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INFORMAÇÕES GERAIS 

 

Legislação 
 

1. Qual é a normativa que regula o pedido de auxílio-livro atualmente? 
O pedido de auxílio-livro é regulado pela Resolução 1.300/2021-PGJ, de 

14/01/2021 e pelo Aviso nº 145/2022-PGJ-DG, de 10/03/2022. 
 
 

Contato 
 
2. Qual é a área responsável por processar os pedidos? 

A partir de 2021, de acordo com parágrafo 1º do art. 5º da referida Resolução, 
os requerimentos serão processados pela Biblioteca. 

 
3. Caso eu tenha dúvidas, com quem entro em contato? 

Através do e-mail cdb@mpsp.mp.br, canal de comunicação que está 
recebendo e centralizando todas as mensagens referentes ao auxílio-livro. 

 
4. Como faço para registrar sugestões, questionamentos e esclarecimentos 
sobre o sistema de pedido? E sobre os pedidos feitos? 

Entre em contato com a Biblioteca por meio do e-mail cdb@mpsp.mp.br. 
 

PEDIDOS DE REEMBOLSO 
 

Valor 
 
5. Qual é o valor total de auxílio-livro para o ano de 2022? 

O valor é R$ 1.650,00, de acordo com item 1 do Aviso nº 145/2022. 
 

6. Qual é o valor máximo ressarcido na compra de equipamento portátil para 
leitura de livro (e-reader, tablet)? 

O reembolso para equipamentos portáteis de leitura limita-se a 80% do valor 
total, ou seja, R$ 1.320,00, conforme parágrafo 1º do artigo 3º da Resolução 
1.300/2021. 

 
 

 Prazo 
 
7. Qual é o prazo para fazer o requerimento de auxílio-livro? 

O pedido deverá ser apresentado no período de março a outubro de cada 
exercício, de acordo com artigo 5º da Resolução 1.300/2021 e item 2 do Aviso nº 
145/2022. 

 

http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_img/RESOLUCOES/1300.pdf
https://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/AVISOS/145-Aviso%202022.pdf
mailto:biblioteca@mpsp.mp.br
mailto:biblioteca@mpsp.mp.br
https://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/AVISOS/145-Aviso%202022.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_img/RESOLUCOES/1300.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_img/RESOLUCOES/1300.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_img/RESOLUCOES/1300.pdf
https://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/AVISOS/145-Aviso%202022.pdf
https://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/AVISOS/145-Aviso%202022.pdf
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8. Fiz uma compra de livros em 2021, mas esqueci de solicitar o auxílio-livro. 
Posso pedir em 2022? 

Não, pois o ressarcimento ocorre apenas para aquisições no presente 
exercício, não sendo reembolsadas notas relativas a exercícios anteriores, conforme 
artigo 5º da Resolução 1.300/2021. 

 
 

 Sistema 
 
9. Onde faço o pedido de auxílio-livro? 

Os pedidos devem ser feitos exclusivamente através do canal Atendimento ao 
Integrante. 

 

 
 
Em seguida, o formulário (imagem a seguir) deve ser preenchido com os 

dados necessários para efetivar a solicitação. 
 

http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_img/RESOLUCOES/1300.pdf
https://sis.mpsp.mp.br/solicitacao
https://sis.mpsp.mp.br/solicitacao
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10. Fiz uma compra de um dispositivo eletrônico e outra de livros. Preciso 
fazer uma solicitação para cada compra? 

Pode ser feito tanto um pedido para cada compra quanto um pedido único, 
lembrando que o limite para dispositivo eletrônico é de 80% do valor total (R$ 
1.320,00), conforme parágrafo 1º do art. 3º da Resolução 1.300/2021. 

 
11. Não estou conseguindo finalizar o pedido. O que faço? 

Encaminhe uma mensagem para o e-mail cdb@mpsp.mp.br, com 
informações sobre o problema enfrentado e prints de tela. 

