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["'"'""'' SERVIÇOS DE BIBLIOTECA 

GENERALIDADES 

I - REFERÊNCIAS 

01 -Associação Brasileira de Normas Técnicas- ABNT: 

.. . 
IN-14-13 

~ 
~ 

a) NBR 6021/2003- Publicação Periódica Científica Impressa- Apresentação; 

b) NBR 6023/2002- Referências- Elaboração; 

c) NBR 6027/2003- Sumário- Apresentação; 

d) NBR 6028/2003- Resumos- Apresentação; 

e) NBR 6029/2002- Livros e Folhetos- Apresentação; 

f) NBR 6033/1989- Ordem Alfabética. 

02 -IN-14-05- AQUISIÇÃO DE MATER!AIS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS. 

03- IN-14-09- SERVIÇOS GRÁFICOS. 

11- FINALIDADES 

01 - Esta Instrução Normativa - IN tem por finalidade determinar e disciplinar métodos e 

procedimentos para o funcionamento das Bibliotecas do Tribunal Regional Federal 

da 1a Região e das Seções Judiciárias jurisdicionadas no que tange a: 

a) consulta de publicações; 

b) empréstimos de publicações; 

c) aquisição, tombamento, indexação, catalogação e manutenção de publicações. 

111 - CONVENÇÕES 

01 - O Tribunal Regional Federal da 1 a Região é mencionado nesta IN apenas como 

Tribunal. 

02 -As Seções Judiciárias da 1 a Região são mencionadas como Seccionais. 
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03 - Os órgãos componentes da estrutura organizacional são referenciados como áreas 

ou unidades administrativas. 

04- As Bibliotecas do Tribunal e das Seccionais são mencionadas como Biblioteca. 

05 - Os Magistrados Federais, servidores da Justiça Federal da 1 a Região, Bibliotecas 

das Seccionais e Bibliotecas conveniadas que utilizam os serviços e recursos da 

Biblioteca são considerados usuários internos. 

06 - Os estagiários e prestadorés de s~rviço do Tribunal e Seccionais bem como as 

~essoas físicas ou jurídicas que utilizam a Biblioteca para consultas locais ou estudo, 

sem vínculo com o Tribunal e Seccionais, são considerados para efeito desta 

Instrução Normativa usuários externos. 

07 - A empresa fornecedora na licitação para fornecimento de material bibliográfico é 

referenciada como fornecedora. 

IV- CONCEITOS 

01 -ACERVO -conjunto de publicações pertencentes à Biblioteca. 

02 - CARIMBAGEM - aposição de carimbo de identificação da Biblioteca nas 

publicações componentes do acervo, com vista à ide11tificação de sua propriedade. 

03 - CATALOGAÇÃO - método utilizado pela Biblioteconomia para a realização da 

descrição bibl iográfica dos diversos itens que compõem o acervo da Biblioteca. 

04- CLASSIFICAÇÃO- sistemática utilizada pela Biblioteca para transpor o conteúdo de 

uma obra em uma classificação numérica com vista a agrupar nas estantes os livros 

que tratam sobre um mesmo assunto. 

05 - DESCRITOR - termo controlado que define o conteúdo de uma obra para a 

efetivação da indexação. 
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06 - EMPRÉSTIMO - empréstimo de publicações para utilização fora do recinto da 

Biblioteca. 

07 - EMPRÉSTIMO INTERBIBLIOTECÁRIO- empréstimo estabelecido com Bibliotecas 

conveniadas, tendo em vista a obtenção de publicações não disponíveis no acervo 

da Biblioteca. 

08 - ETIQUETAGEM - aposição de etiquetas na lombada do livro com dados do 

número de chamada e código de barras. 

09- FOLHETO- publicação não periódica que contém no mínimo 5 (cinco) e no máximo · 

48 (quarenta e oito) páginas, excluídas as capas. 

1 O - INDEXAÇÃO - utilização de descritores e especificadores de um vocabulário: 

controlado com a finalidade de identificar o conteúdo de úma obra para posterior 

recuperação. 

11 - LEGISLAÇÃO- normalização acerca de determinada matéria. 

12 - PERIÓD1CO - publicação seqüencial editada em determinado intervalo de tempo. 

13 - PUBLICAÇÃO ,- documento impresso por qualquer processo mecân ico, 

convencional ou não, destinado a tornar conhecidas informações específicas ou 

variadas, compreendendo livros, periódicos, jornais, revistas, folhetos etc. 

