
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

PORTARIA CONSOLIDADA - PRESI 10115132/2020

Portaria Presi 10115132 de 17 de abril de 2020 - Original
Alterada por:
Retificação de 27 de abril de 2020

Altera o nome da Biblioteca Digital do TRF 1ª Região para Biblioteca
Digital da Justiça Federal da 1ª Região e dispõe sobre sua definição
e estrutura.

O PRESIDENTE  DO  TRIBUNAL  REGIONAL  FEDERAL DA 1ª REGIÃO , no
uso de suas atribuições legais e regimentais e tendo em vista o constante nos autos do PAe/SEI 0000532-
74.2014.4.01.8000,

 
CONSIDERANDO:
a) a Resolução Presi 10115077, que disciplina a publicação de atos oficiais no Diário da

Justiça Federal da 1ª Região – e-DJF1 e na Biblioteca Digital da Justiça Federal da 1ª Região – BDJF1;
b) a existência concomitante de duas bases de dados para depósito e consulta dos atos

administrativos do TRF 1ª Região e a importância de reunir esses atos numa única base de dados;
c) a necessidade de adotar medidas para racionalizar o trabalho, otimizar a utilização dos

recursos tecnológicos disponíveis e evitar a duplicidade de esforços;
e) a necessidade de salvaguardar, reunir e divulgar os documentos digitais institucionais,
 
RESOLVE:

Seção I
Da Biblioteca Digital

 

Art. 1º A Biblioteca Digital do Tribunal Regional Federal da 1ª Região – BDTRF1,
instituída pela Portaria Presi/Secge 217 de 20 de junho de 2014, passa a denominar-se Biblioteca Digital da
Justiça Federal da 1ª Região – BDJF1, e sua definição e estrutura obedecerão ao previsto nesta Portaria.

Art. 2º A finalidade da BDJF1 é reunir, armazenar, disponibilizar e divulgar, em meio digital,
documentos, atos e publicações do Tribunal e da Justiça Federal da 1ª Região.

Art. 3º A BDJF1 é uma coleção de documentos produzidos em formato digital ou
digitalizados, que fornece os recursos para que sejam selecionados, estruturados, interpretados e distribuídos,
preservando-se sua integridade e garantido-se o acesso ao público e sua permanência no tempo.

§ 1º Os documentos institucionais depositados na BDJF1 constituem patrimônio intelectual
da Justiça Federal da 1ª Região e possuem caráter permanente. 

§ 2º O acesso à BDJF1 é disponibilizado para os públicos interno e externo por meio do
Portal do TRF 1ª Região e suas seccionais.

§ 3º O conteúdo dos textos, a fidedignidade das informações e a revisão gramatical dos
documentos preparados e depositados na BDJF1 são de responsabilidade da unidade emissora.

Art. 4º A Divisão de Gestão de Informação e Biblioteca (Digib) é a unidade gestora da
BDJF1, à qual compete: 

I – propor as políticas e as diretrizes relativas aos conteúdos a serem depositados na
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BDJF1; 
II – propor a criação de novas coleções; 
III – administrar e manter o conteúdo de acordo com os padrões adotados para

organização de repositórios digitais; 
IV – fiscalizar os dados cadastrados nos metadados, garantindo a qualidade da informação

e o alinhamento do conteúdo depositado às técnicas e normas relativas à preservação digital; 
V – elaborar o Manual de Inclusão de Dados na BDJF1.

 
Seção II

Do conteúdo da BDJF1 
 

Art. 5º O conteúdo da BDJF1 é organizado em coleções, classificadas de acordo com os
tipos de documento e a natureza das informações, conforme descrição seguinte: 

I – atos administrativos do Tribunal e da Justiça Federal da 1ª Região;
II – jurisprudência administrativa;
III – boletins de serviço do Tribunal (até 30/06/2014) e da Justiça Federal da 1ª Região

(até 30/11/2015);
IV – doutrina;
V – publicações institucionais (relatórios, revistas, memórias, manuais, etc.);
VI – produção intelectual de magistrados do Tribunal e da Justiça Federal da 1ª Região;
VII – produção intelectual de servidores do Tribunal e da Justiça Federal da 1ª Região

relacionada às áreas de interesse do TRF 1ª Região;
VIII – palestras;
IX – discursos;
X – vídeos e fotos institucionais;
XI – boas práticas;
XII – outros documentos pertinentes à atividade judicante de interesse da sociedade,

mediante avaliação da Digib.
Parágrafo único. As áreas de interesse do TRF 1ª Região são aquelas estabelecidas no

Manual do Adicional de Qualificação. 
Art. 6º A publicação de conteúdo em coleção da BDJF1 está sujeita às regras de envio,

depósito, padronização e adesão estabelecidas neste ato e no Manual de Inclusão de Dados na BDJF1. 
Art. 7º A publicação de documentos na BDJF1 deve respeitar a legislação de direitos

autorais vigente, bem como eventuais restrições impostas pela sua natureza. 
§ 1º Para preservar a segurança das informações, os documentos divulgados na

BDJF1 podem ser de acesso público ou restrito. 
§ 2º A restrição de acesso a registros da BDJF1 observará o disposto na Lei 12.527/2011

– Lei de Acesso à Informação. 
§ 3º As publicações elencadas no art. 5º, incisos III a XI, desta Portaria, depositadas na

BDJF1 são de acesso público, resguardadas as disposições da Lei 9.610/1998 – Lei de Direito Autoral. 
  

