
Pesquisa de doutrina no site da Rede Virtual 
de Bibliotecas (RVBI) coordenada pelo Senado Federal

A Biblioteca do Senado Federal lidera a Rede Virtual 

de Bibliotecas - Congresso Nacional – RVBI. A rede em questão envolve cerca 

de  15  (quinze)  bibliotecas,  incluindo  a  da  Câmara  dos  Deputados,  a  da 

Advocacia  Geral  da  União  –  AGU,  a  do  Ministério  da  Justiça  –  MJ,  a  da 

Procuradoria Geral da República – PGR, a do Superior Tribunal de Justiça – 

STJ, a do Supremo Tribunal Federal – STF e a do Tribunal de Contas da União 

– TCU.

A RVBI originou-se,  segundo informações contidas 

no  site do  Senado  Federal,  da  extinta  Rede  SABI  -  Subsistema  de 

Administração de Bibliotecas, iniciada em 1972. Essa, por sua vez, era um dos 

elementos  do  Sistema  de  Informação  do  Congresso  Nacional  –  SICON, 

fundado “na alimentação, processamento e manutenção de bases de dados 

destinadas  às  atividades  do  Senado  Federal  e  do  Congresso  Nacional, 

englobando as áreas parlamentar, legislativa, orçamentária e administrativa”. 

A implantação, em 2000, do software Aleph, voltado 

para  o  gerenciamento  de  bibliotecas  e  que  utiliza  o  formato  bibliográfico 

internacional das principais bibliotecas digitais, representa um dos marcos mais 

relevantes no desenvolvimento da RVBI.  

Cumpre observar que o acervo registrado na base 

de dados da RVBI prioriza a área temática do Direito, especialmente doutrina. 

Abrange, ainda, outras áreas das ciências humanas e sociais. 

Na utilização do  software Aleph recuperam-se tão-

somente  informações  bibliográficas  sobre  as  publicações  previamente 

indexadas (livros, capítulos de livros, artigos, revistas, etc). 



A ausência de acesso, via internet, ao conteúdo das 

obras  pode  induzir  a  falsa  conclusão  de  inutilidade  da  base  de  dados 

construída  no  âmbito  do  Senado  Federal.  Entretanto,  com  as  indicações 

bibliográficas,  obtidas com facilidade no  site do Senado, é possível  levantar 

uma extensa lista de registros de publicações relacionadas com determinado 

tema ou assunto jurídico. 

As consultas  com o  software Aleph,  na página da 

Rede Virtual de Bibliotecas (RVBI), podem ser realizadas no seguinte endereço 

eletrônico: http://www.senado.gov.br (Biblioteca > Pesquisas). 
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