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APRESENTAÇÃO
“A maior riqueza do homem é a sua incompletude.  

Nesse ponto sou abastado”.
(Manoel de Barros)

Com o presente Catálogo de Memoriais, o Comitê Gestor do Plano Nacional 
de Gestão de Documentos e Memória do Ministério Público (COPLANAME) 
pretende contribuir com a difusão da cultura da preservação da história de 
todo o Ministério Público brasileiro, estimulando que os espaços de memória de 
cada Parquet se revelem ambientes aptos à aferição e ao desenvolvimento da 
identidade institucional.

Na verdade, a ideia germinou a partir de um Grupo de Trabalho (GT) 
especialmente composto para apresentar sugestões em torno do relevantíssimo 
tema, que alcançou, no âmbito deste Conselho, uma acolhida sem precedentes, 
tanto por parte do conjunto de conselheiros quanto pela presidência do órgão.

A iniciativa visa, ainda, a fomentar o debate, despertar o espírito crítico, propiciar 
intercâmbio de experiências, atrair parcerias e aperfeiçoar o muito sensível tema 
de resguardo da trajetória institucional.

Não há dúvida de que esse verdadeiro portal da memória do MP que se 
expande a partir do CNMP passa a constituir etapa significativa e fundamental 
para impulsionar o diálogo entre as variadas boas práticas desenvolvidas pelos 
quatro ramos do Ministério Público da União e por todos os Ministérios Públicos 
estaduais que já lograram implantar seus espaços de memória, consoante o que 
ficou disciplinado pela Resolução 158, de 31 de janeiro de 2017, a qual institui 
o Plano Nacional de Gestão de Documentos e Memória do Ministério Público – 
PLANAME.

É certo que as normas editadas pelo Conselho, na seara da tutela deste patrimônio 
imaterial, transcende em muito a mera instalação de memoriais, avançando 
como vetor essencial para incentivar a todos rumo aos novos tempos.

Felizmente o CNMP vem dando o bom exemplo. Tanto que, em 11 de fevereiro 
de 2019, inaugurou o seu Espaço Memória e a Galeria do Tempo, voltados para 
resgatar os trabalhos desenvolvidos até aqui, os quais servem de fio condutor 
para o constante aprimoramento da Instituição, sinalizando os caminhos para 
um futuro que se almeja muito mais edificante e promissor.

O Catálogo se insere em tais anseios, apto a se transformar, dentro da ótica da 
transparência, em mais uma destacada ferramenta que a Instituição coloca à 
disposição de todos para levar conhecimento, ampliar os canais de interlocução 
e revelar que as instituições se constroem diuturnamente pela faina de variados 
atores, membros e servidores, que sabem valorizar e respeitar seu ethos de 
pertencimento.

Desse modo, oportuno salientar que o Catálogo foi projetado para ser dinâmico, 
fluído e interativo, de modo que as informações poderão ser atualizadas com 
agilidade e presteza facultando que, de antemão, todos possam tomar prévia 
e imediata ciência das exposições que serão desenvolvidas em cada momento, 
assim como as boas práticas desencadeadas, favorecendo, sobremaneira, 
o agendamento de visitas, o acompanhamento dos mecanismos criativos e a 
integração institucional.

Seu formato foi pensado justamente para facilitar as pesquisas e as consultas, 
num modelo bem enxuto, com uma síntese histórica, um breve apanhado 
das principais atividades e práticas desenvolvidas, a localização geográfica, 
culminando por abrigar um pequeno, mas valioso, acervo imagético.

Com tais breves aportes, registro os agradecimentos a todos que, de forma 
devotada, se entregaram a essa tarefa de viabilizar mais um instrumento precioso 
para a preservação da memória e da história do Parquet nacional.

Marcelo Weitzel Rabello de Souza
Conselheiro Nacional

Presidente do COPLANAME
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MEMORIAL DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE

HISTÓRICO DE CRIAÇÃO DO MEMORIAL

O Centro de Memória do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) foi 
criado para preservar a memória institucional, atuando como agente cultural na 
disseminação de informação  que promova o exercício da cidadania e o acesso 
à informação, à cultura e à memória histórica do MPAC.

Sua criação se deu pelo Ato PGJ 108/2017, em consonância com o disposto no 
art. 1º da Lei 8.159, de 8 de janeiro de 1991, segundo a qual “é dever do Poder 
Público a gestão documental e a proteção especial a documentos de arquivos, 
como instrumento de apoio à administração, à cultura, ao desenvolvimento 
científico e como elementos de prova e informação”.

Entre seus objetivos específicos, destaca-se a necessidade de reunir, organizar, 
identificar, conservar e produzir, em um mesmo ambiente, a documentação 
institucional para os públicos interno e externo, garantindo o acesso a um acervo 
material e imaterial destinado à evocação da história da instituição.

Tem por finalidade, ainda, o resgate da memória institucional no intuito de 
compreender a trajetória dos seus gestores, membros e servidores, e a evolução 
da atuação ministerial, da estruturação física, entre outros aspectos, criando 
um canal de consulta que possa balizar os próximos caminhos da instituição, 
contribuindo para sua perenidade.

PRINCIPAIS ATIVIDADES

As principais atividades desenvolvidas pelo Centro são: exposição permanente 
da memória institucional; exposição itinerante em comemoração aos 54 anos 
do MPAC; e levantamento de documentos sobre a história do Ministério Público 
do Estado do Acre.
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PUBLICAÇÕES

As publicações ocorrem de modo esporádico, havendo a publicação recente do 
Livro “Registros Históricos: Ministério Público do Estado do Acre, 1963-2017”.

ENDEREÇOS

Endereço físico: Rua Marechal Deodoro, 472, Bairro IPASE, Rio Branco/AC.

Endereço eletrônico: cm.mpac.mp.br

E-mail: dircom@mpac.mp.br.

QUADRO DE PESSOAL

O Centro de Memória do Ministério Público do Estado do Acre possui em 
seu quadro de pessoal a servidora Ruth Lucimar Gomes, técnica ministerial e 
historiadora.
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MEMORIAL DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DE 
ALAGOAS

HISTÓRICO DE CRIAÇÃO DO MEMORIAL

Preocupados em preservar a memória institucional do Ministério Público do 
Estado de Alagoas (MPAL) em espaço próprio, o Procurador-Geral de Justiça, Dr. 
Lean Antonio Ferreira de Araújo, e demais membros contataram equipe técnica 
formada pelo historiador Romeu de Mello Loureiro, a museóloga Célia Regina 
Ferreira Paiva, o arquiteto Nelson Neto de Mendonça Braga e a Pfau Restaurações 
para instalar um Memorial na sede da Procuradoria-Geral de Justiça.

O Memorial foi instituído pela Resolução nº 004/1999, de 7 de outubro de 
1999, da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Alagoas, com as seguintes 
finalidades: levantamento histórico do Ministério Público do Estado de Alagoas; 
preservação da memória ministerial; formação e inventariação de um acervo 
permanente no Memorial; estímulo às atividades de instituições culturais no 
resgate da memória do Ministério Público do Estado de Alagoas e estímulo à 
consciência social para a pesquisa, conservação e restauração do patrimônio do 
Parquet alagoano.

O espaço expositivo foi inaugurado e aberto ao público em 31 de junho de 
2000, e seu tombamento ocorreu pelo Decreto nº 570, de 23 de março de 
2002, do Governo do Estado de Alagoas, integrando-o ao Patrimônio Histórico 
e Artístico e Natural do Estado de Alagoas.

O espaço museológico expõe importante acervo a respeito de membros e 
servidores do Ministério Público, histórico da formação do Ministério Público 
desde a Antiguidade Clássica, Portugal Mediévico, Brasil Colônia, Reino, Império 
e República.
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PRINCIPAIS ATIVIDADES

• Desenvolvimento do projeto “A Escola vai ao MP e ao Memorial”, que consiste 
no agendamento de grupos de estudantes das redes públicas estadual e 
municipal, além de instituições voltadas à assistência social.

