
 

  
 

 

INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O CONSÓRCIO BDJUR 

PERGUNTAS FREQUENTES 

 

 

1. O que é o Consórcio BDJur? 

O Consórcio BDJur é uma rede de bibliotecas digitais jurídicas formada por órgãos do Poder Judiciário, 

das esferas federal e estadual, e por outras instituições públicas provedoras de informação jurídica. O 

consórcio integra, em único portal, os repositórios digitais das instituições participantes, possibilitando 

a realização de uma busca unificada em seus acervos. 

O Consórcio BDJur foi criado em 2004 como projeto estratégico do Superior Tribunal de Justiça, tendo 

sido aprovado pelo Ato n. 281, de 30 de setembro de 2004. O Consórcio foi regulamentado pela 

Resolução n. 14, de 3 de agosto de 2005, atualizada pela Instrução Normativa STJ/GP n. 5 de 20 de 

fevereiro de 2019.  

 

2. Como participar do Consórcio BDJur? 

Para participar do Consórcio BDJur, é necessário que a instituição interessada atenda aos seguintes 

requisitos:  

a) Ser mantenedora de repositório com conteúdo jurídico em formato digital, que disponibilize 

os seguintes tipos de documentos: publicações de doutrina, atos normativos, publicações 

institucionais (livros, revistas, manuais, relatórios, guias, etc) e produção bibliográfica do corpo 

funcional da instituição; 

b) O software do repositório digital deve conter o protocolo OAI-PMH ou Z39.50 metadados 

Dublin ou Marc21 e o padrão de metadados Dublin Core ou Marc21; 

c) O Presidente ou o Diretor-Geral da instituição interessada deve enviar ofício à Presidência do 

STJ manifestando o interesse na participação do Consórcio BDJur;

https://bdjur.stj.jus.br/jspui/handle/2011/15837
https://bdjur.stj.jus.br/jspui/handle/2011/14876
https://bdjur.stj.jus.br/jspui/handle/2011/129077
https://bdjur.stj.jus.br/jspui/handle/2011/129077


 

 

d) Para formalizar a participação no Consórcio BDJur, o Presidente ou o Diretor-Geral da 

instituição interessada deverá assinar o Termo de Adesão enviado pelo STJ, conforme minuta 

disponível na Biblioteca Digital do STJ.  

Após a assinatura do Termo de Adesão e publicação no diário oficial, a Biblioteca do STJ dará início 

aos procedimentos para integração do repositório digital da instituição aderente ao portal do 

Consórcio BDJur.  

 

3. Como funciona o Consórcio BDJur? 

Para integração do repositório digital ao Consórcio BDJur, o software da Rede faz indexação 

automática dos metadados dos itens do repositório para o portal do Consórcio. Após a coleta dos 

metadados, os usuários poderão fazer buscas no site do Consórcio BDJur e localizar os itens dos 

repositórios integrados ao portal da Rede.  

O Consórcio BDJur disponibiliza as informações descritivas do documento, juntamente com link para 

o usuário acessar o texto completo do documento diretamente no site da instituição consorciada. A 

imagem abaixo mostra os metadados de um item disponível no Consórcio BDJur, com o link (em 

imagem em formato de livro) para acesso ao texto completo do documento. 

 

Para uma melhor compreensão do funcionamento do Consórcio BDJur, clique aqui e acesse tutorial 

Rede.  

 

 

 

https://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/168800/Termo_adesao_consorcio_bdjur.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=lW68i660cdQ


 

4. Quem pode acessar os documentos do Consórcio BDJur? 

As informações disponíveis no Consórcio BDJur são de acesso aberto, podendo ser acessada por 

qualquer usuário. Porém o acesso à integra dos documentos (texto completo) pode conter restrição 

de acesso conforme política da instituição provedora do conteúdo.  

 

5. Como pesquisar no Consórcio BDJur? 

Para pesquisar no Consórcio BDJur, utilize a caixa de busca da página inicial. Essa caixa possui filtros 

(todos os campos, título, autor, assunto) que permitem a realização de uma busca mais precisa.  É 

possível, ainda, realizar uma pesquisa utilizando uma combinação de termos por meio da opção busca 

avançada.  

Para mais informações sobre a pesquisa e acesso ao conteúdo do Consórcio BDJur, clique aqui e acesse 

o tutorial da Rede.  

 

6. Quais instituições fazem parte do Consórcio BDJur? 

O Consórcio BDJur é formado por órgãos do Poder Judiciário esferas federal e estadual, e por outras 

instituições públicas que possuem repositórios de informação jurídica. Para consultar as instituições 

participantes, clique aqui. 

 

7. Quais os contatos do Consórcio BDJur? 

Para entrar em contato com a gerência do Consórcio BDJur, utilize os seguintes canais:  

o E-mail: consorciobdjur@stj.jus.br  

o Telefones: (61) 3319 9880 / 3319 9284 

https://www.youtube.com/watch?v=lW68i660cdQ
https://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/105255/Consorcio_instituicoes_participantes.pdf
mailto:consorciobdjur@stj.jus.br