14 - REPOSITÓRIO OFICIAL DE JURISPRUDÊNCIA- coleção oficial que divulga os 

julgados do Tribunal e da Justiça Federal de 1 o grau. 

15 - PERGAMUM - sistema informatizado de gerenciamente integrado de dados e 

funções da Biblioteca. , 

16- TOMBAMENTO- cadastramento de determinado bem material como patrimônio do 

Tribunal ou da Seccional. 

17- MULTI MEIOS- documentos em mídia com texto, som e imagem, por exemplo, CDs 

e OVOs. 

TRF-1• REGIÃO I MOO 15-01..01 
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01 - São publicações pertencentes ao acervo da Biblioteca: 

a) enciclopédias; 

b) obras técnicas e literárias; 

c) folhetos; 

d) legislações; 

e) periódicos das áreas jurídica e administrativa; 

f) repositórios oficiais de jurisprudência do Tribunal e Seccionais; • 

g) Diário da Justiça e Diário Oficial da União; 

h) principais jornais do país; 

i) revistas semanais de atualidades; 

j) CDs e OVOs. 

02 - A Biblioteca deve manter p·ermanentemente atualizado o seu acervo, realizando 

levantamentos das publicações de interesse para fins de aquisição. 

02.1 - A aquisição de publicações pode ser feita por uma das seguintes 

modalidades, observadas as disposições da IN-14-05 - AQUISIÇÃO DE 

MATERIAIS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS: 

a) compra; 

b) permuta; 

c) doação. 

02.2- No caso de periódicos, jornais e revistas semanais, a aquisição será feita por: 

a) assinatura; 

b) permuta; 

c) doação. 

TRF-1* REGIAO I MOO 15-01..01 
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03 -A Biblioteca controla o seu acervo, realizando: · ~ 

a) conferência; 

b) carimbagem; 

c) catalogação; 

d) classificação; 

e) indexação; 

f) etiquetagem; 

g) aposição de ficha de controle de devolução; 

h) aposição de fita magnética; 

i) organização em estantes; 

j) divulgação; 

· k) descarte. 

03.1 -As etapas acima descritas estão detalhadas no Módulo 04 - CONTROLE DO 

ACERVO desta IN. 

04 - Com o objetivo de propiciar consultas e empréstimos de publicações inexistentes em 

seus acervos, as Bibliotecas do Tribunal e das Seccionais mantêm convênios com 

outras bibliotecas particulares ou de órgãos públicos, tratadas como Bibl iotecas 

conveniadas. 

04.1 - A realização dos convênios é iniciada e formalizada pelos Diretores e/ou 

Supervisores das Bibliotecas do Tribunal e das Seccionais. 

05 - As consultas e empréstimos podem ser realizados por usuários internos durante 

todo o período de funcionamento da Biblioteca. 

05.1 - É vedado o empréstimo de publicações a usuários externos. 

TRF·1 1 REGIÃO I MOO 1~1-01 
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REVISAO 

06 - Devem ser realizadas estatísticas mensais e anuais relativas ao acervo e aos 

serviços realizados pela Biblioteca. 

07 - As estatísticas· das pesquisas e consultas realizadas pelo Setor de Referência e 

Atendimento ao Usuário são feitas pelo formulário CONTROLE DE ATENDIMENTO 

- MOD. 14-13-04, constante do Módulo 07 - ANEXOS destà IN, pelos e-maíls 

recebidos no setor e também por relatórios emitidos pelo sistema. 

08 - Anualmente, as Bibliotecas devem realizar um inventário de todas as publicações 

existentes no acervo, para fins de conferência. 

TRF-1• REGIÃO I MOO 15-01-()1 
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01 - Para a atualização do acervo, podem-ser adotados os seguintes procedimentos: 

a) solicitar aos usuários sugestões para aquisição de novas publicações; 

b) solicitar à Comissão de Acervo Jurídico que dê sugestões para a atualização do 

acervo; 

c) pesquisar sites de editoras e livrarias. 

02 - De posse das sugestões nos itens a e b acima e da identificação de novas 

publicações no item c, a Biblioteca selecionará as publicações necessárias para a 

atualização do acervo e providenciará a aquisição, de acordo com as modalidades 

identificadas nos itens 2.1 e 2.1.1 do Módulo 02. 