• Concurso para criação dos símbolos do Ministério Público, o Brasão e a 
Bandeira, com participação da comunidade alagoana.

• Concurso para criação da letra e música do Hino do Ministério Público do 
Estado de Alagoas, junto à comunidade alagoana.

• Instalação do Sistema de Catalogação de Acervo Museológico – SCAM8.

• Lançamento da Cartilha com o personagem “Promotor de Justiça Mirim”, a 
fim de instruir jovens e adultos quanto aos seus direitos e garantias.

• Participação das atividades referentes à Semana dos Museus, ação 
promovida pelo Ministério da Cultura e Instituto do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional (IPHAN) e posteriormente pelo Instituto Brasileiro de 
Museus (IBRAM).

• Levantamento dos Procuradores-Gerais de Estado e Procuradores-Gerais de 
Justiça.

• Levantamento de membros e servidores, desde 1892.

• Pesquisa para identificar o primeiro Promotor Público e os Adjuntos de 
Promotor.

• Realização do V Encontro Nacional de Memoriais do Ministério Público.

• Realização de exposições de arte, com jovens de instituições voltadas 
à assistência social e em situação de risco, dentre elas: Exposição Arte 
e Conhecimento, com bonecos de papietagem; Exposição do Projeto 
Camaleão e Projeto Brejal com bonecas de retalhos.

• Palestras aos estudantes, visitantes do projeto “A Escola vai ao MP e ao 
Memorial”, realizadas por promotores de Justiça e pela Polícia Militar, com 
o intuito de informar crianças e adolescentes sobre seus direitos e deveres, 
além de servir como instrumento de combate às drogas e à violência.

• Atendimento aos pesquisadores, universitários e instituições públicas e 
privadas.

• Resgate permanente do acervo institucional.
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BOAS PRÁTICAS

• Projeto “A Escola vai ao MP e ao Memorial”, como atrativo para crianças 
e adolescentes, a fim de conhecer a estrutura e conscientizar quanto à 
importância do Ministério Público na defesa do cidadão.

• Palestras de conscientização destinadas a combater o uso de drogas e 
a violência; bem como a propagar os direitos e deveres da criança e do 
adolescente.

• Resgate permanente de acervos para compor e ampliar o acervo institucional, 
seja por intermédio de pesquisas e/ou por doações de membros e/ou 
familiares de membros e servidores.

PUBLICAÇÕES

• Folder do Memorial.

• Cartilha do Ministério Público – Promotor de Justiça Mirim.

• O Ministério Público de Alagoas na Contextura Nacional, de autoria do 
Desembargador Hélio Cabral; e o Informativo do Ministério Público.

ENDEREÇOS

Endereço físico: Rua Dr. Pedro Jorge, R. Jorge de Melo e Silva, 79, Poço, 
Maceió/AL, 57025-400.

Telefone: (82) 21213506.

Endereço eletrônico: http://www.mpal.mp.br/memorial-desembargador-helio-cabral/

QUADRO DE PESSOAL

Kicia Oliveira Cabral de Vasconcellos – Promotora de Justiça e Curadora do 
Memorial; e Gisela Pfau de Carvalho – Assessora.
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MEMORIAL DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DO 
AMAPÁ

HISTÓRICO DE CRIAÇÃO DO MEMORIAL

O Memorial do Ministério Público do Estado do Amapá (MPAP) foi criado através 
da Resolução n° 004/2011, do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério 
Público do referido Estado, com a finalidade de resgatar e preservar a memória 
institucional, por meio da organização de acervo documental, de imagem e 
som, pesquisas, exposições, seminários e publicações.

Em 17 de agosto de 2015, o Ministério Público do Amapá inaugurou uma sala 
no antigo prédio da Procuradoria-Geral de Justiça, hoje complexo Cidadão 
Centro. Tal ação foi a primeira iniciativa da instituição na criação física de seu 
Memorial e preservação da memória institucional e do acervo.

A sala é aberta à sociedade em geral, e visitas orientadas são agendadas para 
professores e estudantes.

Em 2015, o Ministério Público do Estado do Amapá firmou o Termo de 
Cooperação 002/2015, com a Universidade Federal do Amapá (UNIFAP) para 
a execução do Projeto Memória Institucional.

Em março de 2018, por meio da Portaria n° 0123/2018 foi criada a Comissão 
de Execução do Projeto Memorial do Ministério Público do Estado do Amapá, 
a qual, em trabalho conjunto com pesquisadores da Universidade Federal do 
Amapá, destina-se à organização da história da instituição, à preservação da 
memória e à salvaguarda do acervo documental.
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PRINCIPAIS ATIVIDADES

• O Projeto Memória Institucional, por meio dos pesquisadores da Universidade 
Federal do Amapá, doutores em história e arquivo histórico, destina-se à 
organização e catalogação do acervo documental, à produção de pequenos 
documentários e depoimentos em vídeos dos Procuradores-Gerais que já 
assumiram a instituição e de seus primeiros membros.

• Reprodução de um gabinete de Promotor de Justiça à época da criação do 
Ministério Público do Amapá, com móveis e objetos daquele período.

• Na internet, o acervo é publicado em portal próprio e destinado a disponibilizar 
à sociedade a história do Ministério Público do Estado do Amapá, mediante 
a exibição de documentos, textos, depoimentos, vídeos e outros conteúdos.

ENDEREÇO

Endereço eletrônico: mpapmp.br/portal/memorial
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MEMORIAL DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DO 
AMAZONAS

HISTÓRICO DE CRIAÇÃO DO MEMORIAL

No Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM), o Memorial integra o 
Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (CEAF).

Sua instalação física encontra-se no hall do Auditório Carlos Alberto Bandeira 
de Araújo, onde são exibidas vestes talares; a Galeria de Ex-procuradores-
gerais de Justiça; expositores com a documentação alusiva ao início do Parquet 
amazonense e placas referentes às instituições vencedoras do Concurso de Júri 
Simulado do MPAM.

Designada em outubro de 2018, a atual gestão do CEAF tem como projeto a 
reestruturação do Memorial da Instituição.
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MEMORIAL DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

HISTÓRICO DE CRIAÇÃO DO MEMORIAL

O projeto do Memorial do Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA) se 
iniciou no ano de 2016. Em 14 de dezembro de 2017, foi lançado o Centro 
de Memória e Cultura do MPBA, com a assinatura do respectivo ato de criação 
(Ato Normativo 016/2017 – Cria o Memorial do Ministério Público do Estado 
da Bahia – Centro de Memória e Cultura), inauguração da nova galeria de 
fotos dos Procuradores-Gerais de Justiça e apresentação do site do Memorial, 
bem como abertura da campanha para arrecadação de doações para o acervo 
físico. No mês de janeiro de 2018, deu-se início à segunda etapa do projeto, 
visando à instalação física do Memorial. Em abril do mesmo ano o Memorial 
recebeu as primeiras doações para o seu acervo.

BOAS PRÁTICAS

Aponta-se a especial proteção conferida ao acervo, por meio da digitalização dos 
documentos históricos, fotografias e publicações, a fim de preservar a memória 
institucional deste Parquet.

ENDEREÇOS

Endereço físico: Terceiro andar da Sede do MPBA, localizado na 5ª Avenida, nº 
750, Centro Administrativo da Bahia, Salvador/BA – CEP 41.745-004.

Telefone: (71) 3103-023.

Endereço eletrônico: www.memorial.mpba.mp.br.

QUADRO DE PESSOAL

Atualmente, a Assessoria de Cerimonial é responsável pelo Memorial, contando 
com um quadro de cinco servidores e um estagiário de nível superior.

http://www.memorial.mpba.mp.br/
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MEMORIAL DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DO 
CEARÁ

O Memorial do Ministério Público do Estado do Ceará encontra-se em fase de 
estruturação.
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MEMORIAL DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO

HISTÓRICO DE CRIAÇÃO DO MEMORIAL

O Memorial do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (Memp) foi criado 
por ato do Colégio de Procuradores de Justiça, por meio da Resolução nº 07, 
de 15 outubro de 2008. Iniciativa respaldada pela Lei Estadual nº 565/2010, 
que alterou a Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (Lei 
Complementar nº 95/1997), inserindo o Memorial na estrutura administrativa 
da instituição.

