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Justiça João Leonardo Sousa Pires Leal, tendo em vista o que consta do Pro-
cesso nº 158CS/2004.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, EM SÃO LUÍS, 26 DE

MARÇO DE 2004.
RAIMUNDO NONATO DE CARVALHO FILHO

Procurador-Geral de Justiça

ATO N.º 3367
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO

MARANHÃO, com base no art. 127, § 2.º da Constituição Federal, art. 94, §
2.º da Constituição Estadual, tendo em vista a indicação do Egrégio Conselho
Superior do Ministério Público, fundamentada no art. 77, § 1.º da Lei Com-
plementar n.º 013/91, de 25 de outubro de 1991,

R E S O L V E :
Promover, por antiguidade, a Promotora de Justiça LÚCIA

CRISTIANASILVACHAGAS, titular da 1ª Promotoria de Justiça da Comarca
de Itapecuru-Mirim, de 3ª entrância, para o cargo Promotor de Justiça Assis-
tente da Comarca de São Luís, de 4ª entrância, vago em decorrência do acesso
do Promotor de Justiça Ronald Pereira dos Santos, tendo em vista o que consta
do Processo nº 162CS/2004.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, EM SÃO LUÍS, 26 DE

MARÇO DE 2004.
RAIMUNDO NONATO DE CARVALHO FILHO

Procurador-Geral de Justiça

Ato nº 3368/2004
Aprova o Regimento Interno da Biblioteca da Procuradoria Geral de Justiça
do Estado do Maranhão.

O PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas
atribuições legais,

Resolve:
Art.1º - Aprovar o Regimento Interno da Biblioteca da Procuradoria

Geral de Justiça do Estado do Maranhão, constante do Anexo Único.
Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

São Luís, 26 de março de 2004.
RAIMUNDO NONATO DE CARVALHO FILHO

Procurador-Geral de Justiça

ANEXO ÚNICO

REGIMENTO INTERNO DA BIBLIOTECA DA PROCURADORIA

GERAL

DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

Capítulo I

Das Considerações Gerais

Art. 1º - Este regimento estabelece normas sobre o funciona-

mento da Biblioteca, seus produtos e serviços, com a finalidade de aten-

der às necessidades informacionais dos Procuradores de Justiça, Pro-

motores de Justiça, assessores e servidores do Ministério Público do

Estado do Maranhão, bem como usuários externos e outras Unidades

de Informação.

Art. 2º - A Biblioteca funcionará de 2ª à 6ª feira, das 8:00 às 18:00.

Parágrafo único – Em casos excepcionais, funcionará em horários alternati-

vos, de acordo com a conveniência e interesse da Administração Superior.

Art. 3º - Ao público em geral é permitido consulta local, mediante

identificação pessoal.

Art. 4º - Não é permitida a prática comercial ou publicitária nas depen-

dências da Biblioteca, salvo os casos autorizados pela Administração Superior.

Art. 5º - É proibido, no ambiente da Biblioteca, o consumo de bebi-

das e alimentos, assim como fumar.

Art. 6º - Documentos utilizados no recinto da Biblioteca deverão ser

deixados sobre a mesa de estudo, evitando a sua reposição em local indevido.

Art. 7º - Caberá à Coordenação da Biblioteca empenhar-se para que o

usuário observe a ordem e a disciplina, permanecendo em silêncio no ambien-

te interno dessa Unidade de Informação.

Capítulo II

Das Competências

Art. 8º - Compete à Biblioteca:

I) Selecionar, adquirir, registrar, catalogar, indexar, classificar e orga-

nizar as publicações que integram o Sistema de Biblioteca, visando à recupe-

ração e disseminação da informação em âmbito interno e externo;

II) Acompanhar os lançamentos de documentos jurídicos, para fins

de aquisição;

III) Alimentar e manter atualizadas as bases de dados da coleção interna;

IV) Divulgar os produtos disponíveis e os serviços prestados pela

Biblioteca, através de estratégias de marketing;

V) Articular-se com órgãos que desenvolvam atividades de mesma

natureza, visando ao intercâmbio de informações e documentos;

VI) Disseminar informações jurídicas, através do link da Biblioteca,

na página da PGJ, na internet e intranet;

VII) Organizar, divulgar e manter atualizados os ementários de legis-

lação federal, estadual, municipal e atos do MP/MA;

VIII) Atender às solicitações de consultas e pesquisas de legisla-

ção, doutrina e jurisprudência;

IX) Dar suporte técnico à normalização e editoração das publicações

do Ministério Público;

X) Divulgar, através do informativo “Biblioteca Informa”, as notícias

de interesse, legislação, doutrina, jurisprudência, aquisição de publicações,

trabalhos publicados, dentre outras informações, para os membros e servido-

res do Ministério Público.