02.1 - A Biblioteca do Tribunal pode receber sugestão de aquisição durante todo o 

ano, enquanto as das Seccionais podem estabelecer um prazo para receber 

as sugestões de acordo com a modalidade de compra adotada. 

03 - As Bibliotecas também recebem doação por meio de listas de duplicatas de livros, 

periódicos, CDs e DVDs de Bibliotecas conveniadas, as quais são analisadas e, as 

obras de interesse, são solicitadas e posteriormente incorporadas ao acervo. 

03.1 - A Biblioteca do T~ibunal também envia lista de duplicatas de livros, 

periódicos, CDs e DVDs, primeiramente para as Bibliotecas das Seccionais e 

depois para as outras Bibliotecas da Justiça Federal 

03.2 - A Biblioteca também recebe doação de servidores, de gabinetes e outras 

unidades administrativas. As obras são selecionadas e as que forem de 

interesse da Biblioteca são incorporadas ao acervo, sendo as restantes 

oferecidas em listas de duplicatas. 

03.3 -Caso as obras recebidas por doação não sejam de interesse para a Justiça 

Federal, elas poderão ser doadas para bibliotecas Públicas, Estaduais, 

Municipais e Escolares. 

03.4- As obras recebidas por doação não são tombadas pela DIMAP/SECAP. 
TRF-1• REGIÃO/ MOO 15-01-{)1 
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I -CONFERÊNCIA 

01 - Nos casos de aquisição por compra, a Biblioteca deve conferir o que foi recebido 

com o que foi solicitado e o relacionado na nota fiscal, observando as disposições da 

IN-14-05. 

1 02 - Confirmado o recebimento das publicações adquiridas por compra, para o acervo da 

( Biblioteca, essas devem ser tombadas pela DIMAP/SECAP, responsável pela 

aposição e preenchimento do carimbo de patrimônio. , 

03 - Os jornais, revistas, folhetos e material recebido por doação e similares não são 

tombados. 

11 - CARIMBAGEM 

01 -Após a conferência das publicações, as Bibliotecas devem proceder à carimbagem. 

02 - Obrigatoriamente, todas as publicações são carimbadas. 

03 - O carimbo de identificação da Biblioteca, cujo exemplo consta a seguir, é aposto: 

a) nos cortes superior, inferior e lateral da publicação; 

b) na parte superior direita da folha de rosto. , / 

MODELO DO CARIMBO DE IDENTIFICAÇÃO DA BIBLIOTECA 

I TRF- 1á REGIÃO- BIBLIOTECA I 

MODELO DO CARIMBO DE IDENTIFICAÇÃO DA BILIOTECA DAS SECCIONAIS 

TRF-1' REGIÃO I MOO 15-01-01 
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SERVIÇOS DE BIBLIOTECA 

04 - As publicações que, por suas características, impossibil itam a carimbagem de 

acordo com o descrito no item 03 anterior devem ser carimbadas nos locais mais 

próximos aos indicados. 

04.1 - Nas publicações muito finas como folhetos, revistas e jornais, o carimbo deve 

aparecer conforme o descrito na alínea "b" do item 03 anterior. 

04.2 - Não havendo local disponível para carimbagem no verso da folha de rosto, 

pode ser utilizado o verso da falsa folha de rosto. 

05- Opcionalmente, o Carimbo de Tombo (abaixo) poderá ser colocado, já que todas as 

informações (n. d~ tombo, modo de aquisição, preço. e data) estão disponíveis no 

Sistema Pergamum. 

MODELO DO CARIMBO DE TOMBO 

TRF- 1 a REGIÃO 

N. DE TOMBO: 

AQUISIÇÃO: IPREÇO: 

DATA: 

MODELO DO CARIMBO DE TOMBO DAS BIBLIOTECAS DAS SECCIONAIS 

TRF- 1 a REGIÃO-
BIBLIOTECA DAS 

SECCIONAIS 
N. DE TOMBO: 

AQUISIÇÃO:· IPREÇO: 

DATA: 

05.1 -O referido carimbo, quando usado, deve constar no verso da folha de rosto, 

no canto esquerdo inferior, ou o mais próximo possível desse local. 

TRF-1' REGIÃO I MOD 1!).01.01 
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111 -CATALOGAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E INDEXAÇÃO 

01 - Após o recebimento das publicações, a Biblioteca deve proceder à catalogação, à 

classificação e à indexação. 