Em 2017, com a edição da Portaria nº 531, de 27 de janeiro, foram conferidas 
ao dirigente do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (CEAF) a chefia 
imediata e a supervisão das atividades desempenhadas pelo Memp.

PRINCIPAIS ATIVIDADES

• Exposições permanentes: galerias de Procuradores-Gerais de Justiça e das 
atividades desenvolvidas pelo CEAF e três totens com informações a respeito 
das sedes do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES).

• Simpósio Capixaba de Memória Institucional: evento realizado há oito anos 
pelo Memp, voltado para os setores acadêmico e cultural do Estado do 
Espírito Santo, com a participação direta das instituições que atuam, ou 
pretendem atuar, na construção da memória institucional.

• Projeto Memória Oral: realização de entrevistas com membros e servidores 
aposentados do MPES. Criado em 2011, teve sua segunda edição em 2012, 
e a terceira edição, em execução, foi iniciada em 2017.

• Exposição itinerante do MPES “Fatos em fotos”: exposição fotográfica acerca 
da história do MPES e da atuação de seus membros e servidores. A exposição 
percorreu, nos anos de 2015 e 2016, quatro instituições (Assembleia 
Legislativa, Arquivo Estadual, Justiça Federal e Prefeitura Municipal de 
Vitória) e foi realizada no MPES durante o Encontro Nacional de Memoriais 
do Ministério Público.
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• Concurso de Artigos Científicos: realizado pelo Memorial em 2014 com o 
objetivo de fortalecer a identidade do MPES na perspectiva de sua história. 
Os prêmios em dinheiro foram concedidos pela Associação Espírito-Santense 
do Ministério Público (AESMP).

• Espaço Museal Virtual: projeto, em fase de implantação, com o objetivo de 
melhorar a divulgação da história do MPES no site institucional, mediante 
a divulgação de informações mais detalhadas sobre o acervo documental, 
imagético e iconográfico da instituição.

• Pesquisa histórica: pesquisas e produção de textos acerca da história do MPES, 
como as realizadas para a nota “Registros Históricos”, publicada no informativo 
“Acontece MP”, editado pela Assessoria de Imprensa (ASCM) do MPES.

• Catalogação e digitalização de documentos históricos e fotografias.

BOAS PRÁTICAS

• Campanha de aquisição de acervo junto aos membros e servidores da 
instituição.

PUBLICAÇÕES

• Livro “Procuradores-Gerais do Ministério Público do Espírito Santo: 1909-
2009”;

• Anais do I Simpósio Capixaba de Memória Institucional;

• Anais do II Simpósio Capixaba de Memória Institucional;

• Anais do III Simpósio Capixaba de Memória Institucional;

• Anais do IV Simpósio Capixaba de Memória Institucional;

• Anais do V Simpósio Capixaba de Memória Institucional;

• Anais do VI Simpósio Capixaba de Memória Institucional;

• Artigos acerca da história do MPES publicados no endereço https://www.mpes.
mp.br/Arquivos/Modelos/Paginas/NoticiaSemFoto.aspx?pagi na=544.

ENDEREÇOS

Endereço físico: Sala para atividades administrativas na Procuradoria-Geral de 
Justiça, na Rua Procurador Antônio Benedicto Amancio Pereira, nº 121, Santa 
Helena, Vitória-ES.

Telefone: (27) 3194-4560/4561.

Endereço eletrônico: www.mpes.mp.br na aba “Institucional”, link “Memorial”.

QUADRO DE PESSOAL

Um coordenador (cargo exercido pelo dirigente do CEAF); dois agentes de 
apoio administrativo (cargo efetivo de nível médio); e dois estagiários do curso 
de História (atualmente há apenas uma vaga preenchida).

http://www.mpes.mp.br/
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MEMORIAL DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS

HISTÓRICO DE CRIAÇÃO DO MEMORIAL

O Memorial do Ministério Público do Estado de Goiás foi criado pelo Ato PGJ 
nº 31, de 3 de agosto de 2017, em atendimento às diretrizes traçadas pelas 
Resoluções nº 138, de 15 de março de 2016, e nº 158, de 31 de janeiro de 
2017, do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).

PRINCIPAIS ATIVIDADES

• Recuperar, conservar e divulgar testemunhos materiais e imateriais 
representativos da trajetória e da história do Ministério Público do Estado 
de Goiás (MPGO), proporcionando o aperfeiçoamento das atividades 
institucionais em relação ao cuidado com o patrimônio cultural da instituição.

• Atualmente, o Memorial desenvolve um trabalho de resgate da memória 
do Ministério Público goiano, por meio da transcrição de uma série de 
entrevistas realizadas com diversos membros da instituição no contexto do 
Projeto de Memória do Ministério Público do Estado de Goiás em 2008, que 
será transformado em um livro.

ENDEREÇO

As reuniões e as atividades pertinentes ocorrem no ambiente destinado ao 
funcionamento da Chefia de Gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça. Todavia, 
a Administração tem envidado os esforços necessários para a criação de sala 
própria para o Memorial, bem como de seu endereço eletrônico.

QUADRO DE PESSOAL

A coordenação do Memorial está a cargo do Promotor de Justiça Jales Guedes 
Coelho Mendonça, que trabalha em conjunto com a Comunicação Social, 
a Biblioteca, o Arquivo e as unidades de capacitação, a fim de implementar 
programas e projetos de gestão cultural, promovendo ações pertinentes à 
identidade institucional e cultural do MPGO.

Também fazem parte do Conselho Consultivo do novo órgão o Diretor da Escola 
Superior do MPGO, Flávio Cardoso Pereira; o Promotor de Justiça, Carlos Vinícius 
Alves Ribeiro; o Procurador de Justiça aposentado Vivaldo Jorge de Araújo; e os 
servidores Ana Gardênia Lima Nabuco, Superintendente de Gestão em Recursos 
Humanos, e Marcos Augusto Almeida Braga, lotado na Seção de Arquivo e 
Documentação.
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MEMORIAL DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DO 
MARANHÃO

HISTÓRICO DE CRIAÇÃO DO MEMORIAL

O Programa Memória Institucional do Ministério Público do Estado do Maranhão 
(MPMA) foi criado pela Resolução nº 04/2004, aprovada pelo Colégio de 
Procuradores de Justiça, transformando o então Projeto Memória em Programa, 
com atuação permanente nas seguintes linhas: o Memorial do Ministério Público 
Estadual; o Concurso Celso Magalhães de Monografia; o Plano Editorial 
Promotor Público Filipe Franco de Sá e a Política de Conservação e Preservação 
da Documentação.

O Programa é coordenado por uma Comissão Gestora, composta por quatro 
Membros do Ministério Público, pelos coordenadores de Documentação e 
Biblioteca e de Comunicação, todos designados pelo Procurador-Geral, tendo 
atualmente a seguinte formação: Teodoro Peres Neto, Procurador de Justiça e 
Coordenador da Comissão; Washington Luiz Maciel Cantanhêde, Promotor de 
Justiça; Ana Luiza Almeida Ferro, Promotora de Justiça; Cláudio Luiz Frazão Ribeiro, 
Promotor de Justiça; Maria dos Remédios Ribeiro dos Santos, Coordenadora 
de Documentação e Biblioteca; Lucina Macedo Medeiros, Coordenadora de 
Comunicação; João Raymundo Leitão, Membro Honorário; e Reinaldo Campos 
Castro, Membro Honorário.
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PRINCIPAIS ATIVIDADES

• Exposição do acervo permanente, constituído por galerias dos Procuradores-
Gerais de Justiça, Corregedores do MPMA, Ouvidores do MPMA e Mulheres 
Pioneiras do MPMA; vestes talares de Procurador e Promotor de Justiça; réplica 
do gabinete do Procurador-Geral do Estado; busto de Celso Magalhães; 
óleo sobre tela da representação do julgamento da Baronesa de Grajaú e 
de documentos históricos.

