
Modelo de metadados para o envio de 

publicação de 

Atos Administrativos à Biblioteca Digital 
 

Orientações iniciais*: 

É necessário que o ato seja produzido pelo sistema PAe/SEI, a fim de que seja gerada a 
numeração única deste, de acordo com a Portaria Presi 411. 
Sugerimos às varas que abram um único processo administrativo anualmente e nele sejam 
gerados todos os atos administrativos da vara, já que tais atos não são expedidos com 
grande frequência, têm efeitos imediatos e não desencadeiam uma tramitação processual 
que justifique a abertura de novos PA´s a cada emissão de um novo ato. 
Assim, todos os atos administrativos (à exceção de boletins estatísticos) devem ser gerados 
no SEI, com a respectiva numeração do sistema. 

 

Aconselhamos que, no processo de submissão de atos, atenham-se aos campos indicados 
neste guia, visto que a inserção de informações em outros campos pode gerar erros na 
submissão. O mesmo vale para inserção de informações ou outros caracteres não indicados 
neste guia nos campos a serem preenchidos. 

 

Atenção: Antes de submeter um ato na Biblioteca Digital, verificar se é um ato de interesse 
interno. 

 

De acordo com a Resolução Presi n. 10115077, a partir de 11 de maio de 2020, os atos de 
interesse externo, serão publicados diretamente no e-DJF1, por meio do sepublic, 
selecionando o tipo de ato "ato administrativo", através do link a seguir: 
https://sepublic.trf1.jus.br/edj/ldap-login 

 

* O prazo limite para envio de Atos Administrativos é 16h45min. Caso haja necessidade de 
publicação após o horário estipulado, favor entrar em contato com a Biblioteca pelo telefone (31) 
3501-1451. 
 

Orientações gerais: 

É necessário que se utilize o navegador Google Chrome para a submissão dos atos administrativos. 

Certifique-se de que o arquivo enviado esteja em formato PDF e seja pesquisável. Dessa forma é 
garantida a indexação do conteúdo do documento nas pesquisas realizadas na Biblioteca Digital. 
 
Os nomes dos arquivos PDF não devem conter caracteres especiais como @ , ! , * , - , _ = ° 
 
A primeira opção no fluxo de depósito, relativa a “O artigo foi publicado ou distribuído 
publicamente antes”, NÃO deve ser marcada. Esta opção é marcada apenas em caso de publicações 
já feitas no Diário Oficial da União. 

O título deve seguir um modelo próprio: Tipo de documento (Portaria, Despacho, Ordem de 
Serviço...), seguido das siglas da unidade subordinada e do setor separadas por barra, número SEI (n. 
0000000), uma vírgula e data por extenso sem ponto final. Não utilizar zero à esquerda na data. A 
sigla SJMG não deve constar no título. 

https://sepublic.trf1.jus.br/edj/ldap-login


 
Apenas a sigla da unidade subordinada é escrita por completo em letras maiúsculas, a sigla de setor 
é escrita com apenas a primeira letra maiúscula. As duas devem ser escritas juntas, com uma barra 
entre elas. Ex.: Disub/UBE. 
 
A ementa deve ser concisa e sempre iniciada com o verbo na terceira pessoa no presente do 
indicativo. Ex.: Resolve, estabelece, defere, dispõe, convoca, designa etc. 
 
Quando um ato altera outro já publicado, deve-se preencher o campo de alterações sofridas. O 
campo está localizado logo após o campo de ementa. Neste deve ser selecionado o tipo de interação 
do novo ato com o antigo (altera, revoga, altera parcialmente...) e, ao lado, deve ser colocado o 
handle do ato a ser alterado. 
O handle de uma publicação é a parte final do link da publicação na biblioteca digital. 
Ex.: Link do ato a ser alterado: https://portal.trf1.jus.br/dspace/handle/123/196245 
       Handle deste ato, a ser usado no campo de alterações sofridas: 123/196245 
 
Colocar no título do ato a data equivalente a data de assinatura do mesmo. 
 
Atenção servidor da biblioteca ao inserir um ato do e-DJF1 na biblioteca digital, atentar-se a data de 
publicação, que deve ser o dia útil posterior a data de disponiblização do e-DJF1. 
 
