
PORTARIA/PRESI/CENAG 253 DE 05/07/2012

Institui a Rede de Bibliotecas da Justiça Federal da 1ª Região – RBJF1 e aprova seu regulamento.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO, no uso das atribuições previstas no art. 21, X, do Regimento Interno, 
de acordo com o que consta nos autos do Processo Administrativo 3.954/2012 – TRF1, 

CONSIDERANDO: 
a) a necessidade de viabilizar a catalogação cooperativa de materiais bibliográficos, de acordo com padrões internacionais de descrição 

bibliográfica e intercâmbio de dados (formato MARC 21 e ISO 2709); 
b) a necessidade de automatizar, de forma integrada, procedimentos de aquisição, processamento técnico, circulação, controle, empréstimo 

e disseminação de recursos informacionais;
c) a importância de se aperfeiçoar os mecanismos de recuperação de informações;
d) a importância de se otimizar a utilização dos recursos informacionais, facilitando a solicitação e efetivação de empréstimos, renovações e 

reservas,
RESOLVE:
I – Instituir a Rede de Bibliotecas da Justiça Federal da 1ª Região – RBJF1, composta pelas bibliotecas do Tribunal e das Seções Judiciárias da 

1ª Região e gerenciada pela Divisão de Biblioteca e Acervo Documental do Tribunal – Dibib.
II – Aprovar o Regulamento da Rede de Bibliotecas da Justiça Federal da 1ª Região, nos termos do Anexo I.
III – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO I

REGULAMENTO DA REDE DE BIBLIOTECAS DA JUSTIÇA FEDERAL DA 1ª REGIÃO

CAPÍTULO I

DO OBJETO E DA CONSTITUIÇÃO

Art. 1º Este regulamento estabelece regras de funcionamento da Rede de Bibliotecas da Justiça Federal da 1ª Região – RBJF1.
Art. 2º A RBJF1 é uma rede cooperativa constituída pelas bibliotecas do Tribunal e das Seções Judiciárias da 1ª Região.

CAPÍTULO II

DA FINALIDADE

Art. 3º A RBJF1 tem por finalidade a realização de serviços técnicos, por meio do compartilhamento de recursos bibliográficos, humanos e 
materiais, com o objetivo de:

I – criar o catálogo coletivo do acervo das bibliotecas participantes da rede;
II – atender às demandas de informações bibliográficas das bibliotecas participantes;
III – proporcionar a realização de pesquisa integrada, por meio da intranet e internet, no acervo das bibliotecas;
IV – adotar padrões de indexação, catalogação e do formato internacional de intercâmbio bibliográfico MARC 21;
V – elaborar produtos e realizar serviços que beneficiem os usuários e contribuam para o desenvolvimento da RBJF1;
VI – coletar e disseminar publicações produzidas por magistrado e servidor da Justiça Federal da 1ª Região de interesse das bibliotecas 

participantes da Rede;
VII – propor a atualização, capacitação e participação em eventos dos profissionais envolvidos nos trabalhos da RBJF1.

CAPÍTULO III

DA ORGANIZAÇÃO E DAS COMPETÊNCIAS

Seção I

Da Organização

Art. 4º A RBJF1 tem a seguinte organização:
I – Gerência;
II – Comissões Técnicas; e
III – Bibliotecas Participantes.
Art. 5º A gerência da RBJF1 é exercida pela Divisão de Biblioteca e Acervo Documental do Tribunal – Dibib.
Art. 6º As Comissões Técnicas serão compostas por três membros titulares e um suplente, selecionados conforme habilidade pessoal específica, 

sendo um representante da Dibib e, os demais, representantes das áreas correlatas das Seções Judiciárias da 1ª Região, não havendo representação 
de todas as Seccionais em cada uma das comissões.

§ 1º A Comissão Técnica de Catalogação será composta por servidores da área responsável pela Biblioteca do Tribunal e das correlatas na 
Justiça Federal da 1ª Região com formação em Biblioteconomia ou comprovada formação e experiência em AACR2.

