
 

A jurisprudência é a manifestação concreta do pensamento 

jurídico. Se já foi de difícil acesso por estar restrita a 

processos e compêndios, hoje representa um novo desafio 

por estar disponível aos borbotões, a um clique de distância 

de qualquer pessoa com acesso à internet. 

O que Lucivaldo Vasconcelos Barros propõe em Teoria e 

prática da pesquisa em jurisprudência é um filtro de 

informações por meio dos instrumentais básicos de pesquisa 

bibliográfica e documental que não fazem parte do corpus da 

ciência do direito, mas, sim, da ciência da informação. É um 

trabalho de rigor científico tanto quanto de utilidade prática, 

que deve passar a disputar espaço nas estantes de juristas 

com os códigos legais e também figurar como instrumento 

de orientação dos profissionais da informação.  

Trata-se de uma obra verdadeiramente interdisciplinar, 

encontro do saber produzido na academia com as relações 

sociais do mundo real, que sistematiza uma metodologia 

completa para pesquisa de jurisprudência, ferramenta sem a 

qual juízes, promotores, advogados, defensores e 

bibliotecários não poderiam participar e construir, no 

cotidiano das instâncias judiciárias, o conhecimento jurídico. 
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