01 .1 - Os jornais .e revistas semanais não são catalogados, classificados e 

indexados. 

01 .2 - A Legislação pertinente ao Tribunal é descrita na FICHA CATALOGRÁFICA 

DA LEGISLAÇÃO, constante do Módulo 07 - ANEXOS desta IN, e em 

seguida cadastrada no sistema. 

01 .3- Os periódicos jurídicos e administrativos são catalogados e indexados. 

01.4- Todos os outros materiais são catalogados, classificados e indexados (livros 

e multimeios), inclusive aqueles não tombados. 

02 - A descrição das publicações é feita de acordo com as normas do AACR2 - Código 

de Catalogação Anglo-Americano, 2. ed., Revisão de 2002, nível 2. A entrada dos 

dados é realizada de acordo com o padrão MARC - Machine Readable Cataloguing 

Rules, no sistema informatizado de bibliotecas Pergamum. Nesta fase são 

registradas as informações relativas à obra das seguintes áreas: 

a) cabeçalho do ponto de acesso principal; 

b) título e indicação de ·responsabilidade;; 

c) indicação de [documento eletrônico], quando for o caso; 

d) edição, local, editora, data; 

e) descrição física: número de páginas, ilustrações, título da série/número; 

f) observações; 

g) ISBN ou ISSN conforme o caso; 

h) assunto; 

i) ponto de acesso secundário. 

TRF-1' REGIÃO I MOD 15-01.01 
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03 - Em seguida a Biblioteca deve proceder à classificação da obra da seguinte forma: 

a) leitura técnica; 

b) identificação dos assuntos; 

c) utilização da Tabela de Classificação Decimal Universal ou Classificação Decimal 

de Direito de Doris de Queiroz Carvalho, conforme adotada pela Biblioteca, com o 

objetivo de codificar o assunto da obra; 

d) utilização da Tabela Cutter para codificação do autor; 

e) composição do número de chamada (número composto pelo número de 

classificação, número de Cutter, um diferencial formado pelas três primeiras letras 

que compõem o título, informações de edição, volume, ano, exemplar e uma letra 

que poderá indicar se a obra é de referência, ou rara, ou valiosa, de acordo com a 

sua especificidade; 

f) registro, na publicação, das informações constantes na alínea "e" anterior a lápis, 

na folha de rosto ou verso da folha de rosto. 

I 

04 Em seguida a Biblioteca fará a indexação da obra, onde os assuntos serão 

identificados e traduzidos para uma linguagem controlada (específica para 

indexação), utilizando vocabulários controlados e/ou tesauros, definidos pela 

Biblioteca do Tribunal em comum acordo com as Bibliotecas das Seccionais. 

04.1 - Por intermédio da linguagem controlada, os assuntos da publicação são 

transformados em descritores, os quais são registrados no sistema. 

IV- ETIQUET AGEM 

01 -As etiquetas são emitidas pelo Sistema Pergamum. Fica a critério de cada biblioteca 

a colocação de bolsos e fichas de bolso, não sendo necessária, pois o novo sistema 

emite comprovante com todos os dados do livro que está sendo emprestado. 

TRF· 1' REGI.I.O I MOO 15-01-01 
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02 - As etiquetas de lombada são posicionadas na lombada da obra, com o código de 

barras afixado na sua contracapa, para que não ocorra a dobra do código de barras, 

o que inviabilizaria a sua leitura ótica. 

03 - Os dados da etiqueta serão conferidos com as informações colocadas a lápis na 

folha de rosto ou no verso da folha de rosto. 

04 - A tarja magnética será colocada (nas bibliotecas que têm esse sistema de 

segurança), aleatoriamente, até a p. 80 da publicação. 

V- ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO 

01 - Todas as publicações são organizadas em estantes, localizadas na Biblioteca, de 

acordo com o número de chamada (alínea "e", item 03). 

01 .1 - Os periódicos jurídicos e administrativos são ordenados alfabeticamente, de 

acordo com a ABNT NBR 6033/1989. 

01.2 -As coleções do Diário Oficial da União e da Justiça obedecem à seguinte . 

ordem: tipo, data, seção e volume. 

01 .3- Os jornais diários são guardados por 2 (dois) meses, depois são descartados 

ou encaminhados para reciclagem . 

01.4 - As_ revistas sem~nais são guardadas por 6 (seis) meses, depois são 

descartadas ou encaminhadas para reciclagem. 

