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Consulta
ao acervo
O que é?

Como utilizar?

A biblioteca possui um acervo

A consulta ao acervo é

com cerca de 30.000 obras da

permitida para todos os

área jurídica, entre livros e

integrantes do MPPR, bem

periódicos.

como para o público externo.

O horário de funcionamento

O serviço de empréstimo é

da Biblioteca é de segunda a

restrito ao público interno do

sexta-feira, das 08h30 às

MPPR.

17h30.
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Espaço
para estudos
O que é?

Como utilizar?

A biblioteca conta com 4

A utilização é permitida para o

cabines individuais de estudos,

público interno e externo,

com acesso à internet via

conforme disponibilidade. Para

wireless e cabo de rede para

acesso às cabines, o usuário

utilização em notebooks.

deverá deixar bolsas, malas,
mochilas e similares no balcão
da Biblioteca.
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Catálogo
CODEX
O que é?

Como utilizar?

O CODEX é o catálogo

O Catálogo-CODEX possui

eletrônico de acervo da

acesso livre e é disponibilizado

Biblioteca do MPPR. Por meio

on-line. Aos usuários

do catálogo é possível a

cadastrados é permitida a

pesquisa de todos os registros

solicitação de reserva para

referentes aos materiais

empréstimos, renovações on-

disponíveis no acervo, desde

line, entre demais ferramentas

livros, capítulos de livros,

disponíveis, que podem ser

periódicos, artigos, autores,

consultadas nas instruções de

assuntos e etc.

utilização do CODEX.
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Cadastro
de usuários
O que é?
Para realizar empréstimos e
acessar os serviços completos
do CODEX, é necessário que o
usuário esteja cadastrado na
Biblioteca do MPPR.

Como utilizar?
Cadastro de estagiários e
servidores voluntários:
deverão preencher o modelo
de autorização assinado pelo
Promotor ou Procurador
responsável (assinatura física
ou digital) e enviar à
biblioteca pelo e-mail
biblioteca@mppr.mp.br, ou
entregar o documento
impresso na biblioteca.
Cadastro de membros e
servidores, efetivos ou
comissionados: deverão
preencher o formulário de
cadastro.
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Serviço
de empréstimos
O que é?
A biblioteca oferece o serviço de empréstimo de livros a todo
público interno do MPPR (estagiários e servidores voluntários,
previamente autorizados; servidores efetivos, comissionados e
membros). Os empréstimos, bem como o acesso às bibliotecas
digitais de assinatura da Biblioteca, não estão disponíveis ao
público externo.

Como utilizar?
O serviço de empréstimo é concedido a usuários cadastrados capital e interior - sendo permitido o limite de até 5 livros por
empréstimo, pelo período de 7 dias (com exceção de obras de
referência, comentários aos códigos e constituições, que são 2 dias)
e com limite de 2 renovações.
Os periódicos impressos não estão disponíveis para empréstimos,
os artigos destes periódicos podem ser consultados na biblioteca e
também são disponibilizados por meio de digitalização e envio por
e-mail para integrantes do MPPR. Os periódicos digitais podem ser
acessados através das Bibliotecas Digitais.
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Empréstimos
para outras comarcas
O que é?

Como utilizar?

A Biblioteca atende às

As obras podem ser solicitadas

solicitações de empréstimos

por e-mail e são enviadas e

dos integrantes do MPPR de

devolvidas pelos Correios via

todas as comarcas do Paraná.

sedex.
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Empréstimos
entre bibliotecas
O que é?

Como utilizar?

A Biblioteca do MPPR realiza

O atendimento às solicitações é

empréstimo de livros para

restrito aos bibliotecários

bibliotecas sediadas no Paraná,

responsáveis pelas bibliotecas

desde que a biblioteca

solicitantes. Para demais

solicitante não possua a obra

informações sobre a solicitação

em seu catálogo.

do serviço de empréstimo entre
bibliotecas, acesse a página da
Biblioteca, módulo de
“Solicitações”, ou entre em
contato pelo e-mail
biblioteca@mppr.mp.br.
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Bibliotecas
digitais
O que são?

Como utilizar?

