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RESOLUÇÃO PGJ Nº 1, DE 15 DE JANEIRO DE 2020 

 

Altera a Resolução PGJ nº 59, de 1.º de agosto de 2011. 
 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso das 

atribuições que lhe conferem o artigo 18, incisos XI, XII e LV, e o artigo 85 da Lei Complementar nº 34, 

de 12 de setembro de 1994, 

CONSIDERANDO a transferência de responsabilidade do Arquivo, localizado no Bairro Santa 

Inês, da área de competência da Diretoria de Informação e Conhecimento para a Diretoria de Gestão 

Documental,  

RESOLVE:  

Art. 1º  A Divisão de Memória e Arquivo Histórico (DIMAR), subordinada tecnicamente ao 

Conselho Curador do Memorial do Ministério Público e administrativamente à Diretoria de Informação e 

Conhecimento, passa a denominar-se Divisão de Memória Institucional (DIMEI). 
Art. 2°  O item 4 da alínea “d” do inciso II do art. 7º da Resolução PGJ nº 59, de 1º de agosto de 

2011 passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 7º (...) 

II- (...) 

d) (...) 

4. Divisão de Memória Institucional (DIMEI);" 

Art. 3°  Fica revogado o inciso I do art. 10 da Resolução PGJ nº 59, de 1º de agosto de 2011. 

Art. 4°  O inciso VI do art. 29 da Resolução PGJ nº 59, de 1º de agosto de 2011 passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

"Art. 29. (...) 

VI - planejar, coordenar, promover e avaliar as atividades da Biblioteca, da Biblioteca Virtual e 
do Memorial do Ministério Público;" 

Art. 5°  O inciso VII do art. 29 da Resolução PGJ nº 59, de 1º de agosto de 2011 passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

"Art. 29. (...) 

VII - zelar pelo cumprimento das normas de funcionamento para uso da Biblioteca, da Biblioteca 

Virtual e do Memorial do Ministério Público;" 

Art. 6°  O artigo 36 da Resolução PGJ nº 59, de 1º de agosto de 2011 passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

"Art. 36. A Divisão de Memória Institucional (DIMEI), unidade de apoio administrativo 

subordinada tecnicamente ao Conselho Curador do Memorial do Ministério Público e administrativamente 

à Diretoria de Informação e Conhecimento, tem como finalidade propor e executar as atividades referentes 

à gestão, preservação, conservação, pesquisa e divulgação dos testemunhos materiais e imateriais 
representativos da trajetória e da história da Instituição, recolhidos ao Memorial do Ministério Público." 

Art. 7°  O artigo 37 da Resolução PGJ nº 59, de 1º de agosto de 2011 passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

"Art. 37.  Compete à Divisão de Memória Institucional: 

I - planejar, coordenar, promover e avaliar as atividades de atendimento, pesquisa e disseminação 

de informações históricas; 

II - planejar, coordenar, promover e avaliar as atividades do Memorial do Ministério Público; 

III - zelar pelo cumprimento das normas de funcionamento para uso do Memorial do Ministério 

Público; 

IV - propor e executar políticas de preservação e conservação do patrimônio histórico institucional; 

V - proceder ao recolhimento, organização, registro, tratamento, guarda, preservação, conservação 
dos acervos constituídos no âmbito de sua atuação; 

VI - promover a divulgação do acervo e de pesquisas por meio de exposições, eventos, 

publicações; 

VII - garantir e controlar o acesso a seus acervos, propondo os procedimentos para consulta, cessão 

e reprodução; 



VIII- executar as deliberações do Conselho Curador do Memorial do Ministério Público e 

secretariar as suas reuniões, zelando pela observância dos procedimentos, organização, guarda e lisura dos 

registros; 

IX - gerir o espaço físico do Memorial do Ministério Público, nos seus aspectos de cessão, uso e 

segurança; 

X - exercer outras atividades correlatas que lhe forem delegadas." 

Art. 8°  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Belo Horizonte, 15 de janeiro de 2020. 
ANTÔNIO SÉRGIO TONET 

Procurador-Geral de Justiça 

 


