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Catálogo coletivo da RVBI: linha do tempo 
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 Compartilhamento de recursos humanos e  bibliográficos. 

  Compartilhamento do conhecimento. 

  Racionalização de tarefas e otimização de serviços e 
produtos, com redução dos custos nas bibliotecas 
participantes. 

  Difusão dos acervos em um só catálogo coletivo. 

  Acesso simultâneo a todos os acervos das bibliotecas.   

Vantagens do trabalho cooperativo da RVBI 
941.581 documentos bibliográficos   (livros, folhetos, periódicos,  capítulos, 
artigos de periódicos, multimeios, recursos eletrônicos físicos e online). 
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Bibliografia Brasileira de Direito - BBD 
              Iniciada em 1967/1968 - IBBD (Ibict)  
              Senado: 1980 (ed. 1986)  
              Online:   2004- 

 

2013:   176.349 documentos/títulos 

• Livros e folhetos  -  55.057 
• Capítulos de livros - 5.118 
• Artigos de periódicos - 116.174  

 
 

Crescimento médio anual (2008-2012): 
 

- 12.000 documentos novos -  
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Catálogo de Bibliotecas 
 

 “Catálogo é um meio de comunicação, que veicula mensagens 

sobre os registros do conhecimento, de um ou vários 

acervos, reais ou ciberespaciais, apresentando-se com 

sintaxe e semântica próprias e reunindo os registros do 

conhecimento por semelhanças, para os usuários desses 

acervos.”         

                                                   (Eliane Mey e Naira C. Silveira, 2009)              
 



Prodasen 

Sobre as funções do catálogo 
 

Cutter  
(Charles Ammi Cutter, 1837-1903)  

 
                         - Permitir ao leitor encontrar um livro 
                   - Mostrar o que a biblioteca possui 
                   - Ajudar na escolha de um livro 
 
 
 
 

“A conveniência do público deve ser sempre colocada à 
frente da facilidade para o catalogador.”  (1904) 

               
 

  

(Eliane Mey e Naira C. Silveira, 2009) 
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Sobre as funções do catálogo   

(Eliane Mey e Naira C. Silveira, 2009) 

Ranganathan  
(Shiyali Ramamrita Ranganathan, 1892-1972)  

 
  

 - Revelar a cada leitor o seu documento 

 - Revelar a cada documento o seu leitor 
 - Poupar o tempo do leitor 
 - Poupar o tempo da equipe 
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Sobre as funções do catálogo 
 
 

           Lubetzky 
              (Seymour Lubetszky, 1898-2003)  

 
  

 
 
“O catálogo tem a lhe dizer mais do que aquilo que você 

pedir.  
 
  A resposta de um bom catálogo não é dizer sim ou não, 

mas ... dizer que a biblioteca tem, em muitas edições 
e traduções, e você tem a sua escolha” 
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Qualidades de um catálogo 
 

Flexibilidade 
 
         Facilidade de manuseio 
 
                   Portabilidade 
 
                            Compacidade 
 
                                       Uniformidade 
 
                                                       Atualidade 

  

(Eliane Mey e Naira C. Silveira, 2009) 
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Alguns padrões da Biblioteconomia  
para a formação de catálogos 

 
 

• AACR2: Anglo-American Cataloguing Rules  (Código de 
Catalogação Anglo-Americano)  
 

• ISBD: International Standard Bibliographical Description 
(Descrição Bibliográfica Internacional Normalizada)  
 

• MARC Format for Bibliographic Data  
 

• FRBR: Functional Requirements for Bibliographical Records 
(Requisitos funcionais para registros bibliográficos)  
 

• RDA: Resource Description and Access (Recursos: descrição e 
acesso) 

 
 

  



Prodasen 

Padrões de descrição bibliográfica no  
Catálogo da RVBI 

 

- Até 1999: AACR /  SABI   

- 2000-       AACR2  /  MARC  
 

Futuro   
RDA - Resource Description and Access (Recursos: descrição e acesso).  
FRBR -  Functional Requirements for Bibliographical Records (Requisitos 

funcionais para registros bibliográficos)              
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RVBI:  Links para legislação, matérias 
legislativas e jurisprudência 
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  RVBI:  Links para legislação, jurisprudência e matérias legislativas   
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Obra

Expressão

Manifestação

Item

é realizada por

é incorporada em

é exemplificada por

Nível conceitual
Nível físico

FRBR   
1998: Modelo conceitual do tipo entidade-relacionamento 

Foco: Usuários e suas necessidades   

(Eliane Mey e Naira C. Silveira, 2009) 
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FRBR 

(Eliane Mey e Naira C. Silveira, 2009) 
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Legislação Proposições 
Legislativas 

Jurisprudência  

Doutrina 

“a doutrina tem um papel de aclaramento e de organização do direito, 
de apresentação sistemática do sistema jurídico e das soluções por 

ele consagradas e que lhe compete integrar progressivamente” 
(Bergel, 2001) 

Integração RVBI ao Portal LexML    
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• Base de Dados:   RVBI 
• Tipo:    Livros / Folhetos / Capítulos 
• Autor:  Pessoal 
• Classificação decimal:   34* 

Campos: 
 080 - CDU (Classificação Decimal Universal) 
 082 - CDD (Classificação Decimal de Dewey) 
 084 - CDDir (Classificação Decimal de Direito) 

• Relacionamento com base NJUR = campo 856 do 
MARC 

• 70.015 livros 
• 1.780 folhetos 

• 10.409 capítulos de livros 

Integração RVBI ao Portal LexML  
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• Ferramenta “FRBR Display Tool” (versão 2.0),da 

Library of Congress 

• Transforma registros MARC para uma modelagem 

baseada nos requisitos funcionais do FRBR. 