VI - DIVULGAÇÃO 

01 -A divulgação das novas publ icações pode ser feita no: 

a) Informe TRF 1a Região, no caso da Biblioteca do Tribunal, e nos informativos das 

Seccionais, no caso das Bibliotecas das Seccionais; 

b) expositor de livros existentes na Biblioteca; 

TRF·1' REGIAo I MOD 1S.01..01 
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c) por · meio do Serviço de Disseminação Seletiva da Informação disponível no 

Sistema Pergamum; 

d) por e-mail. 

VIl - DESCARTE 

01 - O descarte de material bibliográfico realizar-se-á segundo requisitos de 

obsolescência, inadequação, condições físicas e duplicidade, obedecendo a 

Resolução 384 de 5 de julho de 2004, alterada pela Resolução 420 de 8 de março 

de 2005, que dispõe sobre a aquisição, classificação patrimonial e controle de obras 

bibliográficas no âmbito do Conselho e da Justiça Federal de primeiro e segundo 

graus. 

02 - Serão mantidos por 6 (seis) meses os Diários Oficiais da União, Seções 1, 2 e 3, e 

os Diários da Justiça, Seções 1 e 3. 

02.1 -O Diário da Justiça, Seção 2, deverá ser mantido no acervo da Biblioteca. 

02.2 - As Bibliotecas das Seccionais devem manter os Diários da Justiça Estadual, 

relativos às suas Seccionais, sendo que os outros acompanham a orientação 

do item anterior. 

03 - Os jornais diários serão guardados por um prazo mínimo de uma setnana e as 

revistas semanais por 2 (dois) meses, depois serão descartados ou encaminhados 

para reciclagem. 

TRF-1 1 REGIÃO I MOD 15-01-01 
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1- CONSULTAS • 
01 -A ordem de prioridade a ser seguida no atendimento (consulta e pesquisa) é para: 

a) desembargadores federais; 

b) juízes federais convocados; 

c) juízes federais da 1 a Região; 

d) assessores e chefes de gabinete; 

e) bibliotecas das seccionais; 

f) servidores ativos e inativos; 

g) bibliotecas conveniadas; 

h) usuários externos . 
. 

01 .1 - Fica facultado às Bibliotecas das Seccionais estabelecerem a ordem da 

prioridade em seus atendimentos. 

02 - Os servidores da Biblioteca devem auxiliar os usuários internos ou externos na busca de 

informações, orientando-os em suas pesquisas e prestando esclarecimentos sobre onde 

localizar o material desejado. 

03 - As solicitações de pesquisa podem ser feitas pessoalmente, por e-mail, por fax ou por 
' 

telefone e serão atendidas conforme a ordem de prioridade estabelecida acima. 

04 - As consultas ao acervo da Biblioteca estão à disposição dos usuários internos e 

externos. 

05 - Aos usuários que estiverem portando bolsas, sacolas, pastas e/ou material similar, é 

obrigatória a colocação desses objetos no guarda-volumes, nas bibliotecas que 

possuem esse serviço. 

05.1 - É dever do usuário retirar seus pertences do guarda-volumes ao se ausentar da 

Biblioteca e devolver a chave ao responsável pela segurança. 

06 - Cópias de artigos de periódicos e legislação podem ser solicitadas pelos usuários 

internos, pessoalmente, por e-mail, por fax ou por telefone. 
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06.1 -Ao usuário externo é permitido o fornecimento de cópias reprográficas simples, 

mediante comprovação do recolhimento do valor devido, conforme tabela de 

custas judiciais da Justiça Federal da 13 Região- TABELA V- DOS PREÇOS 

EM GERAL. 

06.1.1 -O pagamento da Guia de Recolhimento da União- GRU será efetuado 

em qualquer agência do Banco do Brasil S/ A. 

06.1.2 - As cópias serão fornecidas respeitando-se a legislação de direitos 

autorai.s. 

06. 1.3 - Excetuam-se normas internas desta Corte (emendas regimentais, 

súmulas, documentos normativos etc.) e material referente a 

concursos realizados pelo Tribunal (homologação, edital e resultados). 

07 - Metade das cabines de estudo da Biblioteca do Tribunal são destinadas aos servidores, 

enquanto a outra metade é destinada a estagiários, prestadores de serviço e servidores 

da Justiça Federal. Caso as Bibliotecas das Seccionais tenham cabines de estudo, fica 

a critério delas estabelecerem o seu uso. 

