BASES DE DADOS DE DIREITO
Bases de dados de acesso gratuito - área de Direito
NUM.

WEBLINK

1

Biblioteca Digital da Câmara dos Deputados
Livros, artigos, estudos dirigidos arquivos em pdf e em áudio.

2

Biblioteca do Conselho da Justiça Federal
Consulta online da coleção da biblioteca e consulta a biblioteca jurídica virtual onde artigos dos periódicos jurídicos e os capítulos dos livros cujo texto integral podem ser encontrados.

Supremo Tribunal Federal
3 Consulta ao acervo geral, obras raras, coleções especiais e acesso a biblioteca digital onde são disponibilizadas três coleções: Obras Completas de Rui Barbosa, Obras Raras e Domínio
Público.
4

Repositório Digital- Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Acesso a todos as atividades acadêmicas da universidade incluindo a área de direito.

Superior Tribunal de Justiça
5 Oferece consulta a coleção de livros, periódicos e materiais especiais e integra a Rede Virtual de Bibliotecas - RVBI. Disponibiliza um sistema de legislação em que divulga o inteiro
teor dos atos normativos do STJ.
6

Escola Superior do Ministério Público da União
Pesquisa no acervo e em bases de dados.

7

Biblioteca Digital do Senado Federal
Acesso à produção intelectual dos servidores do Senado Federal, entre outros documentos de interesse do Poder Legislativo em formato digital.

8 Diário Oficial da União, Diário da Justiça e TRF
Âmbito Jurídico
9 Portal jurídico na internet criado com a finalidade de fornecer produtos via internet. Os serviços oferecidos entre outros são: assessoria jurídica, para profissionais ou estudantes que não
tem tempo para realizaram suas pesquisas, ferramentas de busca em jurisprudência e legislação, guia de faculdades, índices econômicos, eventos da área jurídica.
10

Banco de tese - USP
Site do banco de teses com texto completo defendidas na USP.

11

Banco de Teses e Dissertações da Universidade de Brasília
Site de banco de teses e dissertações da UNB. Possui um buscador que faz a pesquisa por termos nas diversas áreas do conhecimento.

NUM.
12

WEBLINK
Biblioteca da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo
A base de dados de artigos de periódico contém mais de 52.000 entradas.

Biblioteca Digital da Unicamp
13 A Biblioteca Digital da UNICAMP, tem por objetivo disponibilizar a produção Científica/Acadêmica da Unicamp em formato eletrônico: artigos, fotografias, ilustrações, obras de arte,
revistas, registros sonoros, teses, vídeos e outros documentos.
Centro Brasileiro de Estudos Jurídicos
O Centro Brasileiro de Estudos Jurídicos da Internet foi idealizado por Carlos Motta e Henrique de Faria Martins para reunir e disseminar informações na área jurídica. A partir de 2000
14
recebeu incentivo de diversos profissionais que atuavam, direta ou indiretamente com o Direito da Internet, tornando-se um amplo canal de publicação, divulgação e estudo nesta área.
Mundo Legal
15 Disponibiliza acesso às notícias do poder executivo, informações históricas, agenda do presidente, legislação federal, principais programas do governo e demais informações em
destaque no Governo.
UNESCO
16 Brasil processos, jurisprudência, diário da justiça, notícias do STF, Banco Nacional de Dados do Poder Judiciário, Constituição Federal, regimento interno, legislação e demais
informações relativas ao tribunal.
Brasil processos, jurisprudência, diário da justiça, notícias do STF, Banco Nacional de Dados do Poder Judiciário, Constituição Federal, regimento interno, legislação e demais
informações relativas ao tribunal.
17
O site Universo Jurídico apresenta informações de produtos e serviços da área, disponibiliza consulta ao acervo on-line de doutrinas, súmulas, modelos de petição, peças processuais,
etc.