 
 

 Biblioteca Digital 
 
12. Quais são as bases de dados disponíveis na biblioteca digital? Estão 
disponíveis obras de quais editoras? 
 

No momento, as bases de dados assinadas são:  

http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_img/RESOLUCOES/1300.pdf
mailto:biblioteca@mpsp.mp.br
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a) REVISTA DOS TRIBUNAIS ONLINE (Clássica): 38 coleções de periódicos e 
19 Doutrinas Essenciais, Jurisprudências, Legislações, coleção Soluções 
Práticas e Pareceres, Súmulas e Notícias; 
 

b) Biblioteca Digital PROVIEW: e-books da Editora Revista dos Tribunais; 
 

c) MINHA BIBLIOTECA: e-books de várias editoras: Grupo A, Atlas, Manole, 
Saraiva, Almedina, Forense, Forense Universitária, Guanabara Koogan, 
Método, Cortez e outras. 
 
 

13. Onde encontro a biblioteca digital? 
A Biblioteca Digital pode ser acessada pela intranet: 

a) Portal da Biblioteca – Serviços e Produtos – Biblioteca Digital, endereço: 
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_b
iblioteca/bibli_servicos_produtos/BibliotecaDigital ou, 

b) Portal MPSP – Portal da Comunicação - Acesso rápido - Biblioteca digital, 
endereço: http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/intranet/biblioteca_digital 
 
 

14. Como posso ter acesso aos títulos de todos os livros que estão na 
biblioteca digital? 

Todas as obras disponíveis nas plataformas digitais de e-books assinadas 
podem ser consultadas através do catálogo online da Biblioteca (sistema PHL), ou 
pelo caminho: Serviços – Biblioteca – Catálogo Online, ressaltando que as 
plataformas estão em constante atualização, com entrada e saída de obras.  

Para pesquisar o acervo de livros digitais das plataformas no sistema PHL, 
escolha a opção “E-books” em “Preferências – Tipo de Documento”. 

 
15. Comprei livro físico de edição mais recente do que está disponível na 
biblioteca digital. Posso pedir o ressarcimento dessa compra? 

Sim, tendo em vista que o reembolso é realizado desde que não haja 
disponibilização da mesma obra (edição e ano) nas plataformas digitais de e-books 
disponíveis na Biblioteca Digital. 

 
16. Quero comprar o exemplar físico de um livro que está disponível na 
biblioteca digital. Serei reembolsado? 

Não, pois conforme disposto no art. 3º, inciso I da Resolução 1.300/2021-
PGJ, o reembolso da compra de livros ocorre apenas quando estes não estão 
disponíveis em nenhuma das plataformas digitais assinadas pela instituição, 
reunidas na Biblioteca Digital. 

 
 

Softwares e bases de dados 
 

17. Posso pedir o reembolso da compra de qualquer software? 

https://sis.mpsp.mp.br/rtonline
https://proview-mpspbr.msappproxy.net/library.html?sponsor=FEDE-1
https://sis.mpsp.mp.br/bibliotecajuridica/
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_produtos/BibliotecaDigital
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_produtos/BibliotecaDigital
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/intranet/biblioteca_digital
http://biblioteca.mpsp.mp.br/
http://biblioteca.mpsp.mp.br/
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/intranet/biblioteca_digital
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_img/RESOLUCOES/1300.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_img/RESOLUCOES/1300.pdf
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/intranet/biblioteca_digital
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De acordo com o art. 3º, inciso II da Resolução 1.300/2021-PGJ, haverá 
reembolso para aquisição de softwares fundamentais para o exercício da função, 
desde que não fornecidos pela instituição. 
 
18. Posso pedir o ressarcimento de assinatura de uma base de dados jurídica? 

Haverá ressarcimento para assinatura de acesso às plataformas de editoras 
de bibliotecas digitais jurídicas, desde que não assinadas e oferecidas pela 
instituição, conforme inciso III do art. 3º da Resolução 1.300/2021-PGJ. 

 
 

 Equipamentos eletrônicos 
 
19. O que é considerado “equipamento portátil para leitura de livro”? 

Equipamento portátil para leitura abrange tanto equipamentos eletrônicos 
exclusivos de leitura (e-readers, como Kindle) quanto aqueles com funcionalidades 
adicionais (tablets, como iPad). Entretanto, notebooks e computadores não são 
ressarcidos, por serem fornecidos aos membros pela instituição, conforme artigo 3º 
da Resolução nº 1.300/2021-PGJ. 

