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1.  Apresentação 
 
A Biblioteca Dr. Gilberto de Oliveira Lomônaco integra a estrutura organizacional da Seção 
Judiciária de Minas Gerais (Seção de Biblioteca - SEBIB), pertencente ao Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região, tendo sido inaugurada em 30/11/1967, estando hoje localizada no hall 
principal do Edifício Oscar Dias Correa (Sede III), situado na Rua Santos Barreto, 161, Bairro 
Santo Agostinho, BH/MG. 
 
O nome dado à Biblioteca é a uma homenagem ao Dr. Gilberto de Oliveira Lomônaco, Juiz 
Federal que atuou na Justiça Federal de Minas Gerais desde a sua reinstalação, em 26/10/1967, 
até o ano de 1973, quando veio a falecer, aos 44 anos de idade. 
 
A sua missão consiste em prestar serviços de informação doutrinária, legislativa e 
jurisprudencial aos magistrados federais componentes da Seção Judiciária de Minas Gerais e de 
suas Subseções Judiciárias, seus servidores, assim como à comunidade em geral. 
A biblioteca está hoje integrada a um sistema informatizado de gerenciamento integrado de 
dados e funções de Bibliotecas – PERGAMUM, possuindo um acervo contendo enciclopédias, 
obras técnicas, folhetos, legislações, periódicos das áreas jurídica e administrativa, repositórios 
oficiais de jurisprudência, Diário da Justiça e Diário Oficial da União, revistas jurídicas, bem como 
acervo eletrônico. 
 
2. Horário de funcionamento 
 

2.1. A Biblioteca funciona ordinariamente no horário de 09h00 às 18h00, de segunda a 
sexta-feira, seguindo as alterações do horário de expediente da Seção Judiciária de Minas 
Gerais. 

 
3. Usuários 
 

3.1. São considerados usuários internos os Juízes Federais, servidores da Justiça Federal, 
Bibliotecas do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, Subseções Judiciárias de Minas Gerais 
e demais Seções Judiciárias e Bibliotecas conveniadas. 
 
3.2. São considerados usuários externos estagiários e prestadores de serviço da Justiça 
Federal, bem como pessoas físicas sem vínculo com o Tribunal ou Seções Judiciárias. 
 
3.3. O atendimento (consulta e pesquisa) será feito na ordem cronológica de entrada do 
pedido, exceto na hipótese de prioridade determinada pela urgência em pedido formulado 
por magistrado federal. 

 
4. Serviços disponíveis 
 

4.1. Estão disponíveis aos usuários durante o horário de funcionamento da Biblioteca os 
serviços de consulta, pesquisa e empréstimo, sendo que os servidores da Biblioteca devem 
auxiliá-los na busca de informações, orientando-os em suas pesquisas e prestando 
esclarecimentos acerca da localização do material desejado. 
 
4.2. A consulta ao acervo da Biblioteca pode ser feita no seu próprio recinto ou pela internet 
através do sistema PERGAMUM. 
 
4.3. Após a consulta, os usuários devem deixar as publicações consultadas sobre a mesa ou 
balcão. 
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4.4. O acesso ao sistema PERGAMUM é feito por meio da página na internet da Justiça Federal, 
Seção Judiciária de Minas Gerais - http://portal.trf1.jus.br/sjmg/biblioteca/produtos-e-
servicos.htm - ou diretamente no endereço www.trf1.jus.br/pergamum/biblioteca/. 
 
4.5. As solicitações de pesquisa podem ser feitas pessoalmente, pelo e-mail 
sebib.mg@trf1.jus.br, ou pelo telefone (31) 3501.1763, e serão atendidas na ordem 
cronológica de entrada do pedido, exceto na hipótese de prioridade determinada pela 
urgência, em pedido escrito formulado por magistrado federal. 
 
4.6. Cópias de artigos de periódicos, repositórios oficiais de jurisprudência do Tribunal e 
Seções Judiciárias, Diário da Justiça e Diário Oficial da União, jornais, revistas e legislação 
podem ser solicitadas pelos usuários internos, pessoalmente, por e-mail ou por telefone. 
(somente para atendimento à necessidade do trabalho). 

 
4.6.1. No caso de usuários externos, é permitido o fornecimento de cópias reprográficas 
simples, mediante comprovação de recolhimento do valor devido, por meio de GRU paga 
no Banco do Brasil, preenchida conforme tabela de custas judiciais da Justiça Federal da 1ª 
Região – TABELA V – DOS PREÇOS EM GERAL. 

 
4.7. As cópias serão fornecidas respeitando-se a legislação de direitos autorais. 
 
4.8. As publicações da Biblioteca podem ser objeto de empréstimo a todo usuário interno, 
com exceção das obras cadastradas no Sistema PERGAMUM como de consulta local, obras de 
referência (dicionários, enciclopédias atlas etc), periódicos, jornais e revistas. 