§ 2º A Comissão Técnica de Autoridade e Indexação será composta por servidores da área responsável pela Biblioteca do Tribunal e das 
correlatas nas Seções Judiciárias da 1ª Região com formação em Biblioteconomia ou comprovada formação e experiência em indexação e MARC 
21 Formato Autoridade.

§ 3º A Comissão Técnica de Padrão MARC 21 será composta por servidores da área responsável pela Biblioteca do Tribunal e das correlatas 
nas Seções Judiciárias da 1ª Região com formação em Biblioteconomia ou comprovada formação e experiência em MARC 21 Formato Bibliográfico 
e MARC 21 Formato Autoridade.

§ 4º A Comissão de Qualidade e Implementação de Melhorias será composta por servidores da área responsável pela Biblioteca do Tribunal 
e das correlatas na Justiça Federal da 1ª Região com formação em Biblioteconomia.



Art. 7º As bibliotecas participantes da RBJF1 apresentarão à Gerência, por meio de manifestação oficial, indicação de servidor para participar 
das Comissões.

Seção II

Da Competência da Gerência da Rede

Art. 8º À Gerência da Rede, em comum acordo com as bibliotecas das Seccionais da 1ª Região, compete: 
I – estabelecer a política e as diretrizes que irão nortear o funcionamento da RBJF1, buscando aprovar normas e procedimentos necessários 

ao desenvolvimento das atividades da RBJF1;
II – determinar padrões na alimentação do sistema utilizado pela Rede;
III – elaborar o planejamento anual das atividades a serem desenvolvidas;
IV – zelar pelo cumprimento das obrigações previstas neste Regulamento;
V – elaborar o relatório anual de atividades;
VI – comunicar aos responsáveis pelas bibliotecas participantes, com antecedência de pelo menos três dias úteis, a suspensão de acesso às 

bases de dados, ressalvadas aquelas decorrentes de problemas emergenciais;
VII – gerenciar as ações necessárias ao desenvolvimento e aperfeiçoamento da RBJF1: 
a) orientando e coordenando a participação das bibliotecas das Seções Judiciárias da 1ª Região;
b) promovendo a capacitação dos operadores e usuários do sistema, em especial quanto a treinamento e reciclagem no software da Rede;
c) promovendo encontros de bibliotecários da RBJF1;
d) concedendo e controlando as permissões de acesso aos operadores do sistema;
e) propondo correções e melhorias no sistema de gerenciamento de bibliotecas utilizado pela Rede;
f) informando os responsáveis pelas bibliotecas participantes a respeito das ocorrências de problemas detectados no sistema de informações 

da RBJF1 e das providências tomadas;
g) divulgando aos participantes da RBJF1 os resultados das decisões tomadas pelas Comissões Técnicas;
h) avaliando, em ambiente de homologação, as novas versões do sistema utilizado pela RBJF1.
§1º As ações tratadas nos itens I e III deste artigo deverão ser submetidas à aprovação da Presidência do Tribunal e serão instituídas por meio 

de Portaria. 
§2º Cabe à Gerência da Rede dar conhecimento, aos Diretores do Foro e às bibliotecas das Seções Judiciárias da 1ª Região, das Portarias 

baixadas referentes às políticas, diretrizes, normas e determinações relativas à RBJF1. 

Seção III

Da Competência das Comissões Técnicas

Art. 9º Compete às Comissões Técnicas estudar o formato MARC21; propor normas e padrões de catalogação, autoridades e indexação; e 
promover a melhoria dos produtos e serviços da Rede.