• Trabalhos de paleografia relativos às pesquisas históricas, transcrições e 
revisão de documentos referentes à “Correspondência Ativa dos Promotores 
Públicos” (1831-1871).

• Transcrição dos Livros de Registro de Assentamento de Promotores Públicos 
e Adjuntos de Promotores, do acervo do Arquivo Público do Estado do 
Maranhão.

• Transcrição, digitalização e publicação dos “Autos do Processo-Crime da 
Baronesa de Grajaú” (1876-1877).

• Digitalização e publicação do relatório do “Caso dos Meninos Emasculados 
do Maranhão” (1991-2004).

• Criação do link do Memorial na página do MPMA.

BOAS PRÁTICAS

• O projeto “A Escola no Memorial do MPMA” viabiliza a visitação de alunos 
de escolas públicas e privadas de ensino fundamental e médio ao Memorial 
do MPMA, onde, além de conhecer o acervo permanente ali exposto, podem 
assistir a palestras ministradas por membros e servidores do MPMA.

• Criação da “Galeria 50 Anos da Procuradoria-Geral de Justiça”, como 
espaço para registro iconográfico da sua história.

• Projeto “História Oral”, iniciado em janeiro de 2018, cuja finalidade é formar 
um banco de dados e arquivos de depoimentos e entrevistas com membros, 
ativos e aposentados, do Ministério Público do Estado do Maranhão, com 
o intuito de compreender, resgatar o passado recente da instituição, os 
problemas e as experiências que não foram contemplados por outras fontes 
historiográficas.

PUBLICAÇÕES

• O Plano Editorial Promotor Público Filipe Franco de Sá compreende todas 
as publicações do Programa Memória Institucional do Ministério Público do 
Estado do Maranhão, a seguir:

• Marcos Legais, v. 1, da Série Ministério Público do Estado do Maranhão: 
Fontes para sua História. Publicado em 2003.

• Correspondência Ativa dos Promotores Públicos (1831-1871), v. 2, 16 
tomos da Série Ministério Público do Estado do Maranhão: Fontes para sua 
História, publicados de 2004 a 2010.
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• Autos do Processo-Crime da Baronesa de Grajaú (1876-1877), da Série 
Ministério Público do Estado do Maranhão: Fontes para sua História – Edição 
Especial, publicado em 2009.

• Caso dos Meninos Emasculados do Maranhão (1991-2004), publicado em 
2018.

• MP Memória, edição comemorativa do lançamento do Programa Memória 
Institucional do Ministério Público do Estado do Maranhão, publicado em 
2004.

• MP Memória, v. 1, 2008.

• Informativo MP Memória, ano 1, n. 1, dez. 2005.

• Informativo MP Memória, Edição Especial, maio de 2006.

• Informativo MP Memória, ano 2/3, n. 2/3, maio de 2008.

• Informativo MP Memória, ano 4, n. 4, dezembro de 2008.

• Informativo MP Memória, ano 5/6, n. 5/6, dezembro de 2010.

• E o Informativo MP Memória, ano 7/13, n. 7/13, maio de 2017.

ENDEREÇOS

Endereço físico: Centro Cultural e Administrativo Suvamy Vivekananda 
Meireles, Rua Osvaldo Cruz, nº 1396, Centro. São Luís/MA.

Telefone: (98) 3219-1804.

Endereço eletrônico: https://www.mpma.mp.br/memorial e e-mail: memorial@
mpma.mp.br.

QUADRO DE PESSOAL

Susane Pinto Viégas, Analista Ministerial; Kelcilene Rose Silva, Assessora Técnica 
(Historiadora); Maria Édula Marçal Lima, Bibliotecária; Alda Iris Araújo, Monitora 
Terceirizada; Geisa Moreira da Silva, Monitora Terceirizada; Djalma Vieira Pereira 
II, Estagiário de História; e Gyselle Cristina dos Santos Silva, Estagiária de História.

https://www.mpma.mp.br/memorial
mailto:memorial@mpma.mp.br
mailto:memorial@mpma.mp.br
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MEMORIAL DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DE 
MATO GROSSO

HISTÓRICO DE CRIAÇÃO DO MEMORIAL

O Memorial do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT) e seu 
Conselho Curador foram instituídos por meio da Resolução nº 136/2017 – PGJ, 
de 6 de julho de 2017, publicada no Diário Oficial do Estado de 12 de julho de 
2017.

Posteriormente, houve a publicação do Ato nº 335/2017 – PGJ, de 22 de 
setembro de 2017, designando a Coordenadora do Memorial do Ministério 
Público do Estado de Mato Grosso e os integrantes do Conselho Curador. Atualmente, o Conselho Curador é constituído por uma equipe bastante 

dedicada, coordenada pela Procuradora de Justiça Eunice Helena Rodrigues de 
Barros e ainda composta pelos Promotores de Justiça Henrique Schneider Neto 
e Januária Dorilêo, pelo Promotor de Justiça aposentado José Floriano Nunes 
Dias e pelos servidores João Pedro de Campos Filho, José Gabriel da Silva, Loaci 
Argemira Cavalcanti, Lucia Castrillón Cuiabano e Rafael Adão.

O Memorial do MPMT passa a ser responsável por recuperar, preservar e divulgar 
para seu público interno e toda a sociedade os bens materiais e imateriais 
representativos da trajetória histórica do Ministério Público Estadual, observando 
as diretrizes das Resoluções nº 138/2016 e 158/2017, ambas do Conselho 
Nacional o Ministério Público (CNMP).

Além da regulamentação acima mencionada, o Memorial do MPMT foi 
estruturado com uma nova e ampla sala administrativa para promover a sua 
gestão, realizar pesquisas e armazenamento de parte do acervo histórico. O 
local também abriga duas galerias de fotos dos Procuradores-Gerais de Justiça 
e Corregedores-Gerais do MPMT e o acervo mobiliário que compunha o antigo 
gabinete do Procurador-Geral de Justiça, entre os anos de 1998 a 2003.
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O Memorial também é composto pelo “Espaço Memória”, local para visitação 
do público em geral, inaugurado no dia 14 dezembro de 2016, data em que 
se comemora o Dia Nacional do Ministério Público. Esse espaço encontra-se 
instalado no saguão de entrada do prédio da Procuradoria-Geral de Justiça, 
atraindo de imediato a atenção de todos.

PRINCIPAIS ATIVIDADES

• Atividade integrada com o Departamento de Imprensa e Comunicação 
Social/Cerimonial, mediante a realização de pesquisa e elaboração de 
dossiê sobre a trajetória do Procurador de Justiça Vivaldino Ferreira de 
Oliveira e do Promotor de Justiça Gilberto Gomes, que se aposentaram e 
foram homenageados pela Administração Superior em 17 de fevereiro de 
2017.

• Conclusão do Roteiro e da documentação relacionada, para a implementação 
do Programa de História Oral do Ministério Público do Estado de Mato 
Grosso.

• Elaboração das Minutas da Resolução criando o Memorial e o seu Conselho 
Curador, e do Ato designando o Procurador de Justiça Coordenador e 
membros do Conselho Curador.

• Pesquisa integrada com o Departamento de Gestão de Pessoas, acerca da 
participação feminina nos órgãos da Administração Superior do Ministério 
Público Estadual Brasileiro, no período de 2007 a 2016.

• Atividade integrada com a Gerência de Documentação e Arquivo e com 
o Departamento de Gestão de Pessoas para a coleta de informações e 
organização do Banco de Dados de todos os membros ministeriais, em 
atividade e aposentados.

• Atividade integrada, desenvolvida com a Gerência de Documentação e 
Arquivo, consistente na pesquisa de dados e envio de informações sobre 
o Memorial do MPMT, para o registro no Banco Nacional de Projetos do 
Conselho Nacional do Ministério Público.

