
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO

GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE

PORTARIA Nº 451, DE 04 DE AGOSTO DE 2016.

Implementa  a  Política  de  Desenvolvimento  de  Coleções  da  Divisão  de 
Biblioteca 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 

promover  o  crescimento  racional  e  equilibrado  do  acervo  bibliográfico  da  Procuradoria  da 

República no Estado de São Paulo;

CONSIDERANDO a  necessidade  de  constituição  de  um  instrumento  formal  que 

estabeleça  critérios  e  prioridades  em  relação  à  avaliação, à seleção, e ao desbaste do material 

bibliográfico, especialmente no que tange à fixação de critérios para a aceitação ou não do material  

doado, tendo em vista o alto custo do processamento de obras que não atendam aos objetivos da 

PR/SP;

CONSIDERANDO a necessidade de aproveitar, de forma adequada, o espaço físico 

da Biblioteca para armazenamento do acervo bibliográfico da PR/SP;

CONSIDERANDO  a  necessidade  de  constituir  normas  internas  para  ampliação 

e  manutenção  dos  títulos  existentes  no  acervo  bibliográfico da PR/SP;

CONSIDERANDO o  Regulamento  da  PR/SP para  uso  e  controle  do  seu  acervo 

bibliográfico Portaria PR/SP nº 450, de 04 de agosto de 2016, RESOLVE:

DOS OBJETIVOS

Art.  1º.  A  Política  de  Desenvolvimento  de  Coleções  da  Procuradoria  da 

República  do  Estado  de  São  Paulo  tem  como  objetivos  principais:

I -  auxiliar no crescimento racional e equilibrado do acervo bibliográfico da PR/SP;

II -  estabelecer prioridades na aquisição de material bibliográfico;

III -  traçar diretrizes para incorporação ao acervo de obras doadas;
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IV -  instituir normas para avaliação e manutenção do acervo;

V -  consolidar os parâmetros para a propositura de descarte e reposição das obras 

existentes;

VI -  fixar os critérios e atribuições para formação e funcionamento da Comissão 

Permanente de Seleção e Manutenção do Acervo Bibliográfico da PR/SP.

DA COMISSÃO PERMANENTE DE SELEÇÃO E MANUTENÇÃO DO ACERVO

Art.  2º.  A  Comissão  Permanente  de  Seleção  e  Manutenção  do  Acervo  será 

constituída  por  servidores  lotados  na  Procuradoria  da  República em São Paulo, indicados pela 

Coordenadoria  Jurídica  e  de  Documentação,  obedecendo,  preferencialmente,  a  seguinte 

composição:

I – a Chefia da Divisão de Biblioteca e Pesquisa da PR/SP;

II – um Analista do MPU/Apoio Técnico-Administrativo/Biblioteconomia; 

III -  um Analista do MPU/Apoio Jurídico;

IV -  um Técnico do MPU/Apoio Técnico-Administrativo/Administração.

§1º A presidência da Comissão será exercida pela Chefia da Divisão de Biblioteca e 

Pesquisa da PR/SP.

§2º. Na falta ou impedimento temporário do Presidente da Comissão, a presidência 

será  exercida,  subsequentemente,  pelo  Analista  do  MPU/Apoio  Técnico-

Administrativo/Biblioteconomia com maior tempo de serviço no cargo e em exercício na PR/SP.