XI) Informar aos órgãos de execução do Ministério Público sobre a

publicação de decisões judiciais em 2º grau originadas de processos em que

atuaram.

XII) Coordenar os serviços essenciais da Seção de Arquivo, preser-

vando e conservando a documentação institucional.

XIII) Gerenciar os bancos de dados sobre informações técnico-jurídicas.

Capítulo III

Do Empréstimo

Art. 9º - O empréstimo é permitido aos membros do Ministério Públi-

co, assessores, servidores do Quadro Funcional da PGJ e estagiários, de no

máximo, 5 (cinco) volumes, pelo prazo de 5 (cinco) dias para o acervo jurídi-

co e 10 (dez) dias para o acervo literário, prorrogáveis por igual período, na

condição de inexistência de reserva do documento pelos membros desta insti-

tuição ministerial.

Art. 10 - Quando do empréstimo, o usuário deverá assinar uma via de

recibo, para controle da Biblioteca e outra via, que servirá para resguardar os

seus direitos na oportunidade da devolução do documento.

Art. 11 - Aos estagiários será franqueado o uso dos documentos des-

de que devidamente cadastrados pela Biblioteca mediante prévio requerimen-

to em formulário próprio.

Art. 12 - Ficam excluídas do empréstimo as seguintes categorias de

documentos: obras de referência, obras raras, jornais e revistas, legislação,

códigos, constituições e publicações editadas em CD-ROM.
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§1º - Em casos excepcionais, o empréstimo dos documentos citados

será limitado pelo período de 24 (vinte e quatro) horas;

§ 2º - Os documentos muito solicitados, com apenas 1 (um) exem-

plar, poderão ser emprestados pelo prazo de 1 (um) dia, devendo o usuário

responsabilizar-se pela devolução à primeira hora do expediente subseqüente.

Art. 13 - A Biblioteca manterá intercâmbio de cooperação com ou-

tras Unidades de Informação, na forma do artigo 9º.

Art. 14 - O usuário que desejar o empréstimo de documentos que, no

momento do pedido, não se encontrarem na Biblioteca, poderá solicitar reser-

va, devendo preencher o formulário próprio.

§ 1º - A reserva de documentos obedecerá à ordem cronológica de

pedidos, dando-se prioridade aos membros do Ministério Público;

§ 2º - Após o retorno do documento à coleção da Biblioteca, o usuá-

rio será notificado via telefone ou pessoalmente, ficando o documento reser-

vado à sua disposição, pelo prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Findo esse

prazo, este perderá o direito do empréstimo, dando-se prioridade ao usuário

com reserva subseqüente.

Art. 15 - É terminantemente proibido ao usuário sublinhar itens que

julgar importantes, dobrar páginas e marcar capítulos de obras com clips ou

outros meios, que provoquem deterioração ao documento.

Art. 16 - O usuário deverá obedecer rigorosamente ao prazo de devo-

lução do(s) documento(s) emprestado(s) e responderá pelas perdas e danos

causados, para continuar tendo direito à utilização do serviço de empréstimo.

§ 1º - Não efetuada, no prazo determinado, a devolução dos docu-

mentos emprestados, a Biblioteca procederá sua cobrança, em prol do

patrimônio documental da instituição;

§ 2º - O ressarcimento, em caso de perda de documentos, consistirá

na reposição de exemplar idêntico, ou outro que a Biblioteca indicar, caso o

documento original esteja esgotado;

§ 3º - Se o dano não comprometer o conteúdo do documento, o res-

sarcimento consistirá em sua recuperação ou encadernação, a ser providenci-

ada pelo próprio usuário;

§ 4º - Caso a obrigação de indenizar não seja espontaneamente cum-

prida, o usuário que deu causa ao extravio será notificado sobre o respectivo

desconto, a ser feito pela Coordenação de Recursos Humanos diretamente em

folha de pagamento (contra cheque).