• Elaboração de folder e banner referentes ao Memorial, envolvendo pesquisas, 
produção, revisão de textos e elaboração de arte. A atividade foi desenvolvida 
em parceria com o Departamento de Imprensa e Comunicação Social e a 
Gerência de Documentação e Arquivo.

• Elaboração do Projeto para criação da Revista do Memorial do MPMT, em 
parceria com a Gerência de Documentação e Arquivo e o Departamento de 
Imprensa e Comunicação Social.

• Atendimento aos visitantes (público interno e externo), acompanhamentos e 
registros.

• Manutenção do “Espaço Memória”: atualização de informações, preservação 
do acervo exposto e manutenção dos equipamentos de audiovisual.

• Alimentação e atualização do site do Memorial.

PUBLICAÇÕES

Revista do Memorial, com a periodicidade semestral e tiragem inicial de 500 
(quinhentos) exemplares, publicada em junho de 2018.
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ENDEREÇOS

Endereço Físico: Edifício-Sede da Procuradoria-Geral de Justiça – Ministério 
Público do Estado de Mato Grosso, na Rua 04, s/n, Centro Político 
Administrativo, Cuiabá/MT, CEP 78.049-921.

Endereço Eletrônico: www.mpmt.mp.br/memorial

QUADRO DE PESSOAL

Eunice Helena Rodrigues de Barros, Procuradora de Justiça, Coordenadora do 
Memorial e Presidente do Conselho Curador; Januária Dorileo, Promotora de 
Justiça e Representante da Associação Mato-grossense do Ministério Público 

(AMMP); Henrique Schneider Neto, Promotor de Justiça; José Floriano Nunes 
Dias, Promotor de Justiça aposentado; João Pedro de Campos Filho, Técnico 
Administrativo/Arquivo Central, Gerência de Documentação e Arquivo; *José 
Gabriel da Silva, Técnico Administrativo; *Loaci Argemira Cavalcanti, Analista 
– Economia; *Lúcia Castrillón Cuiabano, Assistente Ministerial; *Rafael Adão, 
Gerente de Documentação e Arquivo.

*Estes servidores desenvolvem as atividades permanentes de apoio técnico e 
administrativo do Memorial.
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MEMORIAL DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DE  
MATO GROSSO DO SUL

HISTÓRICO DE CRIAÇÃO DO MEMORIAL

O Memorial do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (MPMS) foi 
criado por meio da Resolução n° 23/2008-PGJ, de 12 de dezembro de 2008, 
com a honrosa missão de resgatar a história do Ministério Público do Estado de 
Mato Grosso do Sul, bem como realizar um trabalho sistemático de registro e 
preservação do seu acervo histórico, para o fortalecimento e a credibilidade da 
instituição.

PRINCIPAIS ATIVIDADES

• Montagem e permanente atualização das galerias física e virtual de fotos dos 
Procuradores-Gerais de Justiça, Procuradores de Justiça e Corregedores-
Gerais.

• Atualização e disposição de registro fotográfico de todos os membros para 
consulta.

• Padronização e constante atualização dos currículos dos membros.

• Desenvolvimento de site e de banco de dados eletrônico que abrigará todo 
o acervo online.

• Registro e coleta de fotografias dos eventos relevantes da instituição, de 
livros históricos, documentos e materiais físicos.
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No ano de sua criação, foi promovida a primeira exposição do Memorial, no hall 
da sede da Procuradoria-Geral de Justiça. O acervo físico exposto foi composto 
por fotos, maquinários, documentos, vestimentas e outros artigos de época da 
história institucional.

Atualmente, concomitante ao Memorial, desenvolve-se o Projeto MPMS 40 
anos, com o objetivo de coletar histórias relacionadas aos 40 anos de criação 
do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul para campanha e 
composição de um livro que será lançado em 2019.

BOAS PRÁTICAS

• Inclusão do Memorial no Planejamento Estratégico da instituição e no Plano 
Geral de Atuação de 2019.

• Realização de visitas técnicas às unidades do interior do Estado, a fim de 
buscar informações e relatos a respeito de Membros emblemáticos que já 
faleceram. O objetivo é resgatar histórias, assim como coletar bens, fotos e 
documentos, relacionados ao desempenho da função, para o acervo.

PUBLICAÇÕES

Em 2017, foi lançado no VII Congresso Estadual do Ministério Público do Estado 
de Mato Grosso do Sul, o site do Memorial da Instituição, desenvolvido pela 
Assessoria de Comunicação, sob a supervisão da Procuradora de Justiça Ariadne 
de Fátima Cantú da Silva.

No referido site constam uma breve apresentação do Memorial; o histórico 
da criação do MPMS; galeria de fotos dos Procuradores-Gerais de Justiça e 
Corregedores-Gerais do Ministério Público; composição da comissão do 
Memorial; e o acervo (ainda em construção).

ENDEREÇOS

Endereço físico: ASSECOM MPMS, localizada na Rua Pres. Manuel Ferraz de 
Campos Salles, 214, Jardim Veraneio – CEP 79031-907 – Campo Grande/
MS. O local não é aberto ao público.

Endereço eletrônico: https://m2.mpms.mp.brimemorial/memorial@mpms.
mp.br e e-mail assecom@mpms.mp.br.

QUADRO DE PESSOAL

As atividades do Memorial são exercidas por uma equipe designada pelo 
Procurador-Geral de Justiça e conta, atualmente, com a seguinte composição: 
Comissão organizadora – Ariadne de Fátima Cantú da Silva, Procuradora de 
Justiça e Supervisora da Assessoria de Comunicação; Procuradores aposentados, 
Harley Cardoso Gaivão e Irone Alves Ribeiro Barbosa; Promotores de Justiça, 
Alexandre Magno Benites de Lacerda e Lindomar Tiago Rodrigues; servidores 
Ariani Mortari Busaneli Vilharba, Cynthia Maria Souza da Silveira, Felinto Paes de 
Barros Neto, José Guilherme de Oliveira, Paula Rogéria Gama Santos, Sandra 
de Campos e Waléria Silva Leite.

https://m2.mpms.mp.brimemorial/memorial@mpms.mp.br
https://m2.mpms.mp.brimemorial/memorial@mpms.mp.br
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MEMORIAL DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DE  
MINAS GERAIS

HISTÓRICO DE CRIAÇÃO DO MEMORIAL

A compreensão do papel histórico do Ministério Público no contexto da sociedade 
e o reconhecimento da responsabilidade das instituições públicas em construir 
sua identidade e preservar o seu patrimônio cultural motivaram a criação do 
Memorial do Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG), por meio 
da Resolução do Procurador-Geral de Justiça nº 18, em 9 de abril de 2008.

Sua inauguração ocorreu no dia 9 dezembro do mesmo ano, em espaço 
físico próprio, situado no pilotis do Edifício Carlos Ferreira Brandão, integrado 
ao conjunto arquitetônico que abriga a Sede da Instituição, no bairro Santo 
Agostinho, em Belo Horizonte/MG. A exposição principal, localizada na Sala de Exposição Permanente, tem caráter 

histórico e pedagógico, aborda como tema central O Ministério Público do Estado 
de Minas Gerais – Uma Instituição Contemporânea e apresenta aspectos do seu 
desenvolvimento e da sua inserção na evolução política e institucional do país.

Fazem parte da exposição objetos relacionados ao cotidiano do trabalho no 
Ministério Público. A exposição conta, ainda, com a linha do tempo retratando 
a evolução orgânica e orçamentária e com painéis que trazem os principais 
marcos políticos e legislativos: o início do Ministério Público em Minas Gerais; 
a edição da Lei nº 616, de 1950, em que, pela primeira vez o Parquet mineiro 
passa a dispor de organização própria, deixando de figurar como capítulo na Lei 
de Organização Judiciária do Estado; a defesa coletiva do cidadão concretizada 
pela edição da Lei de Ação Civil Pública; e, por fim, a Carta Constitucional 
de 1988, que definitivamente eleva o Ministério Público brasileiro ao status de 
órgão constitucional independente funcional e administrativamente.
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PRINCIPAIS ATIVIDADES

Mediante deliberação do Conselho Curador do Memorial do MPMG, a equipe 
técnica desenvolve diversos projetos e atividades, a seguir descritas.