Art.  3º.  São  atribuições  da  Comissão  Permanente  de  Seleção  e  Manutenção  do 

Acervo:

I  -   elaborar  o  plano  anual  de  aquisição  de  obras  bibliográficas,  consoante  a 

disponibilidade de recursos orçamentários da PR/SP;

II  -   coordenar  a  reavaliação periódica  do  acervo para  fins  de  novas  aquisições, 

descarte e doação das obras;

III -  elaborar mecanismos que permitam a participação dos Membros e servidores da 

PR/SP nos processos informacionais;

IV  -   receber  e  analisar  as  sugestões  e  solicitações  para  aquisição  de  obras  e 

assinatura de periódicos; 

V -  propor a compra de livros e assinaturas de periódicos;

VI -  avaliar e recomendar as fontes de seleção de obras e periódicos;



VII -  decidir o número de exemplares de cada título a ser adquirido;

VIII -  indicar a aquisição por meio de permuta, se for possível e de interesse da 

PR/SP;

IX -  solicitar a outras Instituições Públicas e empresas a doação de obras de interesse 

para o acervo;

X -  propor formas para análise quantitativa e qualitativa dos hábitos dos usuários 

quanto às obras e periódicos consultados;

XI -  propor  a  adoção  de  medidas  para  conservação  do  acervo,  consistentes  de 

rotinas  de  higienização  e  manutenção  das  obras,  dependências e instalações da Biblioteca.

Parágrafo único. Caberá à Coordenadoria de Administração informar a Divisão de 

Biblioteca sobre a disponibilidade dos recursos e prazo para apresentação da proposta de aquisição 

referida no inciso I deste artigo.

Art. 4º. A Comissão Permanente de Seleção e Manutenção do Acervo reunir-se-á, 

quantas vezes forem necessárias, para tratar dos assuntos de sua competência, visando estabelecer as 

tarefas de seus integrantes, avaliar o andamento das atividades, para o cumprimento dos objetivos 

traçados nesta Política.

§1º.  As   atas   dos   trabalhos   desenvolvidos   nas   reuniões   ordinárias   e 

extraordinárias  ficarão  arquivadas  na  Divisão  de  Biblioteca  e  Pesquisa por três anos, quando 

serão descartadas.

§2º. Os integrantes da Comissão realizarão as atividades especificadas nesta Portaria 

sem prejuízo das suas atribuições.

Art.  5º  Caberá  à  Coordenadoria  Jurídica  e  de  Documentação  supervisionar  os 

trabalhos  da  Comissão  Permanente  de  Seleção  e  Manutenção do Acervo da PR/SP.

DA FORMAÇÃO DO ACERVO 

Art.  6º.  O  acervo  da  Divisão  de  Biblioteca  e  Pesquisa  da  PR/SP  cobrirá, 

preferencialmente,  a  área  de  Direito,  devendo  ser  constituída  por  livros,  periódicos,  obras  de 

referência e materiais especiais – cd-roms, dvd’s, bases de dados jurídicas, dentre outros materiais.

Seleção e Aquisição

Art. 7º. Para seleção das obras que integrarão as propostas de compra deverão ser 

observados, em especial, os seguintes critérios:

I -   adequação do material  aos  objetivos  da Divisão de Biblioteca e  Pesquisa da 

PR/SP;



II -  autoridade do autor e do editor;

III -  atualidade da obra;

IV -  qualidade do conteúdo;

V -  idioma;

VI -  preço;

VII -  condições físicas do material;

VIII -  conveniência do formato e compatibilização com equipamentos existentes;

IX -  número de usuários potenciais que poderão utilizar o material;

X -  quantidade (excesso/escassez) de material sobre o assunto no acervo.

§1º.  A  seleção  do  material,   quanto   ao   aspecto   qualitativo,   observará  as 

sugestões  e  indicações  dos  Procuradores  da  República  e  servidores lotados na PR/SP, as 

necessidades dos usuários da Divisão de Biblioteca e Pesquisa e a verba disponível para compra. 