08- A Sala de Reserva é utilizada, exclusivamente, para estudo e consulta dos magistrados 

federais e, excepcionalmente, para reuniões dos servidores da Biblioteca. 

09 - A Biblioteca do Tribunal mantém 1 (um) exemplar, identificado no Sistema Pergamum 

como obra de "consulta local", na Sala de Reserva, da última edição de códigos, 

constituições, leis secas, comentários aos códigos, leis, constituição e algumas obras de 

doutrina, para atender preferencialmente aos Desembargadores Federais e Comissões 

deste Tribunal. 

09.1 - Fica facultado às Bibl iotecas das Seccionais destinarem obras de doutrina para 

"consulta local" . 

10- O computador localizado na Sala de Estudos da Biblioteca do Tribunal está disponível 

aos usuários internos e externos para a consulta aos recursos eletrônicos que fazem 

parte do acervo da Biblioteca. 

- . 
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1 0.1 - Caso as Bibliotecas das Seccionais tenham computador disponível, poderão 

facultar o seu uso aos usuários internos e/ou externos para a consulta aos 

recursos eletrônicos que fazem parte de seu acervo. 

11 - EMPRÉSTIMOS 

01 - O empréstimo de publicações é feito a todos os usuários internos, conforme o item 5 do 

título 111 do Módulo 01 -GENERALIDADES. 

02 -As publicações a seguir podem ser consultadas no recinto da Biblioteca sendo vedado b 

seu empréstimo: 

a) obras cadastradas no Sistema Pergamum como de consulta local; 

b) obras de referência (dicionários, enciclopédias, atlas etc.); 

c) periódicos; 

d) jornais do dia e revistas da semana. 

02.1 - As obras de consulta local, definidas pelas Bibliotecas, somente serão 

, emprestadas aos Magistrados Federais, por meio de empréstimo especial no 

Sistema Pergamum. 

02 .2 -As publicações do tipo obras de referência (dicionários, enciclopédias, atlas 

etc.) podem ser emprestadas para utilização no próprio Tribunal ou Seccional, 

pelo prazo máximo de 1 (um) dia. 

02.3 - Os periódicos serão emprestados de acordo com o que for estabelecido no 

Manual do Usuário. 

03 - O empréstimo de publicações pode ser solicitado e/ou renovado por telefone, 

pessoalmente ou pelo sistema. 

04 - A quantidade de livros a serem emprestados, bem como o prazo para devolução, varia 

em cada Biblioteca, de acordo com o tamanho de seu acervo e quantidade de usuários, 

devendo estar especificado no Manual do Usuário. 

05 - Os jornais e revistas semanais poderão ser emprestados. 
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06 - Para o empréstimo, com o usuário interno cadastrado no Sistema Pergamum 

(constando situação normal nos campos Biblioteca e ln~tituição em seu cadastro de 

usuário), deve e proceder-.se da seguinte maneira: 

a) cadastramento no sistema do código do e?<emplar vinculado ao código do usuário; 

b) solicitação ao usuário para que digite sua senha no sistema; 

c) emissão de mensagem eletrônica pelo sistema, no ato do empréstimo, para o 

correio eletrônico institucional do servidor; 

d) impressão do comprovante de empréstimo gerado pelo sistema (procedimento 

facultativo); 

e) desmagnetização da obra e entrega ao usuário. 

07 - Em caso de pane no sistema, a Biblioteca deve utilizar o formulário FICHA DE BOLSO -

FDB- MOD. 14-13-01 , modelo constante do Módulo 07- ANEXOS desta IN. 

08 - Ao sair da Biblioteca com a obra, o usuário deverá passar pelas torres do sistema de 

segurança eletromagnético. Caso o sistema emita o aviso sonoro, o usuário deverá 

retornar ao balcão de atendimento para que sejam tomadas as devidas providências. 

111 - EMPRÉSTIMO INTERBIBLIOTECÁRIO 

01 - O empréstimo interbibliotecário é realizado mediante encaminhamento de ofício ou carta 

da Biblioteca do Tribunal ou Seccional para a biblioteca que possui a publicação 

desejada. 

02 - Da mesma forma, a Biblioteca do Tribunal atende às solicitações de empréstimo das 

bibliotecas conveniadas e das Seccionais. 