PROGRAMA HISTÓRIA ORAL

O Programa História Oral do MPMG se caracteriza por desenvolver projetos de 
pesquisa que visam a resgatar a memória institucional e a subsidiar a construção 
de sua história. Os temas de pesquisa são definidos no âmbito do Conselho 
Curador e se inserem nas linhas de pesquisa do Memorial.

Em fase inicial, o Programa História Oral do Ministério Público produziu entrevistas 
com personalidades da vida pública que influenciaram os rumos da instituição 
(Ex-Presidente da República Itamar Franco; Deputado Federal Bonifácio José 
Tamm de Andrada; Ex-Ministro da Justiça e Deputado Federal Ibrahim Abi-Ackel) 
e com membros do Ministério Público que atuaram na Administração Superior 
(Ex-Procurador-Geral de Justiça Waldir Vieira; Ex-Corregedor-Geral Bernardo 
Mascarenhas Cançado; Procurador de Justiça Moacir Navarro).

Na segunda fase, produziu entrevistas com membros que exerceram o cargo de 
Corregedor-Geral do Ministério Público, até a gestão de 2010/2011: Afrânio 
Proença, Joaquim Cabral Netto, Ruth Lies Scholte Carvalho, Márcio Heli de 
Andrade, Manoel Divino de Siqueira e Antônio de Padova Marchi Júnior.

Dando continuidade, na terceira fase, o Projeto História Oral do Ministério Público 
realizou pesquisa histórica sobre a gestão dos Procuradores-Gerais de Justiça do 
Ministério Público mineiro. O recorte temporal da Fase III contemplou as gestões 
dos membros do Ministério Público que exerceram o cargo de Procurador-Geral 
de Justiça no período de 1980 a 2014. Foram entrevistados: Waldir Vieira, 
Aluízio Alberto da Cruz Quintão, Márcio Decat de Moura, Tibúrcio Nogueira 
Lima, Castellar Modesto Guimarães Filho, Epaminondas Fulgêncio Neto, Nedens 
Ulisses Freire Vieira, Jarbas Soares Júnior, Alceu José Torres Marques e Carlos 
André Mariani Bittencourt.

Com o intuito de prosseguir, o Conselho Curador do Memorial do MPMG 
deliberou pelo tema de pesquisa “Serviços Auxiliares da Administração do 
MPMG”, para a quarta fase, atualmente em andamento.

PROJETO MEMÓRIA EM DESTAQUE

O Projeto Memória em Destaque tem como objetivo divulgar a história do 
MPMG por meio do acervo do Memorial da instituição. Mensalmente, objetos, 
documentos, fatos ou biografias são destacados no ambiente expositivo e 
apresentados nos veículos de comunicação da Procuradoria-Geral de Justiça, 
onde são evidenciadas peculiaridades e informações técnicas, descritivas e 
narrativas dos itens expostos.

PROGRAMA DE VISITAÇÃO AO MEMORIAL

Atendimento a grupos para visitas guiadas no Memorial: estudantes (Projeto Por 
Dentro do MP); membros (Curso de Preparação dos Promotores); representantes 
de outras instituições de memória, entre outros grupos.
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TRATAMENTO DO ACERVO DO MEMORIAL

O Acervo do Memorial é submetido ao processamento em planilhas eletrônicas 
e no software Pergamum, com o objetivo de possibilitar a busca, recuperação 
e preservação de documentos, fotografias, recursos audiovisuais e objetos 
tridimensionais que materializam a história e a memória institucional.

Os procedimentos de tratamento do acervo encontram-se descritos no Manual de 
Gestão do Acervo do Memorial do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. 
No manual, são estabelecidos critérios de formação do acervo, de modalidades 
de aquisição de obras, de critérios de avaliação de pertinência e de quantidade 
para incorporação ao acervo, de documentação das peças, de processamento 
informacional em software e em planilhas de dados, de acondicionamento e 
armazenamento da coleção, de conservação e preservação dos registros e das 
formas de disponibilização do acervo.

DIVULGAÇÃO DO ACERVO

Com o objetivo de divulgar os testemunhos materiais e imateriais representativos 
da trajetória e da história do Ministério Público Estadual, a Divisão de Memória 
e Arquivo Histórico mantém mostra do acervo na Sala de Exposição Permanente 
do Memorial e divulgação de conteúdos no Portal Institucional.

PESQUISA HISTÓRICA

As pesquisas históricas objetivam atender às solicitações de pesquisa histórica 
de membros e servidores da instituição, bem como eventuais solicitações 
externas. Podem ser realizadas, ainda, para subsidiar a elaboração de produtos 
e desenvolvimento das atividades da Divisão de Memória e Arquivo Histórico.

BOAS PRÁTICAS

• A equipe técnica do Memorial elabora diversos documentos para nortear e 
padronizar procedimentos, contemplando as diversas etapas das atividades 
desenvolvidas, conforme demonstrado a seguir.

• Manuais relacionados ao Programa História Oral: geral do Programa História 
Oral; técnico de gravação; orientação ao entrevistador; procedimento de 
preparação e realização de entrevista; orientação à transcrição; elaboração 
de sumário.

• Manual de Gestão do Acervo do Memorial do Ministério Público do Estado 
de Minas Gerais.

PUBLICAÇÕES

Até o momento foram produzidas duas publicações, sendo elas: Biografias dos 
Membros Ilustres e Folder História do MPMG. Encontra-se em fase de revisão 
textual obra sobre os membros que ocuparam os cargos de Procurador-Geral de 
Justiça e Corregedor-Geral do Ministério Público mineiro.
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ENDEREÇOS

Endereço físico: Memorial do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. 
Rua Dias Adorno, 367 – Pilotis. CEP: 30190-100. Santo Agostinho, Belo 
Horizonte/MG.

Telefone: (31) 3330-8301.

Endereço eletrônico: https://www.mpmg.mp.br/conheca-o-mpmg/memorial/ e 
e-mail: memorial@mpmg.mp.br.

QUADRO DE PESSOAL

Servidores: César Narvaes de Avelar, Coordenador da Divisão de Memória e 
Arquivo Histórico; Alessandro de Oliveira Rezende, Analista em Biblioteconomia, 
integrante da Equipe Técnica; Karol Ramos Medes Guimarães, Analista em 
História, integrante da Equipe Técnica; Sônia Rodrigues de Carvalho Estevão, 
Oficial (com formação em História), integrante da Equipe Técnica. Estagiários: 
Bruna Luísa de Paula, estagiária em História; e Marcial Alves Cunha, estagiário 
em História.
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MEMORIAL DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

HISTÓRICO DE CRIAÇÃO DO MEMORIAL

A Resolução nº 033/2011 CPJ, de 17 de outubro de 2011, criou a Comissão 
de Organização e Estruturação do Projeto Memória do Ministério Público do 
Estado do Pará (MPPA), vinculada ao Gabinete do Procurador-Geral de Justiça, 
cuja composição encontra-se a seguir: Decano do Colégio de Procuradores 
de Justiça; Subprocurador-Geral de Justiça, para a área técnico-administrativa; 
um membro aposentado, designado pelo Procurador-Geral de Justiça; Diretor 
do Departamento de Administração; Chefe da Divisão de Biblioteca; Chefe do 
Serviço de Arquivo; e Chefe do Serviço de Documentação.

Posteriormente, mediante a edição da Portaria nº 1608/2015-MP/PGJ, de 25 de 
março de 2015, designou-se o Procurador de Justiça Jorge de Mendonça Rocha 
para representar a Procuradoria-Geral de Justiça, na qualidade de integrante 
da Comissão de Organização e Estruturação do Projeto “Memória do Ministério 
Público do Estado do Pará”, ficando sob sua responsabilidade a Coordenação 
do referido Projeto.

PRINCIPAIS ATIVIDADES

Em junho de 2017 foi lançado o Projeto “Quinta Cultural”, evento dedicado à 
promoção cultural. A primeira edição contou com a palestra “Belém, o glamour 
da Belle Époque: uma cidade polissêmica”, ministrada pela doutora, mestre e 
professora Maria de Nazaré Sarges.

