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1 OBJETIVO 

Definir os procedimentos para a gestão dos acervos bibliográficos do PJAC. 

2 DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 

� Resolução do Tribunal Pleno Administrativo no 166/2012; e 

� NBR ISO 9001:2008. 

3 OBSERVAÇÕES GERAIS 

As bibliotecas do Tribunal de Justiça do Estado do Acre têm como finalidade precípua 

atender aos magistrados no atributo de suas funções e ao bom desempenho das unidades 

organizacionais em suas atividades administrativas e judiciárias. Trata-se de uma biblioteca 

especializada em Direito, que também presta atendimento ao público em geral, permitindo 

a consulta ao acervo bibliográfico. 

A seleção e aprovação do acervo das bibliotecas do TJAC são realizadas pela Gerência de 

Acervos. 

O acervo das bibliotecas do TJAC é composto de: 

� Livros; 

� Folhetos; 

� Revistas; 

� Diários oficiais; e 

� Multimeios. 

Todo o acervo bibliográfico é pertinente à Ciência do Direito e a áreas do conhecimento 

que com ela guardem estreita relação. No entanto, podem ser adquiridas obras da área de 
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Administração até o percentual de 5% do total da lista para aquisição, a fim de atender as 

unidades organizacionais administrativas do Poder Judiciário de Estado do Acre (PJAC). 

4 GESTÃO DO ACERVO BIBLIOGRÁFICO 

A gestão do acervo bibliográfico do TJAC compreende a seleção, a aquisição, a 

incorporação, a disponibilização e o descarte das obras bibliográficas. 

4.1 Seleção 

� Gerência de Acervos realiza levantamento junto às unidades organizacionais do 

TJAC, das obras a serem adquiridas e elabora lista de aquisição para início do 

processo de compra, até o fim do mês de maio e de setembro de cada ano; 

� Solicita catálogos às editoras jurídicas e faz levantamento junto às livrarias jurídicas 

das obras mais recentes e procuradas pelo público, listando-as; 

� Analisa os catálogos das editoras, o levantamento das pesquisas realizadas junto às 

livrarias e as sugestões dos usuários; 

� Confere no sistema LIGHIT, anotando ao lado de cada item dos catálogos das 

editoras e das listagens das pesquisas junto às livrarias, se a Biblioteca possui o livro 

ou não: 

o Caso a obra pesquisada faça parte do acervo da Biblioteca, anota no catálogo e 

nas listagens das livrarias a edição e o ano. 

� Verifica se há sugestões de magistrados e servidores para a compra de livros por 

meio do formulário “Obras para Aquisição” (FOR-DIINF-002-01) e realiza pesquisa 

para completar os dados do formulário, se necessário; 

� Todo acervo a ser adquirido deverá ser selecionado de acordo com os seguintes 

critérios: 

o Adequação do material aos objetivos institucionais;  
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o Autoridade dos responsáveis intelectuais pela produção da obra (autor, 

coordenador, organizador, colaborador e tradutor) e dos responsáveis pela sua 

editoração; 

o Demanda; 

o Atualidade e qualidade do conteúdo das obras; 

o Escassez de material sobre o assunto na coleção da Biblioteca; 

o Condições físicas do material; 

o Relação entre a quantidade de exemplar existente no acervo e quantidade a ser 

adquirida; 

o Periódicos cujos títulos objetivam reserva técnica; e 

o Duplicatas de periódicos cujos títulos objetivam doação a outras Instituições. 

� Elabora lista de obras para aquisição, ordenada alfabeticamente por editora, com as 

respectivas referências bibliográficas, também em ordem alfabética: 

o As sugestões de compra de livros apresentadas pelos magistrados têm 

atendimento preferencial, em razão do exercício da função jurisdicional; 

o Podem ser adquiridos livros que já constem no acervo, inclusive da mesma 

edição, desde que a demanda o justifique; e 

o Integram a lista as sugestões de compra de livros apresentadas pelos 

magistrados, usuários, unidades organizacionais e as obras não adjudicadas na 

compra anterior, permanecendo na lista somente nas próximas duas 

aquisições. 

� Arquiva em pasta própria o catálogo e as listagens de livros das livrarias; e 

� Encaminha a lista de aquisições para a Gerência de Contratação para os 

procedimentos pertinentes à compra. 

