
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO

GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE

PORTARIA Nº 450, DE 04 DE AGOSTO DE 2016.

Regulamenta  a  Divisão  de  Biblioteca  e  Pesquisa  da  Procuradoria  da 
República no Estado de São Paulo

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO 

DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais  e  regimentais,  considerando  a  necessidade 

de  regulamentar  a  utilização  das  obras  que  compõem  o  acervo  bibliográfico  da Procuradoria  

da  República no Estado de São Paulo,  propiciando sua conservação e acesso aos interessados, 

RESOLVE:

DO ACERVO 

Art. 1º. O acervo bibliográfico da Procuradoria da República no Estado de São Paulo 

é constituído de livros,  periódicos,  CDS, DVDs,  bases  de dados jurídicas e outros  documentos 

necessários ao desempenho das atividades Institucionais dos Membros e Servidores do Ministério 

Público Federal.

DOS USUÁRIOS

Art.  2º  São  considerados  usuários  do  acervo  bibliográfico  os  Procuradores  da 

República,  Servidores  e  Estagiários  lotados  na  Procuradoria da República no Estado de São 

Paulo.

§1º Aos usuários será permitida a consulta e o empréstimo do acervo bibliográfico da 

Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos previstos nesta Portaria.

§2º Ao público em geral será franqueada a simples consulta.

DO CADASTRAMENTO DOS USUÁRIOS

Art.  3º.  Os  usuários,  para  fins  de  empréstimo  das  obras  integrantes  do  acervo 

bibliográfico, deverão cadastrar-se previamente junto à Divisão de Biblioteca e Pesquisa em sistema 

informatizado, com direito a senha pessoal, sigilosa e intransferível.  



Parágrafo  único.  Após  o  cadastramento,  a  Divisão  de  Biblioteca  e  Pesquisa 

deverá  entregar  ao  usuário  um  folder  contendo  as  principais informações sobre o uso do acervo 

bibliográfico da Procuradoria da República no Estado de São Paulo.

DA CONSULTA AO ACERVO 

Art.  4°.  A  consulta  e  o  empréstimo  do  acervo  bibliográfico  deverão  ser  

realizados  pelos  usuários  durante  o  expediente  regular  da Divisão de Biblioteca e Pesquisa, ou 

seja, conforme o horário de funcionamento da unidade.

Parágrafo único. A consulta franqueada ao público em geral, conforme disposto no § 

2º, do art. 2º, desta Portaria, obedecerá o horário de atendimento ao público externo da unidade.

Art. 5°. Durante a consulta ao acervo:

I – é proibido:

a) levar qualquer tipo de alimento para o recinto do acervo;

b) adentrar às dependências do acervo com bolsas, sacolas e mochilas;

c) dobrar ou marcar as páginas de livros e periódicos;

d) sublinhar ou escrever observações nas obras;

e) recortar o material consultado;

f) recolocar as obras consultadas nas estantes.

II – deve ser evitado o uso de telefones celulares e quaisquer outros aparelhos que 

possam perturbar o silêncio no recinto;

III – não é permitida a cópia de periódicos e livros do acervo.

Parágrafo  único.  A  reposição  das  obras  consultadas  nas  estantes  é  atribuição 

exclusiva  dos  Servidores  da  Divisão  de  Biblioteca  e  Pesquisa.

DO EMPRÉSTIMO 

Art. 6°. O empréstimo consiste na retirada de obras e outros materiais pelos usuários, 

mediante registro no sistema de controle do acervo e envio do respectivo comprovante por correio 

eletrônico, e obedecerá os seguintes parâmetros:

I -  aos Procuradores da República é permitido o empréstimo de até 20 (vinte) obras, 

por 30 (trinta) dias corridos;

II -  aos Servidores é permitido o empréstimo de até 10 (dez) obras, por 7 (sete) dias 

corridos;



III -  aos Estagiários é permitido o empréstimo de até 5 (cinco) obras, por 7 (sete) dias 

corridos.

§1º O empréstimo terá o prazo de 1 (um) dia para os livros com etiqueta vermelha, 

que correspondem aos exemplares mais recentes de obras que são mais utilizadas na Divisão de 

Biblioteca e Pesquisa.

§2º Nenhum material poderá ser retirado do acervo sem o devido registro.

§3º As obras objeto de empréstimo devem permanecer nas dependências da unidade, 

sob a  guarda  do usuário,  que  será responsável  pela  conservação dos  exemplares  retirados,  não 

podendo transferi-los a outrem.

§4º Em quaisquer circunstâncias, nos casos de extravio, perda ou dano do material 

emprestado, o usuário deverá repor à Divisão de Biblioteca e Pesquisa outro exemplar semelhante 

ao danificado ou extraviado.

Art.  7º.  O  prazo  do  empréstimo  poderá  ser  renovado  por  até  03  (três)  vezes 

consecutivas para cada obra, desde que não haja reserva registrada, à qual será dada prioridade.

§1º A renovação será realizada mediante comparecimento pessoal do interessado para 

novo registro no sistema de controle, ou por meio de acesso eletrônico ao Sistema Pergamum, na 

página da Divisão de Biblioteca e Pesquisa, na Intranet da PR/SP.

