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A história da Biblioteca do Senado Federal teve início em 18 de maio de 1826. 
A Câmara dos Senadores do Império do Brasil, por solicitação do Visconde 
de Cairu, decidiu pela  criação de uma comissão para elaborar o “Catálogo de 
Livros” que deveria  compor o acervo inicial da “Livraria do Senado”. Em 1899 
foi editado o primeiro catálogo da Biblioteca, relacionando 12.000 volumes de 
livros e 158 títulos de revistas.
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A história da Biblioteca do Senado Federal teve início em 18 de maio de 
1826. A Câmara dos Senadores do Império do Brasil, por solicitação do 
Visconde de Cairu, decidiu pela  criação de uma comissão para elaborar o 
“Catálogo de Livros” que deveria  compor o acervo inicial da “Livraria do 
Senado”. Em 1899 foi editado o primeiro catálogo da Biblioteca, relacio-
nando 12.000 volumes de livros e 158 títulos de revistas.

Coleção de Livros e de Revistas
O acervo da Biblioteca do Senado Federal atualmente é composto por, apro-
ximadamente, 169 mil volumes de livros, dos quais 12 mil são obras de re-
ferência (dicionários, enciclopédias, glossários etc.), 23 mil folhetos (obras 
com até 48 páginas).  Possui, ainda, 5.900 títulos de revistas correntes,  
interrompidas ou extintas. É especializado em Ciências Sociais, com cerca 
de 60% das obras na área de Direito. Possui, também, publicações em outras 
áreas do conhecimento de interesse para o processo legislativo. 

Coleção de Jornais e de Recortes de Jornais
A coleção de jornais compõe-se de cerca de 72 mil exemplares de jornais 
e 3 milhões de recortes, selecionados de 12 jornais brasileiros: O Globo, 
O Dia, Jornal do Brasil, Tribuna do Brasil, Tribuna da Imprensa, O Estado 
de S. Paulo, Folha de S. Paulo, Jornal da Tarde, Gazeta Mercantil, Correio 
Braziliense, Jornal de Brasília e Valor Econômico.

Coleção de Obras Raras
O valioso acervo raro é composto por 7.548 volumes, entre livros e perió-
dicos, que se encontram armazenado em sala-cofre climatizada, em condi-
ções de temperatura e umidade apropriadas para sua perfeita conservação. 
A obra mais antiga é a Novus Orbis, de Joannes de Laet, editada em 1633.
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Coleção do Senador Luiz Viana Filho
Biblioteca particular com 11.749 volumes adquirida em 1997 pelo Senado 
Federal e incorporada ao acervo da Biblioteca. Inclui primeiras edições de 
obras nacionais de autores consagrados como Machado de Assis, Eça de 
Queiroz, José de Alencar, Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira 
e Graciliano Ramos. Destaca-se na coleção o manuscrito, de próprio punho 
do autor, dos versos de O casamento do diabo, de Machado de Assis, que 
depois foi publicado anonimamente na revista Semana Ilustrada, em 29 de 
março de 1863. 

Coleção de Depósito Legal
Criada pela Resolução nº 66 de 1996, tem o objetivo de preservar a me-
mória editorial do Senado Federal, armazenando todas as obras publicadas 
por esta Casa Legislativa.

Multimeios: microfilmes, cd-roms e outros suportes
A coleção de Multimeios é formada por 9.400 
itens de CD-ROM, CDs de áudio, disquetes, 
DVDs, mapas, microfichas, microfilmes, fitas 
cassetes, fitas de vídeo, slides, entre outros. São 
encontrados, dentre eles, 4.132 microfilmes 
que incluem 103 títulos dos principais jornais 
editados no país a partir de 1810 e relatórios 
ministeriais e presi-
denciais da época do 
Império e da Primei-
ra República. 
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Recursos eletrônicos 
As bases de dados e os periódicos eletrônicos nacionais e estrangeiros 
permitem acesso ao texto completo ou resumo de artigos de revistas cien-
tíficas, conferências, livros e teses. Algumas bases estão disponíveis para 
acesso público gratuito, outras, por serem assinadas, possuem acesso 
restrito aos computadores conectados à Rede do Senado Federal ou por 
meio de senha cadastrada na Biblioteca.