Art. 10 São atribuições dos presidentes das Comissões Técnicas:
I – presidir as atividades desenvolvidas pela Comissão Técnica; e
II – encaminhar à gerência da Rede decisões aprovadas, questões pendentes e orientações técnicas elaboradas pela respectiva Comissão 

Técnica;
Art. 11 À Comissão de Catalogação compete:
I – propor diretrizes de catalogação;
II – propor normas e padrões de catalogação na RBJF1;
III – controlar a qualidade da catalogação das bases de dados;
IV – oferecer suporte para catalogação; e
V – sugerir a realização de fórum para discussões de assuntos relacionados à catalogação.
Art. 12 À Comissão de Autoridades e Indexação compete:
I – propor diretrizes de autoridades e indexação;
II – propor normas e padrões em consonância com o vocabulário controlado adotado pela RBJF1;
III – sugerir à gerência da RBJF1 os termos para inclusão no vocabulário controlado utilizado pela RBJF1;
IV – controlar a qualidade da indexação, mantendo a padronização de nomes próprios e descritores;
V – oferecer suporte aos membros da RBJF1 para cadastramento de autoridades e para indexação;
VI – sugerir a realização de fórum para discussões de assuntos relacionados à autoridade e ao controle terminológico.
Art. 13 À Comissão do Padrão MARC 21 compete:
I – proceder a estudos sobre o padrão MARC 21;
II – oferecer suporte aos participantes da RBJF1, no âmbito da sua esfera de competência; e
III – sugerir a realização de fórum para discussões de assuntos relacionados ao padrão MARC 21.
Art. 14 À Comissão de qualidade e implementação de melhorias compete:
I – propor o desenvolvimento de produtos e serviços que contribuam para a melhoria da RBJF1;
II – pesquisar novas tendências na área da ciência da informação, buscando melhorias para a RBJF1;
III – encaminhar propostas para melhoria dos trabalhos de cooperação; 
IV – sugerir a realização de fórum para discussões de assuntos relacionados à implementação de melhorias da RBJF1.



•	 Portaria	assinada	pelo	Presidente,	Desembargador	Federal	Mário	César	Ribeiro.
•	 Publicada	no	Boletim	de	Serviço	n.	125	de	10/07/2012.

Seção	IV

Da	Competência	das	Bibliotecas	Participantes

Art.	15	Às	bibliotecas	participantes	da	RBJF1	compete:
I	–	cumprir	e	fazer	cumprir	as	normas	estabelecidas	pela	presidência	do	Tribunal;
II	–	contribuir	para	o	desenvolvimento	da	RBJF1;
III	–	participar	dos	encontros;
IV	–	manter	acervo	bibliográfico	atualizado;
V	–	assegurar	o	uso	correto	dos	padrões	e	procedimentos	técnicos	aprovados	para	a	RBJF1;
VI	–	executar	o	processamento	técnico	do	acervo	de	sua	biblioteca,	de	acordo	com	as	normas	em	vigor	para	a	RBJF1.
Art.	16	São	atribuições	dos	responsáveis	pelas	bibliotecas	participantes:
I	–	responsabilizar-se	pela	conversão	dos	acervos	automatizados,	de	acordo	com	as	normas	e	procedimentos	elaborados	pelas	Comissões	

Técnicas;
II	–	cumprir	as	determinações	e	orientações	técnicas	encaminhadas	pela	gerência	da	rede;	
III	–	responsabilizar-se	pelo	inventário	da	biblioteca	que	supervisiona;	
IV	–	avaliar,	em	ambiente	de	homologação,	as	novas	versões	do	sistema	utilizado	pela	RBJF1,	encaminhando	parecer	para	a	gerência	da	

Rede;
V	–	encaminhar	à	gerência	da	Rede	reclamações,	solicitações	e	sugestões	referentes	ao	sistema	utilizado.

CAPÍTULO	IV

DAS	DISPOSIÇÕES	FINAIS

Art.	 17	O	 registro	de	dados	no	 “módulo	 catalogação”	do	 sistema	utilizado	pela	RBJF1	 somente	 será	permitido	 ao	operador	que	 tenha	
formação	em	Biblioteconomia	ou	que	possua,	comprovadamente,	treinamento	nos	cursos	de	MARC21,	AACR2	e	de	classificação	documentária	
adotada	pela	biblioteca	(Classificação	Decimal	Universal	–	CDU,	Classificação	Decimal	de	Dewey	–	CDD	e	Classificação	Decimal	de	Direito	da	
Dóris).			