§2º. A seleção quantitativa será baseada nos seguintes critérios:

a)  livros:  aquisição  de,  no  máximo,  dois  exemplares  por  título,  salvo  casos 

especiais   que  requererem  maior  quantidade,   conforme  análise e justificativa da Comissão 

Permanente de Seleção e Manutenção do Acervo;

b) periódicos: a assinatura e renovação dos periódicos (impressos ou eletrônicos) será 

feita de acordo com as sugestões da Comissão Permanente de Seleção e Manutenção do Acervo, 

observado o interesse dos usuários e a área de abrangência em relação aos interesses da PR/SP;

c)    bases de dados:  a  inclusão ou exclusão de bases  de dados deverá ser feita 

mediante processo conduzido pela Comissão Permanente de Seleção e Manutenção do Acervo, por 

meio de consulta aos usuários sobre seu interesse e qualidade, devendo, entretanto, em qualquer 

caso, servir como fonte de pesquisa e auxílio no desempenho das atividades sob responsabilidade 

dos Membros lotados na PR/SP;

d)  multimeios:  a  aquisição  de,  dvd's,  cd-roms,  etc,  dependerá  do  interesse  do 

material,  de  acordo  com as  necessidades  dos  Membros  da  PR/SP,  e  da  existência  de  recursos 

tecnológicos para uso do material.

Art.  8º.  O  procedimento  para  compra  das  obras  bibliográficas  seguirá  a  

legislação   em  vigor   sobre   o   assunto   e   será,   no   âmbito   da   PR/SP,  processada  pela 

Coordenadoria  de  Administração,  Equipe  de  Pregoeiros  ou  Comissão  Permanente  de  Licitação, 

conforme o caso.

Doações



Art. 9º. Sendo indicadas obras, pela Comissão Permanente de Seleção e Manutenção 

do Acervo, para aquisição por meio de doação, o pedido será efetuado pela Divisão de Biblioteca e 

Pesquisa a instituição pública ou empresa responsável pelo título.

Art. 10. A análise, no caso de recebimento de doações, seguirá, em linhas gerais, os 

mesmos critérios estabelecidos para a elaboração da  proposta  de  compra  disposta  no  artigo  7º  

desta  Portaria,  cabendo  à  Comissão  Permanente  de  Seleção  e  Manutenção  do  Acervo  fazê-la 

e,  ainda,  verificar:

I – se as obras e periódicos doados correspondem a outros exemplares já existentes 

na Divisão de Biblioteca e Pesquisa ou servem para completar coleções;

III – se são materiais atualizados e pertinentes a área de atuação da PR/SP, bem como 

se são úteis para o desempenho das atividades dos Membros do Ministério Público Federal;

III – se os livros e os periódicos são em língua portuguesa.

§1º. Os títulos em outros idiomas serão analisados e somente incluídos no acervo se 

forem obras clássicas do direito.

§2º. Ao realizar a doação, o doador preencherá o “Termo de Doação” constante do 

Anexo I desta Portaria.

Permuta

Art. 11. A Divisão de Biblioteca e Pesquisa poderá recomendar a permuta de obras, 

em casos especiais, tais como:

I -  aquisição de material não disponível comercialmente;

II -   aquisição de material  de interesse para o acervo,  cuja  permuta se  apresente 

economicamente vantajosa;

III -  excesso de obras relativas a matéria não afeta às atribuições da PR/SP;

IV -  dificuldade de adquirir obra específica ou repor título extraviado;

V -  outras situações específicas, devidamente justificadas.

Parágrafo único. 

Preferencialmente, serão oferecidas para permuta as obras duplicadas, recebidas em 

doação e sem interesse para a PR/SP.

DA MANUTENÇÃO DO ACERVO BIBLIOGRÁFICO

Higienização e Manutenção



Art.  12.  A Comissão Permanente de Seleção e  Manutenção do Acervo deliberará 

sobre a necessidade de se efetuar a manutenção do acervo, mediante higienização.

Art.  13.  Caberá  à  Comissão  Permanente  de  Seleção  e  Manutenção  do  Acervo 

informar à Coordenadoria de Administração sobre a necessidade de serviços de manutenção das 

obras, dependências e instalações da Divisão de Biblioteca e Pesquisa.