 
20. É possível utilizar o auxílio-livro para a compra de tablet? E notebook? 

O auxílio-livro pode ser utilizado para aquisições de e-reader e tablet, mas 
não para computador e notebook, por serem fornecidos pela instituição. Lembrando 
que o valor do reembolso corresponde a 80% do valor total, observados o §3º do 
artigo 3º da Resolução nº 1.300/2021-PGJ e item 3 do Aviso nº 145/2022. 

 
21. Como faço o pedido de um equipamento eletrônico, cujo valor ultrapassa o 
limite estabelecido? 

O pedido pode ser feito indicando a quantia paga até o valor máximo de 
reembolso para esse tipo de aquisição, que corresponde a 80% do valor do limite 
anual permitido (R$ 1.320,00), de acordo com §1º do artigo 3º da Resolução nº 
1.300/2021-PGJ. 

 
22. Adquiri um equipamento de leitura (como o Kindle) em 2019 e fui 
ressarcido. Posso solicitar reembolso da compra de um tablet em 2022? 

Não, pois não pode ter havido compra ressarcida de equipamentos 
eletrônicos no último quinquênio, conforme disposto no § 3º do artigo 3º da 
Resolução nº 1.300/2021-PGJ. A aquisição está limitada a um reembolso por 
quinquênio, sendo as aquisições realizadas entre 2018 e 2021, de acordo com item 
3 do Aviso nº 145/2022. 

 
23. Preciso adquirir um equipamento que não está especificado na Resolução. 
Como devo proceder? 

A avaliação dos pedidos baseia-se unicamente na verificação de todos os 
requisitos exigidos na Resolução nº 1.300/2021-PGJ e no Aviso nº 145/2022. 
Recomendamos que o pedido seja formulado via sistema próprio (vide Pergunta 9), 
juntando a documentação necessária. 

 
 

http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_img/RESOLUCOES/1300.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_img/RESOLUCOES/1300.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_img/RESOLUCOES/1300.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_img/RESOLUCOES/1300.pdf
https://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/AVISOS/145-Aviso%202022.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_img/RESOLUCOES/1300.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_img/RESOLUCOES/1300.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_img/RESOLUCOES/1300.pdf
https://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/AVISOS/145-Aviso%202022.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_img/RESOLUCOES/1300.pdf
https://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/AVISOS/145-Aviso%202022.pdf
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 Nota fiscal 
 
24. O valor total das notas fiscais extrapola o limite estabelecido. Como faço o 
requerimento? 

O pedido pode ser feito indicando o valor máximo de reembolso anual (R$ 
1.650,00), de acordo com item 1 do Aviso nº 145/2022. Caso essa observação não 
seja atendida, o próprio sistema de requerimentos irá delimitar a quantia preenchida, 
de modo que a soma dos valores não ultrapasse o limite de ressarcimento 
estabelecido. 

 
25. Comprei livros pela internet, mas como a conta usada está em nome de um 
parente, os dados que aparecem na Nota Fiscal são de outra pessoa. 
Receberei o valor do reembolso? 

Não, pois há divergência entre os dados do membro e do comprador, 
descumprindo os elementos exigidos no art. 4º, item III da Resolução 1.300/2021-
PGJ (nome do membro do Ministério Público e seu CPF). 

 
26. Posso anexar o comprovante de pedido de compra de livros no lugar da 
Nota fiscal? 

Não, uma vez que o pedido de compra não apresenta todos os elementos 
exigidos no art. 4º, item III da  Resolução 1.300/2021-PGJ (nome do membro do 
Ministério Público e seu CPF, a discriminação nominal e o valor individualizado da 
obra). 

 
27. Comprei livros em uma loja física e inclui meu CPF no cupom fiscal 
impresso. Posso solicitar o ressarcimento apresentando esse cupom fiscal no 
lugar da Nota fiscal? 