Modelo de fonte para se fazer as notas das publicações: 
e-DJF1, ano 12, n. 51, 19 mar. 2020, p. 17-29. Caderno Administrativo. 
Atenção: escrever os meses sempre de forma abreviada:  jan. fev. mar. abr. maio jun. jul. ago. set. 
out. nov. dez.  
 

Exemplos de Atos Administrativos 
 

Outros tipos de Portaria: 

Origem: Seção Judiciária de Minas Gerais (SJMG) 

Unidade Subordinada: (Selecione a Unidade Subordinada responsável pelo ato) 

Título: Portaria Diref/Nucre n. 7525481, de 23 de janeiro de 2019 

Numero do Ato 7525481 

Tipo de Ato: Portaria 

Data de assinatura: 2019-01-23 

Ementa: 
Designa Fulano de Tal da 1ª Vara de Ipatinga/MG, para substituição de 
cargo em comissão. 

Edital de Inspeção: 

Origem: Seção Judiciária de Minas Gerais (SJMG) 

Unidade Subordinada: (Selecione a Unidade Subordinada responsável pelo ato) 

Título: 
Edital de Inspeção 1ª Vara/SLA n. 7826195, de 7 de janeiro de 2019 
Edital de Inspeção 35ª Vara n. 8154691, de 7 de janeiro de 2019 

Número do Ato 7826195 

Tipo de Ato Edital 

Data de assinatura: 2016-01-07 

Ementa: 
Edital de Inspeção Ordinária Anual da 1ª Vara da Subseção Judiciária de 
Juiz de Fora, no período de 15/02 a 19/02 de 2016. 

https://portal.trf1.jus.br/dspace/handle/123/196245


  

 

Outros tipos de Editais: 

Origem: Seção Judiciária de Minas Gerais (SJMG) 

Unidade Subordinada: (Selecione a Unidade Subordinada responsável pelo ato) 

Título: Edital Disub/PSS n. 7524706, de 21 de janeiro de 2019 

Número do Ato 7524706 

Tipo de Ato Edital 

Data de assinatura: 2019-01-21 

Ementa: 
Edital de seleção de estagiários do curso de Direito para a Subseção 
Judiciária de Passos. 

Alteração/Retificação de Ato publicado no E-DJF1: 

Origem: Seção Judiciária de Minas Gerais (SJMG) 

Unidade Subordinada: (Selecione a Unidade Subordinada responsável pelo ato) 

Título: Portaria Disub/SLA n. 7622420, de 7 de fevereiro de 2019 

Número do Ato 7622420 

Tipo de Ato Portaria 

Data de assinatura: 2019-02-07 

Ementa: 
ALTERA parcialmente a Portaria n. 7527752 de 24 de janeiro de 2019, 
que dispõe sobre a escala de plantão da Subseção Judiciária de Sete 
Lagoas, para o período de 01 a 28/02/2019. 

Alterações sofridas: 
(Selecione a interação)  

Altera parcialmente 
123/197689 

Despacho: 

Origem: Seção Judiciária de Minas Gerais (SJMG) 

Unidade Subordinada: (Selecione a Unidade Subordinada responsável pelo ato) 

Título: Despacho Diref/Nucre n. 7347626, de 17 de dezembro de 2018 

Número do Ato 8457951 

Tipo de Ato Despacho 

Data de assinatura: 2018-12-17 

Ementa: 
Defere o pagamento referente ao ressarcimento do transporte de 
mobiliário e bagagens para si e 3 dependentes, ao servidor Fulano de Tal. 

  

 

Convênio: 

Origem: Seção Judiciária de Minas Gerais (SJMG) 

Unidade Subordinada: (Selecione a Unidade Subordinada responsável pelo ato) 

Título: Convenio Disub/TOT n. 7578417, de 30 de janeiro de 2019 

Número do Ato 7578417 

Tipo de Ato Convênio 

Data de assinatura: 2018-01-30 

Ementa: 
Dispõe sobre o contrato firmado entre a Câmara Municipal de Teófilo 
Otoni e a Justiça Federal de Primeiro Grau em Minas Gerais. 

https://portal.trf1.jus.br/dspace/handle/123/197689


Ordem de Serviço: 

Origem: Seção Judiciária de Minas Gerais (SJMG) 