Descarte de Material

Art. 14. A Comissão Permanente de Seleção e Manutenção do Acervo, anualmente, 

realizará, na Procuradoria da República em São Paulo, criteriosa avaliação do acervo e, sempre que 

necessário, proporá o descarte de material (desfazimento), visando evitar o desperdício de recursos 

humanos, financeiros e de infraestrutura.

Parágrafo  único.  As  Procuradorias  da  República  nos  Municípios,  na  mesma 

época,  devem  providenciar,  por  meio  de  seu  quadro  próprio de servidores, a avaliação de seus 

acervos com a remessa dos exemplares para descarte à Divisão de Biblioteca e Pesquisa.

Art. 15. Para fins de descarte do material, no processo de avaliação, será observado, 

principalmente, sua:

I -  obsolescência;

II -  inadequação;

III -  conservação (estado);

IV -  economicidade (custo de manutenção);

V -  utilização; e

VI – duplicidade ou multiplicidade.

Parágrafo  único.  Também  serão  consideradas  para  descarte  os  periódicos  de 

divulgação  de  interesse  temporário,  de  coleções  não  correntes, que não apresentam demanda e 

com falhas na coleção.

Art. 16. A Comissão Permanente de Seleção e Manutenção do Acervo encaminhará 

ao  Gabinete  do  Procurador-Chefe,  por  meio  da  Coordenadoria  Jurídica  e  de  Documentação, 

relatório do processo de avaliação com os resultados obtidos e obras para descarte.

Parágrafo  único.   No  caso  de  existência  de  obras  para  descarte,  será  autuado 

expediente  administrativo  específico  e  observada  a  legislação de regência sobre o assunto.

DO INVENTÁRIO



Art. 17. Caberá à Comissão Permanente de Seleção e Manutenção do Acervo prestar 

esclarecimentos  e  auxiliar  a  Comissão Anual  Inventariante  de  Bens Patrimoniais  (bens  móveis, 

imóveis e intangíveis).

Parágrafo  único.  O  auxílio  previsto  no  caput  estende-se  para  as  Comissões 

designadas  especialmente  e  que  tenham  como  objeto  a  verificação  ou  manutenção  do  acervo 

bibliográfico da Procuradoria da República do Estado de São Paulo.

Art. 18. A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação.

THIAGO LACERDA NOBRE

Publicada no DMPF-e , Brasília, DF, 10 ago. 2016. Caderno Administrativo, p. 27.
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ANEXO I

TERMO DE DOAÇÃO

Doação de  material  bibliográfico  à  Procuradoria  da  República  do  Estado de  São 

Paulo, sem ônus, com a finalidade de incorporação ao acervo.

Aos ....... dias do mês de ......................................... de ..................,

...........................................  (doador),  neste  termo qualificado como DOADOR e a 

Procuradoria  da República  do Estado de São Paulo,  situada na Rua Frei  Caneca nº  1360,  São 

Paulo/SP, inscrita no Cadastro de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob número  CNPJ 

26989715/0031-28, representada neste instrumento  pela  .........................................................,  ........

(cargo)  e  qualificada  como  DONATÁRIA,  firmam  o  presente,  convencionando:

1.  O  DOADOR,  que  é  senhor  e  legítimo  possuidor  do  material  bibliográfico 

relacionado  em anexo,  livre  de  qualquer  ônus,  cede  e  transfere  à  DONATÁRIA,  também sem 

qualquer ônus, toda a posse e domínio que detém sobre o material bibliográfico doado, para fins de 

incorporação ao acervo da DONATÁRIA.

1.1 O material bibliográfico fica sujeito a prévia seleção, de acordo com a Política de 

Desenvolvimento de Coleções da DONATÁRIA.

1.1.1  A  DONATÁRIA  se  reserva  o  direito  de  descartar  ou  doar  para  outras 

instituições os materiais não selecionados para integrar seu acervo.

São Paulo, ....... de ................................... de ..........

DOADOR: ............................................................................................

DONATÁRIA: ....................................................................................


