantidade razoável de sites de terceiros. 

Na homepage, as informações estão dispostas de forma a facilitar a 

exploração do documento, mas há poucas imagens integradas à informação. O site 

oferece boa velocidade de acesso, com apresentação clara, concisa e legível do 

conteúdo e do diretório de assuntos. 
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Conforme esta análise, o site do S T J obteve um resultado de 37 pontos, de 

acordo com a tabela abaixo: 

A S P E C T O S ANALISADOS 

Informações gerais 
Base de dados própria 
Atualização do site 
Jurisprudência federal 
Serviços diferenciados com informações específicas 
Links internos 
Links para terceiros 
Recursos de pesquisa na fonte 
Facilidade de manuseio do site 
ícones significativos 
Velocidade de acesso 
Características visuais 
Legibilidade 
Diretório dos conteúdos do site 
TOTAL 

PONTUAÇÃO 

3 
3 
1 
4 
2 
3 
3 
2 
3 
1 
3 
3 
3 
3 

37 

Em uma pontuação máxima possível de 56 pontos o site do Superior 

Tribunal de Justiça obteve 37, o que corresponde a (100x37) /56 = 66%. 

8.1.10 Supremo Tribunal Federal - S T F (www.stf.gov.br) 

Este site é especializado em Jurisprudência Federal, possui base de dados 

própria e destina-se a especialistas e ao público em geral. 

O site do STF é utilizado para busca em Jurisprudência e também para 

obter-se o inteiro teor de acórdãos. Em ambas ao casos, deve-se selecionar a opção 

"Jurisprudência" no menu principal e esco lhera opção desejada. 

http://www.stf.gov.br
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Para Jurisprudência seleciona-se "Pesquisa de Jurisprudência" ou "Pesquisa 

Simultânea de Jurisprudência". Em seguida, preenche-se o campo de pesquisa, 

utilizando, se necessário, os conjuntores: e (recupera todos os termos), ou (recupera 

um ou todos os termos), adj (recupera palavras semelhantes, aproximadas), não 

(recupera o primeiro termo escolhido e não o segundo), mesmo (recupera termos que 

estejam contidos no mesmo parágrafo). Na Pesquisa Simultânea de Jurisprudência, 

pode-se selecionar o órgão, onde se deseja realizar a pesquisa. 

Para pesquisar o inteiro teor do acórdão, seleciona-se a opção 

"Jurisprudência" no menu principal, depois "Inteiro Teor de Acórdãos"; em seguida 

seleciona-se a classe - agravo de instrumento, na apelação cível, recurso especial, 

etc., digitando-se o número do processo (sem dígito). 

É possível, também, realizar o acompanhamento de processos. Através do 

menu principal, deve-se clicar a opção "Processos" e selecionar a opção desejada, 

preenchendo a caixa de busca. Não é possível utilizar operadores booleanos. 
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Os links internos são insuficientes para uma primeira leitura. Os links para 

terceiros remetem à maioria das páginas disponibilizadas pelo Governo Federal. 

O site disponibiliza os seguintes serviços: consulta ao Diário da Justiça. 

licitações, notícias, bibliotecas, editais das listas dos chamados de Concursos Públicos. 

Na homepage, as informações estão dispostas de forma clara, concisa e 

legível, apresentando boas características visuais. Entretanto, o diretório de 

conteúdo do site não facilita uma rápida orientação ao usuário. 

De acordo com a análise, o resultado para o S T F totalizou 41 pontos 

conforme tabela abaixo. 

A S P E C T O S ANALISADOS PONTUAÇÃO 

Informações gerais 
Base de dados própria 
E-mail do site 
Jurisprudência Federal 
Serviços diferenciados com informações específicas 
Links internos 
Links para terceiros 
Recursos de pesquisa na fonte 
Operadores booleanos 
Facilidade de manuseio no site 
ícones significativos 
Velocidade de acesso 
Características visuais 
Legibilidade 
Diretório dos conteúdos do site 
TOTAL 

3 
3 
2 
4 
3 
2 
4 
2 
4 
2 
2 
3 
3 
3 
1 

41 

Em uma pontuação máxima possível de 60 pontos, o site do Supremo 

Tribunal Federal - S T F obteve 4 1 , o que corresponde a (100x41) /60 = 68%. 

