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Introdução
O Direito é um ramo do conhecimento humano que
possui características e princípios de ampla
aplicabilidade. Ainda assim, é uma área bem
específica no que tange às fontes de informação e
pesquisa pois, principalmente em razão de suas
peculiaridades nacionais, cada país possui seu meio
de trabalho próprio, que atende às suas
necessidades.
Beckman e Silva (1967, p. 5)1 explicam que o termo
fontes de informação relaciona-se com a origem da
informação, o local do qual ela é retirada e passada
ao usuário. Eles destacam que é dever do
bibliotecário conhecer as fontes de informação “[...]
em relação aos pedidos das diferentes categorias
profissionais”.
Dessa forma, para o bibliotecário ser especialista
em uma área do conhecimento é necessário, além
de dominar a terminologia específica, conhecer as
fontes de informação que ela possui. Sendo assim,
o profissional bibliotecário que atua na área jurídica
deve estar familizarizado com os principais termos
jurídicos e com as fontes de informação jurídica.
Nesse contexto, destaca-se a jurisprudência que,
em sentido específico, consiste na "[...] série de
acórdãos dos tribunais sobre a interpretação do
mesmo preceito jurídico e sua aplicação em face de
fatos análogos" (SIDOU, 1995, p. 436)2 ou “[...] o
conjunto de decisões acerca de um mesmo assunto
ou a coleção de decisões de um tribunal” (SILVA,
2007, p. 807)3. Tem-se, nesse caso, aquilo que
Atienza (1979, p. 53)4 explica como jurisprudência
mansa e pacífica, quando se pauta pela repetição e
pela uniformidade, ou seja, quando as decisões de
um Tribunal, em casos semelhantes, são tomadas
em determinado sentido por diversas vezes.

Objetivos
Delineia-se como objetivo de pesquisa analisar a
incidência do termo informação nas ementas dos
acórdãos proferidos pelo Supremo Tribunal Federal
(STF) e em que acepções o tema informação é
abordado por esses mesmos documentos.

Material e Métodos
Inicialmente, realizou-se revisão de literatura sobre a
jurisprudência como fonte de informação jurídica no
Direito brasileiro. Em seguida, procedeu-se à análise
da incidência do termo informação no corpus de
análise – 129 ementas que contêm o termo
informação em um período de 08 anos, 04 anos
antes da Lei de Acesso à Informação (LAI) e 04
anos depois – para identificarmos se o termo ocorre
com mais frequência no cabeçalho, atuando como
forma de indexação do material de pesquisa, ou no
dispositivo, que expressa o resultado do julgamento
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do processo. Em seguida, utilizando-se da análise
de conteúdo (BARDIN, 2008)5 foi possível
identificarmos quais os assuntos mais abordados
nas ementas que possuem no seu texto o termo
informação.

Resultados e Discussão
A análise de incidência permitiu observarmos que o
termo informação, na ementa dos acórdãos
analisados, tem incidência total de 214 vezes, sendo
que com mais frequência antes da promulgação da
LAI – 127 vezes (59%) e 87 vezes (41%) após a
promulgação da Lei.
Além disso, após a análise de conteúdo (BARDIN,
2008) realizada no inteiro teor dos acórdãos (e não
somente nas ementas), pudemos identificar que os
assuntos mais recorrentes são aqueles que
abordam o termos informação nos contextos de
informação sobre algo (64 incidências), de
elementos de informação / peças de informação (50
incidências), da liberdade de informação (41
incidências), do direito à informação / do direito de
informação (19 incidências) e do acesso à
informação (6 incidências).

Conclusões
A menor incidência do termo informação
posteriormente à Lei de Acesso à Informação pode
decorrer de uma maior parcimônia e cuidado
semântico quanto a seu emprego (evitando-se usos
metafóricos ou estilísticos) uma vez que aquele
dispositivo legal a define especificamente. Portanto,
com a promulgação da Lei de Acesso à Informação
e de suas leis regulamentadoras posteriores, a
questão da informação passou a ser objeto de uma
abordagem mais específica e cuidadosa do universo
jurisprudencial, não mais sendo abordada como
sinônimo de notícia, dado, conhecimento ou mesmo
mensagem, mas, efetivamente como um objeto dos
direitos fundamentais do cidadão, em muito ligada à
questão da transparência administrativa.
Destaca-se, por fim, que dada a variedade de
utilização dos termos, e ainda mais com a
promulgação da LAI, esse tema passa a integrar o
rol dos institutos jurídicos, devendo merecer maior
atenção doutrinária no âmbito do Direito.
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