 
4.8.1. As obras de consulta local definidas pela Biblioteca somente serão emprestadas aos 
magistrados federais, por meio de empréstimo especial no Sistema PERGAMUM. 
 
4.8.2. É vedado o empréstimo do acervo da Biblioteca a usuários externos, salvo quando 
amparados por convênio interbibliotecário. 
 
4.8.3. O empréstimo de publicações deve ser realizado pela Biblioteca através do Sistema 
PERGAMUM. 
 
4.8.4. Cada usuário interno poderá tomar emprestado, de uma só vez, 05 (cinco) 
publicações e tem o prazo de 10 dias para devolução. 
 
4.8.5. O prazo de empréstimo poderá ser renovado por igual período, por no máximo 03 
(três) vezes, desde que não haja solicitação de reserva da mesma publicação por outro 
usuário. 
 
4.8.6. A renovação do empréstimo deve ser feita pelo usuário no Sistema PERGAMUM 
dentro do prazo de empréstimo, sendo que, estando a publicação reservada, o usuário 
deverá devolvê-la à Biblioteca ao término do prazo de empréstimo. 
 
4.8.7. No caso de empréstimos solicitados por magistrado federal ou servidor de 
Subseções Judiciárias, o exemplar da publicação será remetido e devolvido via malote. 

 
4.9. O empréstimo interbibliotecário é realizado, após pedido de usuário interno, mediante 
encaminhamento de correspondência da Biblioteca da Seção Judiciária de Minas Gerais para a 
biblioteca que possui a publicação desejada.  
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4.9.1. Recebida a publicação objeto do empréstimo interbibliotecário, a Biblioteca adotará 
as providências para comunicar ao usuário que a obra já se encontra disponível para 
retirada. 
 
4.9.2. O usuário, ao retirar a obra na Biblioteca, assinará recibo, responsabilizando-se por 
ela. 
 
4.9.3. O usuário deverá devolver a obra à Biblioteca da Seção Judiciária de Minas Gerais no 
prazo estipulado, que se encarregará de devolvê-la à biblioteca de origem, mediante 
protocolo de entrega. 
 
4.9.4. O convênio de empréstimo interbibliotecário na Seção Judiciária de Minas Gerais ou 
nas Subseções Judiciárias poderá estabelecer procedimento próprio para entrega e 
devolução de publicações. 

 
4.10. As reservas de publicações do acervo, bem como seu controle, serão realizadas pelo 
próprio usuário, utilizando o Sistema PERGAMUM. 

 
4.10.1. O Sistema PERGAMUM encaminhará automaticamente, por e-mail, uma mensagem 
quando a obra estiver disponível. 
 
4.10.2. Não sendo efetivado o empréstimo no prazo de 24 horas, a publicação ficará 
disponível para os demais usuários. 
 
4.10.3. Havendo mais de uma reserva para a mesma publicação, o atendimento far-se-á 
conforme a ordem de reserva, exceto na hipótese de prioridade determinada pela urgência 
em pedido formulado por magistrado federal. 

 
4.11. O usuário, ao devolver as publicações emprestadas, receberá um comprovante de 
devolução. 

 
4.11.1. O atraso na devolução das publicações emprestadas implicará bloqueio do servidor 
para novos empréstimos por tantos dias quantos forem os de atraso. 

 
5. Perdas e danos 
 

5.1. O usuário deve responder por perdas e danos das publicações a ele confiadas. 
 
5.2. No caso de estragos produzidos no livro, o responsável deve arcar com os custos de 
restauração. 
 
5.3. No caso de perda da publicação ou quando a extensão dos estragos representarem perda 
total, o responsável deve repô-la, se for o caso, com uma edição mais recente. 
 
5.4. Quando a obra perdida ou avariada estiver com edição esgotada, a Biblioteca indicará ao 
usuário outro título para reposição. 

 
6. Aquisição de publicações 
 

6.1. A Biblioteca receberá sugestões de aquisição de novas publicações no período de Janeiro 
a Março de cada ano, consolidando-as para encaminhamento do pedido anual de aquisição à 
Administração.  
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6.2. Os usuários e terceiros interessados poderão fazer doação de publicações a qualquer 
tempo, após análise e seleção pela Biblioteca. 

 
7. Disposições gerais 
 

7.1. É dever dos usuários manter silêncio no recinto da Biblioteca. 
 
7.2. É proibido o ingresso no recinto da Biblioteca com alimentos e bebidas, assim como o uso 
não silencioso de aparelho celular e ou qualquer outro aparelho eletrônico. 
 
7.3. É proibido fumar no recinto da Biblioteca. 
 
7.4. Aplica-se subsidiariamente a este Manual as normas da Instrução Normativa nº 14-13, de 
29/03/1995 e alterações posteriores, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. 
 
7.5. Os casos omissos serão analisados e decididos pela Administração.  

 
 
 
 
 

FIM 