02.1 - As Bibliotecas também poderão elaborar carteirinhas com código de barras 

para serem usadas pelas bibliotecas com as quais mantêm o serviço de 

empréstimo. 

03 - O servidor ou funcionário da Biblioteca, munido de ofício ou carta, buscará a publicação 

na biblioteca solicitada, a registrará, no Sistema Pergamum, para controle e avisará ao 

usuário que a obra já se encontra disponível. 
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03.1 - O usuário, ao retirar a obra na Biblioteca, assinará uma cópia do documento 

que foi encaminhado à biblioteca solicitada, dando ciência de que a solicitou e 

responsabilizando-se por ela. 

03.2 - O usuário deverá devolver a obra à Biblioteca na qual é usuário interno no 

prazo estipulado, a qual se encarregará de devolvê-la à biblioteca solicitada 

mediante protocolo de entrega. · 

04 - As Bibliotecas das Seccionais que também fazem uso do serviço de empréstimo 

interbibliotecário em suas cidades devem proceder da mesma maneira. 

05 - Não serão solicitados livros às Bibliotecas conveniadas para atender pedidos das 

Bibliotecas das· Seccionais, pois aquelas só emprestam livros para circulação em 

Brasília. 

IV- RESERVA PARA EMPRÉSTIMO 

01 - As reservas de publicações do acervo, bem como seu controle, serão realizadas pelo 

próprio usuário, utilizando o Sistema Pergamum ou pessoalmente na Biblioteca. 

01 .1 - O sistema encaminhará automaticamente, por e-mail, uma mensagem quando 

a obra estiver disponível. 

01.2 - Havendo mais de uma reserva para a mesma publicação, o atendimento dar-
~ 

se-á conforme a ordem de reserva. 

01 .3 - Os Desembargadores Federais terão prioridade sobre os demais servidores 

para o empréstimo e reserva de livros. 

01 .3.1 - Cabe às Bibliotecas das Seccionais estabelecerem prioridade para 

seus usuários. 

V- DEVOLUÇÃO 

01 - Na devolução de publicações, a Biblioteca procederá à baixa do livro no Sistema. 
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02 - O usuário, ao devolver as publicações emprestadas, receberá um comprovante de 

devolução e, automaticamente, será emitido um e-mail pelo Sistema informando da 

devolução da obra. 

02.1 - Em caso de pane no Sistema, a Biblioteca deve utilizar o utilizar o formulário 

COMPROVANTE ,DE DEVOLUÇÃO, modelo constante do Módulo 07 -

ANEXOS desta IN. 

03- Reclamações futuras relativas à normalização de situação irregular do usuário somente 

serão aceitas mediante apresentação do comprovante de devolução da obra. 

04 - O atraso na devolução de publicações emprestadas enseja, automaticamente, à 
bloqueio do servidor para novos empréstimos por tantos dias quantos forem os de 

atraso. 

VI - PERDAS E DANOS· 

01 -O usuário deve responder por perdas e danos das publicações a ele confiadas. 

02 - No caso de estragos produzidos no livro, o responsável deve arcar com os custos de 

restauração. 

03 - 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. 

04 -Quando a obra perdida ou avariada estiver com edição esgotada, a Biblioteca indicará 

ao usuário outro título para reposição. 

l 
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01 - As Bibliotecas devem elaborar Manual do Usuário para atender às suas necessidades 

específicas como horário de funcionamento, serviços oferecidos, sobre empréstimo 

(prazos, quantidades e materiais), sobre o acervo e recursos informacionais. 

02- Compete à Biblioteca do Tribunal dirimir as dúvidas e examinar os casos omissos nesta 

IN. 

03 - Compete à Secretaria de Tecnologia da Informação dar apoio técnico ao fabricante do 

Sistema Pergamum. 

04 -Compete à Biblioteca do Tribunal manter esta IN atualizada. 

05- Fazem parte desta IN os anexos constantes do Módulo 07. 

06- Esta IN, com redação primitiva, entrou em vigor em 29 de março de 1995, aprovada pelo 

Conselho de Administração, conforme Processo Administrativo 606/1995- TRF1 . 

07 - Foram processadas as seguintes alterações: 

08 - As alterações ora processadas vigem a partir da publicação da PORTARIA/PRESI 

600-235 de 02 de setembro de 2008, conforme Processo Administrativo 6.607/2008 -

TRF1 . 

TRF·1' REGI ÃO I M00.15-01·01 

Processo Administrativo 6.607/2008. 