Unidade Subordinada: (Selecione a Unidade Subordinada responsável pelo ato) 

Título: Ordem de Serviço Disub/SOE n. 7678793, de 15 de janeiro de 2018 

Número do Ato 7678793 

Tipo de Ato Ordem de Serviço 

Data de assinatura: 2018-01-15 

Ementa: Designa servidores para atuarem como gestores de contrato 

Aviso: 

Origem: 
Seção Judiciária de Minas Gerais (SJMG) 

Unidade Subordinada: 
(Selecione a Unidade Subordinada responsável pelo ato) 

Título: 
Aviso 2ª Vara/UDI n. 7741699, de 27 de fevereiro de 2019 

Número do Ato 
7741699 

Tipo de Ato 
Aviso 

Data de assinatura: 
2019-02-27 

Ementa: 
Avisa aos advogados e às partes interessadas que será realizada, entre 1 a 5 de abril de 2019, de 9h 
às 18 
h, a Inspeção Anual de 2019 da 2ª Vara da Subseção Judiciária de Uberlândia. 

EDJF1 
SIM 

Extrato do DOU: 

O artigo foi publicado ou 
distribuído publicamente 

antes? 
SIM 

Origem: Seção Judiciária de Minas Gerais (SJMG) 

Unidade Subordinada: (Selecione a Unidade Subordinada responsável pelo ato) 

Título: 
Extrato de Credenciamento Diref/Secad, 19 de dezembro de 2018 
Aviso de Licitação Selit, de 10 de janeiro de 2019 

Número do Ato (Não preencher) 

Tipo de Ato Extrato 

Data de assinatura: 2018-12-19 

Ementa: Contratação de Serviços de Odontologia 

Fonte: Diário Oficial da União, 9 jan. 2019. Seção 3, p. 146. 

 

Inclusão feita pela SEBMI: 

 

Portaria de Inspeção: 



Origem: Seção Judiciária de Minas Gerais (SJMG) 

Unidade Subordinada: (Selecione a Unidade Subordinada responsável pelo ato) 

Título: 
Portaria 27ª Vara n. 7654321, de 1 de julho de 2019 
Portaria Disub/LAV n. 8093987, de 1 de  julho de 2019 

Numero do Ato 7654321 

Tipo de Ato: Portaria 

Data de assinatura: 2019-07-01 

Ementa: 

Convoca os servidores da 27ª Vara Federal para Inspeção Ordinária Anual 
de 2015. 
Convoca os servidores da Subseção Judiciária de Lavras para Inspeção 
Ordinária Anual de 2019. 

 

Portaria de Plantão Judicial: 

Origem: Seção Judiciária de Minas Gerais (SJMG) 

Unidade Subordinada: (Selecione a Unidade Subordinada responsável pelo ato) 

Título: Portaria Disub/UNI n. 7241466, de 19 de dezembro de 2018 

Numero do Ato 7241466 

Tipo de Ato: Portaria 

Data de assinatura: 2018-12-19 

Ementa: 
Estabelece a Escala de Plantão Judicial para o mês de janeiro de 2019 da 
Subseção Judiciária de Unaí. 

 

Boletim Estatístico: 

Origem: Seção Judiciária de Minas Gerais (SJMG) 

Unidade Subordinada: (Selecione a Unidade Subordinada responsável pelo ato) 

Título: 

Boletim Estatístico 12ª Vara, 30 de maio de 2018 
Boletim Estatístico 1ª Vara/MCL, de 30 de maio de 2018 
Boletim Estatístico 2ª Vara/DVL, de outubro de 2019 (caso não haja data 
específica, colocar apenas o mês do Boletim Estatístico no título.) 

Numero do Ato (Não preencher) 

Tipo de Ato: Estatística 

Data de assinatura: 
2018-05-30 
Obs: caso não haja data específica, colocar a data em que o boletim foi 
enviado para a biblioteca digital. 

Ementa: 

Boletim Estatístico Tipo 2 relativo à produtividade da 12ª Vara Federa 
(Vara e JEF), no mês de novembro de 2018. 
Boletim Estatístico Tipo 2 relativo à produtividade do Juiz Titular e do Juiz 
Substituto da 1ª Vara da Subseção Judiciária de Montes Claros (Vara e 
JEF), no mês de maio de 2018. 

 