4.2 Aquisição 

� A aquisição do acervo bibliográfico das bibliotecas do Tribunal de Justiça do Estado do 

Acre é realizada, observando-se as seguintes modalidades: 
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o Assinatura de periódicos; 

o Captação; 

o Compra; 

o Doação; 

o Permuta; e 

o Convênio stand-vitrine. 

� As doações à Biblioteca são analisadas pela Gerência de Acervo e aceitas pela 

Diretoria de Informação Institucional, de acordo com o estado de conservação da obra 

e sua pertinência à área do Direito ou afim. 

4.3 Incorporação 

� As obras deverão ser incorporadas seguindo a Classificação Decimal Universal – 

CDU; 

� As fichas catalográficas são ordenadas alfabeticamente pelo último sobrenome do 

autor seguido dos dados: 

o Título e subtítulo completos da obra; 

o Número do volume e/ou tomo; 

o Nome da editora; 

o Local da editora; 

o Número da edição; e 

o Ano de publicação. 

� As aquisições devem ser relacionadas para publicação no site www.tjac.jus.br, 

informando a modalidade em que foram adquiridas; 

� As aquisições devem ser registradas em livro próprio de Registro bibliográfico, 

seguindo a numeração de tombo já existente e proceder a classificação e catalogação 

dentro dos códigos de CDU. Somente após a classificação e catalogação se dará a 

informatização no Lighit; 
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� A higienização do acervo da Biblioteca é realizada de forma continua e diária, com 

seleção de obras que devem receber tratamento de restauração. 

4.4 Disponibilização 

� As bibliotecas do Tribunal de Justiça do Estado do Acre funcionam de segunda a 

sexta-feira, das 9 às 18h, para atendimento aos públicos externo e interno. 

�  O empréstimo de obras só pode ser realizado aos seguintes usuários: 

o Magistrados do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, que possuem cadastro 

para empréstimo, pelo prazo de 30 (trinta) dias corridos, observada a condição 

de retirada de no máximo 5 (cinco) volumes por empréstimo, renovável por 

igual período, desde que não haja solicitação de outro usuário; 

o Servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, que possuem cadastro 

para empréstimo, observada a condição de retirada de, no máximo, 2 (dois) 

volumes; 

o Defensores Públicos, Promotores e Procuradores de Justiça cadastrados para 

empréstimo, pelo prazo de 5 (cinco) dias corridos, observada a condição de 

retirada de no máximo 2 (dois) volumes por empréstimo, renovável por igual 

período, desde que não haja solicitação de outro usuário; e 

o Bibliotecas jurídicas de instituições públicas, desde que sediadas no Estado do 

Acre, por solicitação escrita, contendo o nome do interessado, a indicação do 

livro desejado e o carimbo da biblioteca com a assinatura do responsável pela 

solicitação, pelo prazo de 7 (sete) dias corridos, observada a condição de 

retirada de até 2 (dois) volumes por instituição, com a seguinte ressalva: caso a 

obra, nesse período, seja solicitada por um magistrado, deverá ser devolvida à 

biblioteca de imediato, face à urgência da pesquisa jurisdicional. 

� Para a realização do cadastro dos usuários, é necessário o preenchimento do 

Cadastro de Usuários da Biblioteca; 

� O atendente da biblioteca recebe a solicitação de empréstimo de obra e identifica o 

cadastro do usuário no sistema; 
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� Verifica se existem obras não devolvidas, e se, nesse caso, há possibilidade de 

empréstimo; 

� Verifica se a obra pode ser emprestada: 

o As obras raras não podem ser retiradas para empréstimo nem tampouco 

fotocopiadas; 

o As coleções e enciclopédias não podem ser retiradas para empréstimo, 

objetivando dispor da coleção completa para consulta; 

o O material de multimídia e digital pode ser retirado para empréstimo, pelo prazo 

de 3 (três) dias corridos, após análise da sua especificidade e necessidade de 

sua permanência no acervo; e 

o Os códigos e as obras de referência, assim consideradas pela biblioteca, 

podem ser emprestados pelo período de 3 (três) dias corridos. 