PORTARIA I PRESI 600-235 de 

02/09/2008, publicada no Boletim de 

Serviço 162,_de 03/09/2008. 
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TRF-13 REGIÃO -INSTRUÇAO NORMATIVA 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRiMEIRA REGIÃO • PCTT: 01.300.00 

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS 

IOENTIFICACAO 

NOME E SIGI.A DO FORMULAAIO CÓDIGO 

~CHADEBOLS0----~------~------~~~--~~--~·1 I M00.14~3~1 _j 
PREENCHIMENTO 

DENOMINAÇÃO DO BLOCO 

AUTOR 

TiTULO 
I 

DATA ' 

REGISTRO 

RUBRICA 

RAMAL 

..,..._..___..:t.-
AUTOR 

.; 

TRF-1• REGIÃO I MOD.tS-01-01 

INSTRUÇÕES 

Preencher com o nome do Autor da Obra. 

Preencher com o título da Obra . 

Preencher (com carimbo) a data determinada para a devolução 
da Obra. 

Preencher com C? número do registro funcional do servidor que 
tomou por empréstimo a Obra . 

Preencher com a rubrica do servidor que tomou por 
empréstimo a Obra. "' 

----- - - - ----
Preencher com o ramal do servidor que tomou por empréstimo 
a Obra . · 

-
Preencher com o nome do Autor da Obra. 

FORMUlÁRIO EXCLUSIVO DE CIRCULAÇÃO INTERNA 
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Publicação: 
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INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS 

IOENTIFICACAO 

NOME E SIGI.A 00 FORMVI.AAIO I FIC~ALOGRÁFICA DA LEGI=LAÇÃO 

PREENCHIMENTO 

DENOMINAÇÃO 00 BLOCO 

NORMAIOOCUMENTO OFICIAL 
(CAMPO SEM IDENTIACAÇÃO) 

EMENTA 

PUBLICAÇÃO 

INSTRUÇÕES 

Preencher com o nome, número e a data de asslnalvra do documento oficial 
(resolução, portaria, ato. etc.) a ser citado na fteha. , 

Apresentar de forma resumida o assunto tratado no documento oficial. 

Preencher o ano e número da edição do e-DJF1 e/ou boletim de serviço, a 
data de publicação e a página de localização do documento oficial. __ ..:.....,,..._..._._ --- -- - -

INDEXAÇÃO . 
ACERVO 

Identificar lermos correlatos objetivando a localizaçao do documento . 

lançar o número de idenlíficeçao do documento gerado pelo siS1ema da 
Divisão de Biblioteca . 

--FORMULARIO EXCLUSIVO DE CIRCULAÇÃO INTERNA 
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ADMINISTRAÇÃO 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRffiUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 a REGIÃO 

BIBLIOTECA 

COMWROVANTEDEDEVOLUÇÃO 

Recebemos do Sr.(a) -------------------

matrícula: ----------
R elação do(s) número(s) do(s) código(s) do(s) exemplar(es) devolvido(s): 

01) 

02) 

03) 

04) 

05) 

06) 

07) 

08) 

09) 

10) 

Data: I I 
Rubrica I Matrícula 

Obs.: Só aceit amos r eclam ações com a a presentação deste comprovante. 
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·~todos aou•unis...: 
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SERVIÇOS DE BIBLIOTECA 

TRIBUNAL R EGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 
PCTT. 60.200.01 

CONTROLE DE ATENDIMENTO 
1 

Mf!S DE ru:rERf!NCIA 

INTERESSADO 

I TELEFONE I RAMAL l i UNIOADE I 0RGAo 

~"" . .. 
N DECOPIAS ' ~ --

ESPECIFICAÇÃO 

' ' -
o 

. 

I "" 

ORMA DE ENTREGA ANCO DE DADOS PESQUISADO 

o PCSSOAI.MI!NTE o VIAMAI..OTC o VIA FAX N o PE;RI I BIBR o NJUT o OUTROS 

OBSERVAÇOES 

ATENDIMENTO 

IOAlADEAIIIS0----'--'1 C L 

'--L '----------.JIIM~,··~ ~ ... :r:,..._-=..-=.-=: ____ .,...," I 

DATA DA REMESSA 

. ------------,N- A-TU_AA __ I-~-R-IM-90----------

FORMULÁRIO EXCLUSIVO OE C IRCULAÇÃO INTERNA 
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