§ 5º - Esgotados os recursos de cobrança, a Biblioteca comunicará o

nome do usuário faltoso ao Secretário para Assuntos Institucionais e ao Dire-

tor-Geral, para as providências cabíveis;

§ 6º - Ao receber o documento por empréstimo, o usuário assinará o

recibo previsto no art. 10 deste regimento, que conste seu aceite aos termos do

caput deste artigo e a autorização para o desconto previsto pelo parágrafo 3º

deste artigo.

Art. 17 - Em caso de exoneração ou aposentadoria pelos membros do

Ministério Público e servidores da PGJ, a Coordenação de Recursos Humanos

deverá solicitar ao requerente a declaração de “nada consta”, na Coordenação

de Biblioteca.

Capítulo IV

Da Revista

Art. 18 - A Revista do Ministério Público do Estado do Maranhão –

Juris Itinera – é um periódico anual, editado pela Procuradoria Geral de Justi-

ça, destinado à publicação de trabalhos produzidos pelos membros do Minis-

tério Público e outros operadores do Direito.

Art. 19 - O Conselho Editorial da Revista Juris Itinera é composto por

5 (cinco) membros do Ministério Público, designados pelo Procurador Geral

de Justiça através de portaria, assessorados pelo Coordenador de Biblioteca e

Coordenador de Comunicação Social.

§ 1º - O Conselho Editorial tem por finalidade analisar e selecionar

trabalhos a serem publicados.

§ 2º - Os textos serão examinados pelo Conselho, preservando-se a

identidade dos autores, quando da análise daqueles.

Art. 20 - As normas para apreciação dos trabalhos serão instituídas pelo Con-

selho Editorial.

Art. 21 - Caberá ao Coordenador da Biblioteca e ao Coordenador de

Comunicação Social responderem pelas atividades referentes à organização

de cada número da Revista: revisão, editoração, normalização e envio de cor-

respondências.

Capítulo V

Dos Sistemas de Informação e Internet

Art. 22 - A Biblioteca terá suporte da Coordenação de Informática

para manutenção dos sistemas de Controle de Biblioteca, de Empréstimo, de

Legislação Estadual, do Banco de Peças institucionais e outros a serem desen-

volvidos por solicitação da Biblioteca.

Art. 23 - A Biblioteca é responsável pela alimentação e atualização

permanente do seu link na página da Instituição, com informações referentes

ao acervo, atualização legislativa, doutrina, e publicação de trabalhos e docu-

mentos devidamente autorizados pelos autores.

Capítulo VI

Das Disposições Finais

Art. 24 - A solicitação de novas aquisições de documentos será feita

ao Diretor-Geral, após prévia seleção das publicações, observada a análise dos

catálogos de editoras e sugestões dos membros do Ministério Público e dos

servidores da PGJ, através de formulário próprio disponível na Biblioteca e na

Internet.

Art. 25 - A Coordenação da Biblioteca deverá elaborar e encaminhar

à Secretaria para Assuntos Institucionais o relatório anual de suas atividades.

Art. 26 - Poderão ser fornecidas cópias reprográficas dos documentos da cole-

ção da Biblioteca e outros documentos externos, aos membros do Ministério

Público e demais servidores, mediante o formulário “Solicitação de Cópias”.

§ 1º Poderão ser reproduzidos artigos de periódicos, jurisprudência, legislação,

partes ou capítulos de livros, respeitando-se a cota disponível para cada membro

do Ministério Público e Coordenações, conforme Ordem de Serviço nº 07/2001.

§ 2º É proibida a reprodução integral de documentos.

Art. 27 - Os casos omissos deste Regimento serão solucionados pela Secreta-

ria para Assuntos Institucionais.

Art. 28 - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

São Luís, 26 de março de 2004.

RAIMUNDO NONATO DE CARVALH FILHO

Procurador-Geral de Justiça

ATO N.º 3369

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO

MARANHÃO, com base no art. 127, § 2.º da Constituição Federal, art. 94, §

2.º da Constituição Estadual, tendo em vista a indicação do Egrégio Conselho

Superior do Ministério Público, fundamentada no art. 77, § 1.º, da Lei Com-

plementar n.º 013/91, de 25 de outubro de 1991,