§2º Caso o usuário tenha se utilizado das 03 (três) renovações consecutivas referidas 

no caput deste artigo, a obra deverá permanecer 1 (um) dia no acervo antes de novo empréstimo 

pelo mesmo usuário.

Art. 8º. Findo o prazo de empréstimo o usuário deverá devolver as obras ou renová-

lo, em conformidade com os §§ 1º e 2º do Art. 7º desta Portaria.

§1º  Cessado  o  prazo  do  empréstimo,  o  Sistema  Pergamum  emitirá  aviso  

automático,  via  correio  eletrônico,  para  regularização  da situação. 

§2º  Esgotados  os  meios  de  cobrança  para  regularização  dos  empréstimos,  o 

responsável  pela  Divisão  de  Biblioteca  e  Pesquisa  comunicará o fato à Coordenadoria Jurídica e 

de Documentação para as providências cabíveis.

Art.  9º.  Sempre  que  urgente  e  necessário,  por  interesse  do  serviço  e  a  pedido 

dos  Procuradores  da  República,  será  solicitada  a devolução  imediata  de  quaisquer  materiais 

bibliográficos  que  os  demais  usuários  tenham  em  seu  poder,  disponibilizando-se  novo 

empréstimo  posteriormente.

DO EMPRÉSTIMO ENTRE BIBLIOTECAS



Art. 10. Os empréstimos de obras do acervo para outras bibliotecas serão realizados 

mediante protocolo de cooperação técnica.

Art. 11. Os empréstimos solicitados a outras bibliotecas serão efetuados por meio da 

Divisão de Biblioteca e Pesquisa, respeitando-se as normas e regulamentos da cedente das obras. 

Parágrafo  único.  As  obras  emprestadas  de  outras  bibliotecas  serão  de 

responsabilidade do usuário solicitante. 

Art.  12.  Os  empréstimos  solicitados  por  outras  bibliotecas  serão encaminhados  à 

Divisão de Biblioteca e Pesquisa, devendo conter a identificação da instituição solicitante, carimbo 

com  o  nome,  a  assinatura  e  o  número  de  Conselho  Regional  de  Biblioteconomia  –  CRB  do 

bibliotecário responsável, bem como o nome do interessado e as obras desejadas.  

Parágrafo  único.  O  atendimento  dos  pedidos  de  empréstimos  externos  estão 

condicionados ao interesse e à disponibilidade da obra solicitada.

DA RESERVA

Art.  13.  A  reserva  de  obras  poderá  ser  efetuada  por  meio  de  acesso  eletrônico  

ao  Sistema  Pergamum,  na  página  da  Divisão  de  Biblioteca e Pesquisa, na Intranet da PR/SP. 

§1º  Quando ocorrer  a  devolução da  obra  reservada,  o  interessado receberá  aviso 

automático emitido pelo Sistema Pergamum, devendo comparecer no prazo de 1(um) dia útil para 

efetuar o empréstimo.

§2º Caducará o direito de reserva caso não seja observado o prazo estabelecido no 

§1º deste artigo.

DA DEVOLUÇÃO

Art.  14.  A devolução  de  materiais,  sempre  que  possível,  deverá  ser  realizada 

pessoalmente pelo usuário no balcão de atendimento da Divisão de Biblioteca e Pesquisa.

Parágrafo  único.  Na  devolução  de  materiais,  o  Sistema  Pergamum  enviará  um 

comprovante de devolução por correio eletrônico ao usuário

DAS PENALIDADES

Art.  15.  O  atraso  na  devolução  do  material  retirado  por  empréstimo,  implicará 

suspensão automática do usuário, pelo número de dias em atraso, ficando impedido de efetuar novos 

empréstimos e renovações.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art.  16.  Os  usuários  que  se  ausentarem  do  efetivo  exercício  funcional,  em 

decorrência  de  férias,  licença,  recesso  ou  outro  motivo  semelhante,  bem  como  nos  casos  de 



desligamento  da  unidade  ou  do  cargo  (remoção,  vacância,  exoneração,  demissão  etc),  deverão 

providenciar, de forma imediata, a devolução das obras sob sua responsabilidade.

Parágrafo único. Caberá à Coordenadoria de Gestão de Pessoas, antes de efetivar o 

desligamento  de  Servidores  e  Estagiários,  solicitar  à  Divisão  de  Biblioteca  e  Pesquisa  uma 

declaração de “nada consta”.

Art. 17. O acesso e a circulação do público em geral no edifício-sede da Procuradoria 

da República em São Paulo, conforme §2º, do art. 2º, desta Portaria, será autorizado na condição de 

visitante da Divisão de Biblioteca e Pesquisa e observará as determinações da Portaria normativa 

própria.

Art. 18. Os casos omissos e as eventuais dúvidas serão dirimidos pelo Gabinete do 

Procurador-Chefe.

Art.  19.  Esta  Portaria  entra  em vigor  na data  de sua  publicação,  revogando-se a 

Portaria n.º 151, de 23 de abril de 2002, Boletim de Serviço do MPF - Ano XVI -  nº 08 - 2ª  

quinzena de abril de 2002, pág. 69.

THIAGO LACERDA NOBRE
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