Biblioteca Digital 
A Biblioteca Digital do Senado Federal (BDSF) armazena, preserva, divulga 
e dá acesso, em texto integral, a mais de 173 mil documentos de interesse 
do Poder Legislativo. O acervo digital é variado, dividindo-se entre livros, 
obras raras, artigos de revista, notícias de jornal, produção intelectual de 
senadores e servidores do Senado Federal, legislação em texto e áudio, 
entre outros documentos

Rede Virtual de Bibliotecas – Congresso Nacional – RVBI
Em 1972, a partir da implantação do Sistema de Administração de Bibliote-
cas (SABI), as atividades e serviços da Biblioteca do Senado Federal foram 
automatizados. Com a adoção de novas de tecnologias de Informação, em 
1999, o SABI transformou-se na Rede Virtual de Bibliotecas – Congresso 
Nacional- RVBI, utilizando-se a Internet na alimentação e pesquisa nas ba-
ses de dados. Na RVBI participam 14 bibliotecas, que abrangem o Poder 
Legislativo, Executivo e Judiciário, na esfera federal, e órgãos do Distrito 
Federal. Essas bibliotecas alimentam cooperativamente sete bases de da-
dos bibliográficas, além da lista de autoridades e o vocabulário controlado 
de indexação e recuperação.
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Serviço de Atendimento ao Usuário
O acervo da Biblioteca do Senado Federal é aberto ao público em geral 
para consultas e pesquisas. Uma equipe especializada de bibliotecários 
está preparada para atender aos usuários, orientando-os na busca e re-
cuperação de informações, tanto nas bases de dados da Biblioteca ou em 
outras fontes de informação. O atendimento é realizado pessoalmente, por 
telefone, e-mail e direcionado prioritariamente aos senadores e servidores 
que trabalham com o processo legislativo.

Pesquisas nas bases de dados bibliográficas
Estão disponíveis para pesquisa, na Internet, as seguintes bases de dados 
DA RVBI: livros, artigos e coleção de revistas, coleções de jornais e artigos 
de jornais, obras raras, biblioteca digital e Bibliografia Brasileira de Direito. 
Para mais informações sobre pesquisas nessas bases de dados, entre em 
contato com a Subsecretaria de Pesquisa e Recuperação de Informações 
Bibliográficas - SSPES pelo e-mail sbib@senado.gov.br ou pelos telefones 
+55 (61) 3303-1267 ou 3303-1268.

Empréstimos de Publicações
O empréstimo domiciliar é facultado aos senadores, deputados federais, 
servidores e estagiários do Senado Federal, bibliotecas conveniadas do 
Distrito Federal e alunos da Universidade do Legislativo (UNILEGIS), de 
acordo com o Regimento interno da Biblioteca. Para a retirada de obras por 
empréstimo, o usuário deverá estar cadastrado na Biblioteca do Senado 
Federal e manter atualizado seus dados pessoais. A reserva de publicações 
emprestadas pode ser feita no balcão de atendimento ou na página da Bi-
blioteca na Internet, e quando a obra for devolvida, o usuário será imediata-
mente comunicado. O usuário é o responsável pela publicação emprestada, 
e deverá indenizar a biblioteca em caso de dano ou perda, segundo o dis-
posto no Ato nº 1233/1998 do Diretor-geral do Senado Federal.
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Produtos: versões eletrônicas e em papel
Bibliografia Brasileira de Direito (BBD) 

Bibliografias Especiais sobre assuntos de interesse do Senado Federal.

Boletim de Disseminação Seletiva da Informação (DSI): contém notícias 
de jornais e sumários de livros e revistas que abrangem temas das comis-
sões permanentes e provisórias do Senado Federal.

Vocabulário Controlado Básico (VCBS) - lista de descritores.

Autoridades Padronizadas (AUTR) - relação 
de nomes de pessoas, entidades, congressos, 
tratados, leis etc.

Sumários Correntes - cópias digitalizadas dos 
sumários dos periódicos disponibilizadas no 
site da Biblioteca do Senado Federal, na Internet.

Boletim Novas 
Aquisições - capa e o 
sumário escaneados 
de alguns livros, nas 
principais áreas do 
conhecimento,  re-
cém incorporados ao 
acervo. 
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Endereço
Senado Federal
Biblioteca Acadêmico Luiz Viana Filho
Palácio do Congresso
Anexo II – Térreo
70.165-900  -  Brasília DF – Brasil

  Diretora da Secretaria de Biblioteca

Horário de Funcionamento
Usuário externo: 9h às 14h 
Usuário interno: 8h30 às 19h30

 Simone Bastos Vieira 

Informações

Fone:
+ 55 61  3303-3943 ou 3303-3944

Fax:
+ 55 61  3303-1665 ou 3303-1765

Internet:
http://www.senado.gov.br/Senado/Biblioteca

E-mail:
sbib@senado.gov.br



Simone Bastos Vieira 

Diretora da Secretaria de Biblioteca