Integração RVBI ao Portal LexML  
 

Conversão 
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O que a integração representa? 
1. FRBRização 

• Agrupamento das edições, traduções, suportes etc. 
• “Poupe o tempo do leitor” (Ranganathan) 

 
2. Aumento da qualidade dos registros bibliográficos 

 
3. Navegação  

• Norma <> Doutrina 
• Pela Classificação (CDDir) 
• Ano, Autor, Biblioteca, Idioma 

 

Integração RVBI ao Portal LexML    
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Obra 

Manifestação 

Expressão 

1. FRBRização na Doutrina do LexML 

Itens 

(MORENO, Fernanda;  LIMA, João, 2013) 
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  2. Aumento da qualidade dos registros bibliográficos 

- Correções de codificações e preenchimentos diversos no 
formato MARC: idioma, preenchimentos incorretos de 
campos: indicadores, conteúdo etc.: 

  Bibliotecas da Rede: 2.658  - idioma e indicadores de 
campos. 

  Gerência e Prodasen: correções por programa  
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DEL-000200. 
DEC-001800. 
LEI-010406. 

DEL-000200 (1967). 
DEC-001800 (1996). 
LEI-010406 (2002). 

    Preenchimento MARC: Visualização no catálogo: 

2. Aumento da qualidade dos registros bibliográficos 

Padronização da descrição do link para norma 
jurídica (campo 856)  
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Inclusão de ano da norma jurídica no campo 856  
2. Aumento da qualidade dos registros bibliográficos 

Documentos antigos (convertidos do Sabi): 32.716 linhas     



Prodasen 

  

    Padronização de Autores pessoais - Bibliografia Brasileira  
de Direito (BBD)  

2. Aumento da qualidade dos registros bibliográficos 

- 46.467 autores da BBD sem entrada padronizada na 
Base de Autoridades 

 
     Ocorrências:  
          de 369 a 15 =  822 
          de 14 a 10   =  845 
          de 9 a 7       =  1.205 
          de 6 a 3       =  6.471 
          2                  =  6.599 
          1                  =  30.525 
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- Padronização de Autores pessoais - Bibliografia 

Brasileira de Direito (BBD)  

2. Aumento da qualidade dos registros bibliográficos 
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Revisão dos Campos MARC para Classificação de Assunto *:  
 

-  Classificação Decimal Universal - CDU (080) 
-  Classificação Decimal de Dewey - CDD (082) 
-  Classificação Decimal de Direito - CDDir (084) 
-  Bibliografia Brasileira de Direito - BBD (090) 

  
Pesquisas considerando somente o intervalo de classificações de 
340.000 a 349.999. 
 
 Obrigatoriedade de inclusão de campo de classificação -   080 ou 
084 - para obras da BBD. 
 
* Trabalho em andamento, por Sebastião Dimas, bibliotecário, e Pedro 
Augusto Menezes Pereira, analista de sistemas. 

  2. Aumento da qualidade dos registros bibliográficos 
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Revisão dos Campos MARC para Classificação de Assunto: 
080, 082, 084 e 090 

2. Aumento da qualidade dos registros bibliográficos 
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Revisão dos Campos MARC para Classificação de Assunto: 
080, 082, 084 e 090 

2. Aumento da qualidade dos registros bibliográficos 
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3. Navegando com a Doutrina no LexML  
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Pesquisa na RVBI: Curso de Direito civil brasileiro / Maria Helena Diniz     
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Pesquisa na RVBI: Curso de Direito civil brasileiro / Maria Helena Diniz   
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  Pesquisa LexML: Curso de Direito civil brasileiro / Maria Helena Diniz   
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  Pesquisa LexML: Curso de Direito civil brasileiro / Maria Helena Diniz   
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  Pesquisa LexML: Curso de Direito civil brasileiro / Maria Helena Diniz   
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  Pesquisa LexML: Norma > Doutrina   
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  Pesquisa LexML: Norma > Doutrina   
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  Pesquisa LexML: Capítulo de Livro   
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Próximos passos 

• Estudos para adoção da URN nos links do campo 856. 

• Inclusão de revistas e artigos de revistas. 

• Navegação Doutrina <> Jurisprudência ?? 

• Disponibilização do acervo da Biblioteca Digital do 

Senado Federal. 

• Integração com outras redes de bibliotecas. 
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