Pesquisa de doutrina no site Jus Navigandi

“O Jus Navigandi é o maior portal jurídico da
América Latina, em audiência, conteúdo e tradição”. A afirmação pode ser
encontrada no próprio site. Efetivamente, não se trata de um exagero ou de
simples autopromoção. Ainda segundo os mantenedores, “por mês, são 2
milhões de visitantes únicos e 6 milhões de páginas vistas. Somente na página
principal, são quase 600 mil acessos por mês”.
Em funcionamento desde novembro de 1996, o
ponto forte do site é o acesso livre e gratuito a uma base de conteúdo jurídico
superior a 30 mil páginas atualizadas diariamente produzidas por mais de 3 mil
autores diferentes.
As seções mais importantes, organizadas em níveis
por assunto ou tema, são identificadas como “doutrina” (artigos, ensaios e
monografias) e como “peças” (petições, pareceres e decisões). Elas abrangem
quase 40 (quarenta) áreas do direito, desde as mais tradicionais (como
constitucional, administrativo, tributário, civil, penal, processual, entre outros)
até as mais “inovadoras” (como direito da segurança pública, biodireito, direito
e informática, entre outros).
Registre-se que ao final de cada texto divulgado
aparecem as informações bibliográficas segundo a NBR 6023:2000, da
Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. Eis um exemplo:
“CASTRO, Aldemario Araujo. Mercadoria virtual: aspectos tributários relevantes. Jus
Navigandi,

Teresina,

ano

10,

n.

989,

17

mar.

2006.

Disponível

em:

<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=8095>. Acesso em: 10 set. 2006”.

Uma das seções mais importantes do Jus Navigandi
é a denominada “sites”. Trata-se de um catálogo, organizado por assunto, com

mais de 2.500 endereços de páginas na internet relacionadas diretamente com
o universo jurídico.
O site conta, ainda, com a seção “debates” (fórum
interativo para discussões jurídicas), a seção “especialistas” (cadastro de cerca
de 40 mil profissionais e estudantes da área jurídica) e a seção “página legal”
(coletânea de humor jurídico).
Mediante cadastramento é possível receber, por
correio eletrônico, boletins diários com as novidades do site ou boletins
mensais com um apanhado dos elementos inseridos no site para determinada
área de interesse.
O site Jus Navigandi pode ser encontrado no
seguinte endereço eletrônico: http://jus.uol.com.br.
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