8.2 QUADRO COMPARATIVO DOS S I T E S E R E S U L T A D O S DA AVALIAÇÃO 

Este quadro apresenta os aspectos descritivos avaliados nos 10 sites 

jurídicos brasileiros e o peso atribuído a cada aspecto analisado. Quanto aos 

critérios de escolha dos aspectos analisados, veja-se capítulo 7. Aqui os sites estão 

distribuídos por ordem alfabética, onde A - Conselho da Justiça Federal; B - J u s 

Navegandi; C - Mundo Legal; D - Neófito; E - Ordem dos Advogados do Brasil -

São Paulo; F - Presidência da República (Planalto); G - Receita Federal; H -

Senado; I - Superior Tribunal de Justiça ( S T F ) ; J - Supremo Tribunal Federal ( S T F ) . 
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A S P E C T O S ANALISADOS CARACTERÍSTICAS A B C D E F G H I J 

1. Informações gerais Informações sobre a fonte: 2 3 3 2 3 4 2 4 3 3 
apresentação, notas 
explicativas etc. 

1.1 Direito autoral Nome do detentor do direito 0 4 4 0 0 0 0 0 0 3 
autoral pela página (autor 
e/ou instituição) 

1.2 Base de dados própria Qualidade da informação da 3 2 3 1 3 4 2 4 3 0 
base 

1.3 e-mail do site Destaque gráfico. 4 2 3 3 3 3 0 4 0 2 
1.4 Nome do responsável Responsabilidade pela 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 

manutenção do site. 
1.5 Atualização do site 2 0 4 1 0 3 3 4 1 0 
2 Serviços 
2.1 Legislação Federal Conjunto de leis federais 2 0 3 * 3 4 3 4 0 0 

disponíveis. 
2.1.1 Texto completo Leis na íntegra. 2 0 3 * 2 4 3 4 0 0 
2.1.2 Tema principal da lei, Especificação do conteúdo 2 0 3 * 3 4 3 4 0 0 

decreto-lei etc. da legislação. 
2.2 Jurisprudência Federal Decisões proferidas sobre 4 0 3 0 3 0 0 4 4 4 

dada matéria, provindas de 
Tribunais Federais. 

2.3 Doutrina Pensamento sistematizado 0 3 0 3 0 0 0 3 0 0 
publicado 
sobre temas jurídicos; teorias 
jurídicas. 

2.3.1 Literatura jurídica com Indicação da fonte do 0 4 0 2 0 0 0 4 0 0 
indicação da fonte respectivo texto 

2.4 Serviços diferenciados Exemplos: cartórios 3 3 2 2 3 4 2 4 2 3 
com informações brasileiros; licitações judiciais 
específicas em andamento; cálculos de 

precatórios e de requisições 
de pequenos valores; 
endereços e currículos de 
advogados etc. 

3 Links 
3.1 Links internos Acesso e facilidade de uso 3 2 2 2 3 4 2 4 3 2 
3.1.2 Links para terceiros Quantidade de links e 4 3 3 3 0 3 2 0 3 4 

facilidade de uso 
4 Recursos de Busca 
4.1 Recursos de pesquisa na Facilidades para fazer a 3 2 2 0 3 3 2 3 2 2 

fonte pesquisa no site 
4.2 Operadores booleanos Pesquisa simples e avançada 0 0 0 0 0 4 0 4 0 4 
5 Acesso 
5.1 Facilidade de manuseio Explorar/ navegar no 2 2 2 3 2 4 1 3 3 2 

do site documento, como avançar e 
retroceder (p. ex., quantidade 
de cliques para acessar fonte) 

5.2 ícones significativos Facilidades de visualização 3 1 0 0 4 1 1 3 1 2 
icônica 

5.3 Velocidade de acesso 2 3 3 3 3 4 2 4 3 3 
6 Apresentação do site 
6.1 Características visuais Apresentação clara e concisa 3 1 2 3 3 4 2 3 3 3 

do conteúdo em geral. 
6.2 Legibilidade Apresentação facilmente 2 2 3 2 3 4 3 3 3 3 

legível do texto 
6.3 Diretório dos conteúdos Facilidades de acesso aos 4 1 2 2 2 2 3 3 3 1 

do site conteúdos 
TOTAL 50 42 50 36 46 64 36 73 37 41 
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A descrição avaliativa produziu uma pontuação diferenciada, à qual se 

aplicaram duas modalidades de avaliação. Na primeira modalidade, pode-se 

considerar uma ordenação decrescente, da maior para a menor pontuação em 

termos absolutos: 