A segunda edição, realizada em 28 de setembro de 2017, abordou “Patrimônio 
e Memórias Materiais e Imateriais” e “Círio de Nazaré: patrimônio Cultural 
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Brasileiro”, com palestras proferidas pelos Doutores Rui Jorge Moraes Martins 
Junior e Márcio Couto Brasileiro, respectivamente.

Já a terceira edição foi realizada em 14 de junho de 2018, desta vez com 
a palestra “Diversidade Cultural Indígena”, ministrada pelo professor doutor 
Márcio Couto Henrique.

Realização de Programa de História Oral, paralelamente aos trabalhos 
relacionados à publicação “Memórias do Ministério Público do Estado do Pará”.

Por ocasião do VII Encontro Nacional de Memoriais do Ministério Público, 
realizado em Belém nos dias 22 e 23 de setembro de 2016, foi montada a 
exposição sobre a História do Ministério Público paraense, sendo que atualmente 
essa exposição encontra-se no Ministério Público de Santarém.

BOAS PRÁTICAS

O Projeto “Quinta Cultural”.

PUBLICAÇÕES

Em 2016, foi publicado o livro “Memórias do Ministério Público do Estado do 
Pará”, iniciativa de trabalho pioneira, com resgate de documentos escritos e 
iconográficos relativos à história desta instituição.

ENDEREÇO

Endereço eletrônico: http://www2.mppa.mp.br/sistemas/gcsubsites/index.
php?action=MenuOrgao.show&id=6183&oOrgao=89

QUADRO DE PESSOAL

Quanto à implantação do memorial físico e estruturação de pessoal, tais 
questões foram previstas no Projeto de nova estrutura organizacional dos Órgãos 
e Serviços Auxiliares de Apoio Administrativo e no Plano de Cargos, Carreira e 
Remuneração dos Servidores dos Quadros Auxiliares do Ministério Público do 
Estado do Pará, sendo que atualmente as atividades estão sendo desenvolvidas 
pela Comissão.
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MEMORIAL DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA

HISTÓRICO DE CRIAÇÃO DO MEMORIAL

O Memorial do Ministério Público do Estado da Paraíba (MPPB) foi criado por 
meio da Resolução CPJ nº 001/02, para assegurar o resgate e a preservação 
da história do Ministério Público, e exerce função educativa, no sentido de fazer 
conhecer a natureza da instituição e a essência de sua ação junto à sociedade. 
O rico acervo é composto por documentos jurídicos, livros, fotografias, símbolos 
e objetos de uso pessoal de Promotores e Procuradores de Justiça.

PRINCIPAIS ATIVIDADES

Foram realizados lançamentos de livros, entrevistas, visitas dirigidas, seminários 
e coquetéis comemorativos de datas importantes até o ano de 2004.

BOAS PRÁTICAS

Atualmente o espaço não realiza atividades, estando apenas aberto à visitação.

PUBLICAÇÕES

Não existem publicações regulares e esporádicas.

ENDEREÇOS

Endereço físico: Rua Professora Alice de Azevedo, 247, Centro, João Pessoa/
PB. CEP: 58.013-480.

Não possui endereço eletrônico.

QUADRO DE PESSOAL

O quadro de pessoal é formado pela servidora Nozilda Barreiro Paulo.
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MEMORIAL DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DO 
PARANÁ

HISTÓRICO DE CRIAÇÃO DO MEMORIAL

De forma pioneira no âmbito do Ministério Público brasileiro, os registros de 
história oral no Ministério Público do Estado do Paraná (MPPR), até onde se tem 
conhecimento, foram iniciados em 1991, quando foram gravadas as primeiras 
entrevistas com personalidades da instituição.

Idealizado pelo Procurador de Justiça Osmar de Santa Cruz Arruda, o programa 
foi denominado “Caminhos de nossa história” e contou, desde o início, com o 
apoio dos membros Edson Luiz Vidal Pinto e Edilberto de Campos Trovão.

Poucos anos depois, editada a Resolução PGJ nº 41, de 10 de janeiro de 1996, 
da lavra do então Procurador-Geral de Justiça Olympio de Sá Sotto Maior Neto, 
constituiu-se uma Comissão composta por membros ativos e inativos e por uma 
historiadora, com o objetivo de promover o resgate da memória e a preservação 
da história institucional.

Seus componentes eram: Nilton Carlos Carias de Oliveira, Marco Antonio 
Teixeira, Noel Nascimento, Ruy Barbosa Corrêa Filho, Rui Cavallin Pinto, Maria 
Eunice Rodrigues da Silva e Jair Cirino dos Santos, este último na condição 
de representante indicado pela Associação Paranaense do Ministério Público 
(APMP). Em 1997, o representante indicado pela APMP foi Sérgio Renato Sinhori, 
mantendo-se Jair Cirino dos Santos como integrante da Comissão.
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Em seu primeiro ano de atividades, a Comissão empenhou-se em reconstituir 
a trajetória do MPPR, buscando resgatar informações históricas por meio de 
pesquisas em fontes primárias e secundárias. Ademais, foram realizadas 35 
entrevistas com pessoas que deixaram suas marcas na história do MPPR, dentre 
as quais procuradores e promotores de Justiça, bem como ex-ocupantes das 
funções de Procurador-Geral e Corregedor-Geral de Justiça.

Em 2013, por intermédio da Resolução PGJ nº 2935, de 13 de agosto, o 
Procurador-Geral de Justiça Gilberto Giacoia designou nova Comissão, com 
a determinação de elaborar regimento interno do Memorial, composta pelos 
seguintes membros: Nilton Marcos Carias de Oliveira, Rui Cavallin Pinto, Valmor 
Antonio Padilha, Francisco José Albuquerque de Siqueira Branco, Luiz Eduardo 
Canto de Azevedo Bueno e Sérgio Renata Sinhori, este último na qualidade de 
representante indicado pelo APMP.

Em 4 de setembro de 2014, Gilberto Giacoia fez publicar a Resolução PGJ nº 
3457, que dispõe sobre a criação do Centro de Preservação da Memória da 
MPPR, integrando-o à estrutura administrativa do Gabinete da Procuradoria-
Geral de Justiça. Além de constituir uma Coordenação Executiva, a resolução 
trata da extinção da Comissão e estabelece que os respectivos integrantes passam 
a compor o Conselho Curador do Memorial.

Em 2016, o Procurador-Geral de Justiça, Inovei Sfoggia, acrescentou ao 
Conselho Curador do Memorial a participação de servidores da instituição, por 
meio da Resolução PGJ nº 3151/2016.

A partir de 2017, o programa de história oral do MPPR foi ampliado para além 
da história dos membros, passando a incluir também a história da vida dos 
servidores da instituição.

PRINCIPAIS ATIVIDADES

As principais atividades desenvolvidas pelo Memorial, recentemente, incluem:

• Dia 23 de agosto de 2016 – homenagem ao centenário do nascimento do 
Procurador de Justiça João Cid de Macedo Portugal, que chefiou o MPPR de 
fevereiro de 1956 a julho de 1958. O evento foi realizado no gabinete da 
Procuradoria-Geral de Justiça, na Sede da instituição, em Curitiba, com a 
presença de familiares e amigos do homenageado.
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• Agosto de 2016 – a partir da 4ª edição da Revista Jurídica do MPPR, o 
Memorial passou a ter um espaço fixo para a publicação de artigos no 
periódico semestral.

• Dia 10 de novembro de 2016 – montagem de exposição representativa de 
um gabinete de Justiça da década de 1960, instalada no hall de entrada do 
Edifício-Sede do MPPR (transferida em novembro de 2017 para a sede da 
Associação Paranaense do Ministério Público).