� Registra no sistema LIGHIT a data de empréstimo e os dados da obra; 

� Carimba no cartão de empréstimo da obra a data de devolução; 

� Solicita a assinatura do usuário no recibo de empréstimo emitido pelo sistema; 

� Na devolução da obra, deve ser verificado se existem quaisquer danos às obras 

emprestadas, tais como: riscos, sublinhamento de palavras ou frases, dobras, rasgos, 

inutilização de folhas, capas ou partes destas, cabendo ao usuário que realizou o 

empréstimo substitui-las ou indenizar os prejuízos: 

o Caso ocorra extravio de obra emprestada, o locatário informará a biblioteca que 

se obriga a substitui-Ia no prazo de 30 (trinta) dias corridos. Caso não o faça, 

ficará impedido de obter novos empréstimos até o ressarcimento da obra; e 

o No caso de extravio de obra esgotada, a biblioteca deve indicar obra similar ou 

outro titulo para reposição; e 

o Sempre que solicitado, a Biblioteca expedirá certidão de NADA CONSTA para 

fins comprovação de regularidade cadastral em nome do usuário. 

� As obras que não podem ser emprestadas podem ser fotocopiadas. No entanto, a 

reprodução integral é proibida, em cumprimento à legislação de direito autoral; 
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� O acesso dos usuários ao recinto da biblioteca deve observar as seguintes normas: 

o É vedado o fumo no interior das instalações da biblioteca; 

o Não é permitido o consumo de alimentos e bebidas; 

o É vedado o ingresso de leitores portando bolsas, maletas, pastas, mochilas, 

sacolas e quaisquer objetos similares, que deverão ser guardados nos 

escaninhos localizados na recepção, sendo retirados na saída; 

o É vedada a utilização de máquina copiadora para reprodução de peças de 

processos; e 

o É vedado atender ao telefone celular nas salas de leitura, sempre observando 

que o mesmo deverá ficar no modo silencioso. 

4.5 Descarte 

� Todas as obras que não justifiquem sua permanência no acervo devem ser 

descartadas; 

� Para isso, o acervo deve ser avaliado periodicamente por meio de inventário, com a 

finalidade de identificar e separar as obras que estejam de acordo com os seguintes 

critérios: 

o Inadequação: obras cujos conteúdos não são pertinentes à área do Direito e 

nem correlatas; 

o Desatualização: obras cujos conteúdos revelem-se ultrapassados; 

o Duplicadas: quantidade excessiva de exemplares de um mesmo número ou 

título em relação à demanda; e 

o Condições físicas: obras inutilizadas, infectadas, deterioradas ou danificadas. 

� Todo descarte deve ser precedido de avaliação da Comissão Permanente de 

Avaliação Documental – CPAD. 

5 GESTÃO DO PROCESSO 
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� As Bibliotecas Regionais registram diariamente os indicadores do processo nas 

planilhas existentes na unidade; 

� Encaminha os indicadores diariamente para a Gerência de Acervos (GEACE) que 

consolida os indicadores mensais; 

� A Gerência de Acervos (GEACE) encaminha para a Gerência de Processos (GEPRO), 

até o quinto dia útil de cada mês, o resultado consolidado dos indicadores; 

� As Bibliotecas Regionais arquivam os formulários nas respectivas pastas e realizam o 

controle de sua temporalidade; 

� Realiza, a cada dois meses, Reunião de Equipe (RE) para discutir questões 

relacionadas à melhoria e à gestão do processo; 

� A RE é documentada para evidenciar a análise dos processos; e 

� A Gerência de Acervos (GEACE) acompanha regularmente os indicadores para 

verificar tendências nas demandas e possibilitar o gerenciamento da equipe. 

6 INDICADORES 

Nome Fórmula Período de 
apuração Fonte 

Acesso às obras Quantidade de consultas registradas no mês Mensal  

Atrasos em devoluções de 
empréstimos 

[Quantidade de atrasos em devoluções de 
empréstimos ocorridos no período] / 

[Quantidade de devoluções de empréstimos 
no período] 

Semestral  

Descarte por problemas 
físicos 

[Quantidade de descartes ocorridos por 
problemas físicos no período] / [Quantidade 

de descartes no período] 
Semestral  

7 REGISTROS 

Identificação Armazenamento Tempo de Guarda Destina ção 

Obras para Aquisição 
(FOR-DIINF-002-01) 

Pasta 2 anos Arquivo local 
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8 ANEXOS 

� Anexo 1: Fluxograma do processo de gestão do acervo bibliográfico. 
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Anexo 1: Fluxograma do processo de gestão do acervo bibliográfico. 

 