S I T E S PONTUAÇÃO AVALIAÇÃO 

1 Senado Federal 73 pontos Muito bom 
2 Presidência da República 64 pontos 
3 Conselho da Justiça Federal e Mundo Legal 50 pontos Bom 
4 Ordem dos Advogados do Brasil - São Paulo 46 pontos 
5 Jus Navegandi 42 pontos Médio-superior 
6 Supremo Tribunal Federal 41 pontos 
7 Superior Tribunal de Justiça 37 pontos Médio-inferior 
8 Neófito e Receita Federal 36 pontos 

Na segunda modalidade de avaliação, cada site foi considerado em termos 

relativos, isto é, com respeito à sua qualidade interna. Para isto, calculou-se o 

percentual da pontuação máxima obtida em relação à respectiva pontuação máxima 

possível. Exemplo: o site Neófito (8.1.4) apresentou 15 categorias avaliativas, nas quais 

poderia obter uma pontuação máxima de 15 x 4 = 60 pontos. Como na avaliação por 

categorias o site obteve apenas 36 pontos, ele se enquadra numa faixa percentual de 

60%, em relação ao que seria sua pontuação máxima. De acordo com este critério, foi 

possível estabelecer a seguinte ordenação dos sites analisados: 

S I T E S PONTUAÇÃO (%) AVALIAÇÃO 

1 Senado Federal 91 MUITO BOM 
2 Presidência da República 89 

MUITO BOM 

3 Ordem dos Advogados do Brasil - São Paulo 72 BOM 
4 Conselho da Justiça Federal e Mundo Legal 69 

BOM 

5 Supremo Tribunal Federal 68 MÉDIO-SUPERIOR 

6 Superior Tribunal de Justiça 66 

MÉDIO-SUPERIOR 

7 Jus Navegandi 62 MÉDIO-INFERIOR 
8 Neófito e Receita Federal 60 

MÉDIO-INFERIOR 

Comparando-se os resultados nas duas modalidades avaliativas, constata-

se somente uma pequena variação quanto ao posicionamento de alguns ítens que, 
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no entanto, permanecem nas mesmas faixas de tipo muito-bom, bom, médio 

(superior/inferior), em ambos os casos. 
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A necessidade de encontrar informações precisas em tempo hábil faz 

atualmente parte do nosso cotidiano, devendo os sistemas de informação passar por 

constantes avaliações, a fim de serem aperfeiçoados, propiciando ao usuário 

informações seguras e fidedignas. 

Com a presente pesquisa pretendeu-se demonstrar a necessidade de 

dedicar maior atenção aos sistemas brasileiros de busca jurídica na Internet. E s s e s 

sistemas requerem monitoramento e aperfeiçoamento continuados, uma vez que se 

espera deles, e particularmente na área jurídica, informações absolutamente 

precisas, seguras e confiáveis, além da rapidez do acesso. 

Após o estabelecimento de um modelo analítico-descritivo, foram avaliados 

qualitativamente aqueles aspectos que estiveram presentes em cada site 

considerado individualmente. 

Nenhum dos 10 sites analisados atingiu 100% de aproveitamento, os sites 

que atingiram maior pontuação foram os do Senado Federal e da Presidência da 

República, tanto em termos absolutos como relativos. 

No presente caso, a avaliação dos sites, de caráter preliminar, foi realizada 

pela própria autora com as limitações inerentes a e s s a modalidade. Tentou-se, 

principalmente, criar e adequar as próprias categorias ao universo analisado. Em 

futuras pesquisas, o universo deveria ser estendido a todos os sites jurídicos 

brasileiros. Ser ia também desejável que em uma futura avaliação venham a 

participar gestores da informação e, sobretudo, profissionais da informação jurídica, 

além de advogados, juizes, promotores e estudiosos da área, possibilitando obter 

resultados mais representativos e convalidados. 
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