As bibliotecas digitais

Estão disponibilizadas na

oferecem acesso a acervos de

página da Biblioteca e são

produtos digitais. Podem ser

acessadas por meio de login e

de acesso livre ou restritas,

senha institucional, exceto o

estas adquiridas por meio de

Proview - que dentro da rede

assinaturas.

do MPPR possui acesso direto
via IP, já para acesso em
dispositivos fora da Instituição
é necessário cadastro prévio na
rede interna.
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Bibliotecas digitais
disponibilizadas para
acesso restrito

Proview

Revista
dos Tribunais Online

É a plataforma da Thomson

Plataforma da Thomson

Reuters para acesso a ebooks

Reuters que reúne conteúdos

publicados pela editora Revista

doutrinários, julgados de todos

dos Tribunais. Pode ser

os tribunais do país, legislação

acessada on-line ou pelo

atualizada diariamente,

aplicativo Proview.

acórdãos comentados e diversas
funcionalidades para facilitar

O cadastro para utilização fora

sua pesquisa.

da rede interna do MPPR deve
ser solicitado pelo e-mail

A plataforma é acessível

biblioteca@mppr.mp.br.

utilizando usuário e senha
institucional.
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Bibliotecas digitais
disponibilizadas para
acesso restrito

Lex Magister

Fórum

Da Lex Editora, é uma

Plataforma da Editora Fórum de

plataforma de pesquisas online

periódicos jurídicos e códigos.

que traz conteúdo

Os usuários podem acessar os

jurisprudencial, legislativo,

periódicos de forma simultânea

doutrinário e prático-

e ilimitada e oferece a liberdade

processual, com cruzamento

de copiar, colar, imprimir e

de informações entre

exportar até 10% dos trechos

documentos da base de dados

das obras. O sistema de busca

por links de hipertexto, além

permite pesquisar dentro do

de ser reconhecido como

conteúdo das publicações.

repositório autorizado pelo
STF, STJ e TST.

A plataforma é acessível
utilizando usuário e senha

A plataforma é acessível

institucional.

utilizando usuário e senha
institucional.
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Alerta
bibliográfico
O que é?

Como utilizar?

É uma ferramenta que

A ferramenta está disponível na

possibilita informar aos

página da Biblioteca em “Alerta

leitores as mais recentes

Bibliográfico”.

aquisições e registros do
acervo da Biblioteca. Todos os
registros recém inseridos no
Catálogo, sejam livros ou
artigos, poderão ser
consultados e pesquisados por
período, assunto, autores e etc.
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Sumários
correntes
O que é?

Como utilizar?

Publicação eletrônica que

A publicação é disponibilizada

reúne os sumários dos últimos

na página da Biblioteca, no link

periódicos físicos recebidos

“Sumários correntes”. As

pela Biblioteca.

solicitações de digitalização dos
artigos publicados nos
periódicos físicos devem ser
enviadas para o e-mail:
biblioteca@mppr.mp.br.
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Disseminação Seletiva de
Informações Jurídicas - DSIJ
O que é?

Como utilizar?

É um informativo pelo qual a

Para receber por e-mail o

Biblioteca realiza divulgações

informativo de DSIJ, preencha o

seletivas de informação

formulário disponível na página

jurídica por área de atuação ou

da Biblioteca em “Solicitações”

perfil de interesse, das

- “Disseminação Seletiva de

novidades legislativas

Informações Jurídicas - DSIJ”.

(estaduais e nacionais),
jurisprudenciais (Tribunais
Nacionais) e doutrinárias
(artigos de periódicos), aos
membros e servidores do
MPPR. O serviço exclui
pesquisas acadêmicas a
estagiários.
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Pesquisas
O que é?
A Divisão de Biblioteca realiza
pesquisa doutrinária e
jurisprudencial no âmbito do
Ministério Público e em
sistema de cooperação entre
bibliotecas. São fornecidas
cópias eletrônicas de artigos de
periódicos, capítulos de livros,
legislação e jurisprudência,
visando assim auxiliar a
atuação do Ministério Público e
o desenvolvimento do trabalho.
Pesquisas de cunho acadêmico
para estagiários e para o
público externo não são
contempladas.

Como utilizar?
As solicitações de pesquisa
podem ser feitas pelo telefone
(41) 3250-4556 ou pelo e-mail
biblioteca@mppr.mp.br.
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Biblioteca do mppr
Todos os serviços oferecidos pela

"A mente que se abre a uma

Biblioteca do Ministério Público do
Estado do Paraná e demais

nova ideia jamais voltará ao

informações estão disponíveis na

seu tamanho original."

página da Biblioteca.

Albert Einstein

Contato
biblioteca@mppr.mp.br
(41) 3250-4559
Rua Marechal Hermes, 751 - Bloco I - 5º andar | Centro Cívico
Segunda a sexta-feira - 08h30 às 17h30
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