Não, pois Cupom fiscal diverge de Nota fiscal, por não apresentar todos os 
elementos exigidos no art. 4º, item III da  Resolução 1.300/2021 (nome do membro 
do Ministério Público e seu CPF, a discriminação nominal e o valor individualizado 
da obra). 

 
28. Fiz diversas compras e estou tentando anexar todas as notas fiscais no 

pedido, mas o sistema só deixa anexar 5 documentos. O que está 

acontecendo?                                                                                                             

 O sistema de auxílio-livro atualmente permite, no máximo, 5 anexos por 

pedido. Orientamos para que seja feito um pedido a cada 5 notas fiscais e o valor 

indicado em cada pedido é o somatório das respetivas notas fiscais (descontado 

frete, caso houver). 

 
 

 Dados bancários 
 
29. Meu pedido deu erro, com a mensagem: "Faça a correspondência com o 
formato solicitado". O que houve? 

No preenchimento do campo “Conta corrente com dígito”, devem ser digitados 
apenas os números. 

https://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/AVISOS/145-Aviso%202022.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_img/RESOLUCOES/1300.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_img/RESOLUCOES/1300.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_img/RESOLUCOES/1300.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_img/RESOLUCOES/1300.pdf
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30. Não tenho conta no Branco Bradesco e gostaria de receber o valor do 
reembolso em outro banco. É possível? 

Não, uma vez que todo membro do MPSP possui conta bancária funcional no 
Banco Bradesco, devendo esta ser indicada, conforme inciso I, art. 4º da Resolução 
nº 1.300/2021-PGJ. 

 
 

 Parecer 
 
31. Fiz o pedido de ressarcimento, mas tenho urgência na análise. Meu pedido 
terá prioridade? 

Não, tendo em vista que cada solicitação é processada e analisada de acordo 
com recebimento através do sistema de auxílio-livro, em ordem cronológica dos 
pedidos. 

 
32. Como sei se meu pedido foi deferido ou não? 

Ao término do processamento do pedido, uma mensagem com a decisão 
sobre deferimento ou indeferimento é enviada ao e-mail institucional do membro. 
 
33. Fiz um pedido de reembolso e ele foi indeferido. Por que isso ocorreu? 

O indeferimento de pedido ocorre quando alguma exigência da Resolução 
1.300/2021-PGJ (artigos 1, 3 a 6) e/ou do Aviso nº 145/2022 não é cumprida. Por 
isso, recomenda-se fortemente uma leitura atenta às referidas normas antes de 
realizar pedido de reembolso. 

 
34. Não estou de acordo com a decisão emitida sobre meu requerimento. O 
que posso fazer? 

Pode entrar com pedido de recurso. Para isso, faça uma nova solicitação 
através do sistema (vide Pergunta 9), anexando novamente a documentação e o 
pedido de recurso para reapreciação. 
 

PAGAMENTO 

 

 Reembolso 
 
35. Em quanto tempo receberei o reembolso? 

Os pedidos de ressarcimento de auxílio-livro são verificados e processados 
conforme ordem de recebimento no sistema. Após análise, de acordo com parágrafo 
2º do artigo 5º da Resolução nº 1.300/2021-PGJ, o crédito é programado para até 60 
dias. 

 
36. Fiz o pedido, foi aprovado, mas ainda não recebi o reembolso. O que faço? 

Envie uma mensagem para o e-mail cdb@mpsp.mp.br para que sejam 
verificados data e valor do ressarcimento. 

 

http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_img/RESOLUCOES/1300.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_img/RESOLUCOES/1300.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_img/RESOLUCOES/1300.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_img/RESOLUCOES/1300.pdf
https://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/AVISOS/145-Aviso%202022.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_img/RESOLUCOES/1300.pdf
mailto:biblioteca@mpsp.mp.br
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 Saldo 
 
37. Onde posso consultar meu saldo restante?  

Como a funcionalidade de consulta de saldo ainda não está disponível no 
sistema atual, envie uma solicitação para o e-mail cdb@mpsp.mp.br. 

 

  
 
 

mailto:biblioteca@mpsp.mp.br

