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, englobando as 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.

2.

Quais documentos podem ser encontrados no Consórcio?

O Consórcio BDJur reúne documentos dos repositórios digitais das instituições consorciadas. O
Consórcio BDJur disponibiliza, em múltiplos formatos, a íntegra de livros, artigos, atos normativos,
trabalhos acadêmicos e publicações institucionais.

3.

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.

4.

Quem pode acessar os documentos do Consórcio BDJur?

Os documentos do Consórcio BDJur são, em sua maioria, de acesso aberto a qualquer usuário.
Conforme políticas das instituições participantes, alguns documentos são disponibilizados apenas ao
público interno destas instituições.

5.

Quais instituições fazem parte do Consórcio BDJur?

O Consórcio BDJur é formado por órgãos do Poder Judiciário, englobando as esferas federal e
estadual, e por outras instituições públicas que possuem repositórios de informação jurídica. Para
consultar as instituições participantes, clique aqui.

6.

Como fazer parte do Consórcio BDJur?

Para participar do Consórcio BDJur, é necessário que a instituição interessada possua um repositório
de informação jurídica e manifeste o interesse na integração à rede enviando um e-mail para
consorciobdjur@stj.jus.br. A participação é efetivada por meio da assinatura de acordo de
cooperação técnica entre a instituição interessada e o Superior Tribunal de Justiça, responsável pela
gerência do Consórcio BDJur.

7.

Quais os contatos do Consórcio BDJur?

Para entrar em contato com a gerência do Consórcio BDJur, utilize os seguintes canais:
 E-mail: consorciobdjur@stj.jus.br
 Telefones: (61) 3319 9880 / 3319 9284