Seção III
Da coleção Atos Administrativos  

 

Art. 8º A coleção Atos Administrativos é o veículo oficial de publicação de atos
administrativos do Tribunal e das seções e subseções judiciárias, disponibilizada para consulta diária do
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público interno e externo na BDJF1.
Art. 9º A inclusão dos atos administrativos deverá obedecer às disposições desta

Portaria, da Resolução Presi xxxxx e do Manual de publicação de atos oficiais.
Art. 9º A inclusão dos atos administrativos deverá obedecer às disposições desta

Portaria, da Resolução Presi 10115077 e do Manual de publicação de atos oficiais. (Retificação de 27 de
abril de 2020)

Art. 10. O inteiro teor dos julgados dos órgãos colegiados administrativos deverá obedecer
às disposições desta Portaria e do Manual de Inclusão de Dados na BDJF1. 

Parágrafo único. As unidades emissoras dos atos administrativos são as responsáveis pelo
seu depósito na coleção Atos Administrativos.

 
Seção IV

Da coleção Jurisprudência Administrativa
 

Art. 11. A coleção Jurisprudência Administrativa é o veículo oficial de publicação de inteiro
teor dos julgados dos órgãos colegiados administrativos do TRF 1ª Região, disponibilizada para consulta diária
do público interno e externo na BDJF1.

Art. 12. Compete à unidade emissora encaminhar o inteiro teor dos julgados dos órgãos
colegiados administrativos do TRF 1ª Região, que compreende relatório, voto, ementa e acórdão, às
respectivas unidades depositantes.

§ 1º São consideradas unidades emissoras do inteiro teor dos julgados dos órgãos
colegiados administrativos do TRF 1ª Região:

I – o gabinete do relator do processo no Conselho de Administração e nos julgados da
Corte Especial Administrativa e do Plenário;

II – a Secretaria de Bem-Estar Social – Secbe, nos julgados do Conselho Deliberativo do
Pro-Social.

§ 2º São consideradas unidades depositantes, responsáveis pelo depósito do inteiro teor
dos julgados dos órgãos colegiados administrativos do TRF 1ª Região na coleção Jurisprudência
Administrativa:

I – a Assessoria de Assuntos da Magistratura – Asmag, responsável pelo depósito do
inteiro teor dos julgados do gabinete do relator de competência dos órgãos colegiados administrativos do TRF
1ª Região;

II – a Secbe, responsável pelo inteiro teor dos julgados de competência do Conselho
Deliberativo do Pro-Social.

§ 3º É proibida a exclusão dos julgados dos órgãos colegiados administrativos já publicados na coleção Jurisprudência Administrativa.

 
Seção V

Da coleção Boletins de Serviço
 
  Art. 13. A coleção Boletins de Serviço (até 30/06/2014) reúne todos os Boletins de Serviço publicados pelo TRF 1ª Região, desde a sua
instituição, pelo Ato 5 de 17 de janeiro de 1990, até a sua última edição, no dia 30 de junho de 2014. 

 
Seção VI

Das demais coleções
 

Art. 14. O depósito e a manutenção de documentos nas coleções de que tratam os incisos
III a XI do art. 5º desta Portaria serão efetuados pela Digib.

Art. 15. As áreas de interesse do Tribunal poderão propor a criação
de novas coleções à Digib.
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Parágrafo único. Poderá ser criada comissão formada por magistrados e servidores para
análise e seleção do material que comporá o acervo das coleções de que trata este artigo.

 
Seção VII 

Disposições gerais
 

Art. 16. As unidades depositantes deverão informar à unidade gestora, por e-mail, o nome
dos magistrados, servidores e colaboradores dos quadros de pessoal da Justiça Federal da 1ª Região
responsáveis pelo depósito dos atos e da jurisprudência administrativa, bem como o de seu substituto.

Parágrafo único. A Digib providenciará os treinamentos necessários aos servidores
indicados pela unidades depositantes.

Art. 17. A Secretaria de Tecnologia da Informação deverá tomar as providências
necessárias para que todos os atos administrativos e a jurisprudência administrativa publicados
na BDJF1 sejam certificados digitalmente.

Art. 18. Os casos omissos serão resolvidos pelo Diretor-Geral da Secretaria do Tribunal. 
Art. 19. Fica revogada a Portaria Presi/Secge 217 de 20 de junho de 2014, bem como as

normas que as alteraram, Portarias 384 de 6 de novembro de 2015 e Presi 328 de 28 de setembro de 2016.
Art. 20. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 

 CARLOS MOREIRA ALVES
Desembargador Federal Presidente

 

Portaria Presi 10115132 *, de 17 de abril de 2020 -  assinada eletronicamente por Carlos Moreira
Alves, Presidente do TRF - 1ª Região, em 17/04/2020, às 10:33 (horário de Brasília), conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm informando o código verificador 10115132 e o
código CRC 4B1B5198.
 
* Retificada em 27/04/2020, assinada eletronicamente por I'talo Mendes, Presidente do TRF - 1ª
Região, em 27/04/2020, às 17:01 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei
11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm informando o código verificador 10145110 e o
código CRC 1397B400.
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