• Dia 16 de dezembro de 2016 – durante o Encontro Estadual do MP e as 
celebrações relativas ao Dia Nacional do Ministério Público, em Curitiba, foi 
realizado o lançamento do selo alusivo aos 125 anos do MPPR, o lançamento 
do livro “História do Ministério Público do Paraná” e a exposição do livro 
original, que contém o Decreto nº 1, de 15 de junho de 1891, o qual 
formalizou a organização do sistema judiciário no Estado e a criação do 
MPPR.

• Dia 1º de junho de 2017 – lançamento do canal de vídeos do Memorial 
MPPR no YouTube.

• Dia 28 de setembro de 2017 – início das gravações de entrevistas do programa 
de história oral do MPPR, em seu novo formato, intitulado REConto.

• Dia 14 de dezembro de 2017 – lançamento do novo site do MPPR e do site 
do Memorial.

• Dezembro de 2018 – criação da identidade visual do Memorial, com 
elaboração de logomarcas representativas da própria unidade administrativa 
e do programa REConto.

• Dia 15 de junho de 2018 – lançamento do programa de história oral do 
MPPR, intitulado REConto, com a divulgação de 19 entrevistas gravadas 
entre setembro de 2017 e maio de 2018. Todas as entrevistas publicadas já 
foram transcritas, para que em momento futuro possam ser divulgadas na 
forma de livro impresso e digital, podendo servir, também, de insumo para 
outras ações do Memorial e dos Órgãos de Administração do MPPR.

BOAS PRÁTICAS

O Memorial tem buscado, ao longo de toda a sua existência, contornar a escassez 
de recursos materiais e humanos de diversas formas. Sempre que possível, 
utilizam-se softwares gratuitos para o desenvolvimento das atividades do órgão.

Recentemente, a equipe do Memorial passou a contratar profissionais voluntários, 
tendo sido admitidos uma designer, em setembro de 2017, e um historiador, 
em junho de 2018. Ambos os profissionais trouxeram contribuições importantes 
ao Memorial, demonstrando-se tão comprometidos com o trabalho quanto os 
servidores e estagiários remunerados.

PUBLICAÇÕES

Desde agosto de 2016, o Memorial possui um espaço reservado na Revista 
Jurídica do MPPR, de periodicidade semestral, para publicação de textos 
relacionados às suas atividades e assuntos conexos. Em caráter eventual, sem 
frequência definida, em razão da limitação de recursos, são publicados artigos, 
causas e notícias no site do Memorial.
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ENDEREÇOS

Endereço físico: Rua José Loureiro, 376, 4º andar, Centro. CEP: 80010-000, 
Curitiba/PR, no edifício do Instituto de Identificação da Polícia Civil.

Endereço eletrônico: www.memorial.mppr.mp.br e e-mail memorial@mppr.
mp.br.

QUADRO DE PESSOAL

O Memorial do MPPR é composto por uma Coordenação Executiva, orientada 
por um Conselho Curador e assessorada por um Consultor Científico, cujos 
integrantes estão elencados a seguir. Coordenação Executiva: Alexandre Augusto 
Galvão da Silva, coordenador executivo, administrador; Amanda Paulina 
Gnatta Sureck, estagiária de nível médio; Cristiano de Oliveira Viana Correia, 
historiador voluntário; Giovana Dada Fonseca de Freitas, designer voluntária; 
Mauro Domingues dos Santos, historiador, cargo em comissão; e Rénia Maria 
Germano Pinto da Costa, historiadora, cedida de outro órgão. Conselho 
Curador: Sérgio Renato Sinhori, presidente, procurador de Justiça aposentado; 
Cid Raymundo Loyola Junior, procurador de Justiça aposentado; Cláudio Franco 
Félix, promotor de Justiça, presidente da APMP; Cristina Maria Suter Correia da 
Silva, procuradora de Justiça; Fabiano Saldanha Sales da Silva, administrador; 
Luciana Linero, promotora de Justiça; Marcos Bittencourt Fowler, subprocurador-
geral de Justiça para assuntos de planejamento institucional; e Maria Amélia 
Lonardoni, assessora de comunicação. Consultoria Científica: Rui Cavallin Pinto, 
procurador de Justiça aposentado.
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MEMORIAL DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DE 
PERNAMBUCO

HISTÓRICO DE CRIAÇÃO DO MEMORIAL

O Ministério Público do Estado de Pernambuco (MPPE) conta com uma 
Comissão Provisória de Avaliação de Documentos, criada através da Portaria 
PGJ nº 961/2017, publicada no Diário Oficial do Estado de 24 de maio de 
2017, composta por: Dr. André Felipe Barbosa de Menezes; Dra. Gilka Maria de 
Almeida Vasconcelos; Bruno Valente Firmino dos Santos, Analista Ministerial da 
área Jurídica; Vivianne Lima Vila Nova, Técnica Ministerial, com formação em 
Administração; e Paula Caroline Barbosa Araújo, Servidora à disposição, com 
formação em Administração.

PRINCIPAIS ATIVIDADES

• Exposição para o IX Encontro Nacional de Memoriais do Ministério Público, 
em caráter temporário, sobre os 30 anos da Constituição Brasileira e as 
mulheres pioneiras do MPPE.

• Atualmente, promove o levantamento do acervo e a estruturação física do 
Memorial.

PUBLICAÇÕES

O Ministério Público de Pernambuco conta com a Coleção Construindo a 
Cidadania, que é fruto do Convênio de Cooperação Técnica entre o MPPE e o 
Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano (APEJE), que visou à transcrição e 
à publicação dos documentos da série Promotores de Justiça (PJ), do acervo do 
APEJE, formada por 31 volumes, compreendendo o período de 1833 a 1912. 
Trata-se de rico material de pesquisa, no qual pode-se ter acesso à atuação dos 
Promotores Públicos ao longo do século XIX e início do XX.

ENDEREÇOS

Endereço eletrônico: http://www.mppe.mp.br/mppe/images/cmti/
MemoriaHistorica/memoriahistorica.html

http://www.mppe.mp.br/mppe/images/cmti/MemoriaHistorica/memoriahistorica.html
http://www.mppe.mp.br/mppe/images/cmti/MemoriaHistorica/memoriahistorica.html
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MEMORIAL DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ

HISTÓRICO DE CRIAÇÃO DO MEMORIAL

A Procuradoria-Geral de Justiça, a Chefia de Gabinete e a Assessoria Especial 
de Planejamento e Gestão elaboraram o Projeto “Ministério Público do Estado 
do Piauí: memórias e história”, em abril de 2017, por meio do Procedimento de 
Gestão Administrativa nº 5.907/2017, com o objetivo de recuperar, preservar, 
valorizar e divulgar a memória histórica e cultural do Ministério Público do Estado 
do Piauí (MPPI) e torná-lo cada vez mais próximo da sociedade, destinatária 
primordial das ações ministeriais.

Posteriormente, publicou-se o Ato PGJ nº 718/2017, que criou o Memorial e o 
Conselho Consultivo do MPPI. A Comissão de Preservação de Memória do MPPI 
foi instituída por meio da Portaria do PGJ nº 728/2017, para a implantação do 
Memorial Institucional, bem como a apresentação de medidas para promover o 
estímulo à preservação da memória institucional.

Ademais, foi firmado Termo de Cooperação com a Universidade Estadual do Piauí 
para fins de cessão de historiador para o trabalho de organização documental.

PRINCIPAIS ATIVIDADES

• Levantamento dos temas a serem selecionados para exposição no Memorial.

• Organização do inventário preliminar do acervo já existente. Em andamento.

• Campanha institucional para fins de recebimento de doação de objetos, 
documentos, fotografias, vestes, móveis, entre outros, que reportem à história 
do MPPI, de seus membros e dos seus feitos.
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A inauguração do espaço físico destinado ao Memorial ocorreu em 12 de 
dezembro de 2018. Conforme divulgado no site da Instituição, “o local reúne 
peças de mobiliários, livros, becas e premiações concedidas à instituição por 
seu desempenho ao longo de sua história. Há também um grande painel que 
remonta a história do Ministério Público Estadual; um grande quadro contendo as 
fotos de promotores e procuradores de Justiça, do passado e do presente, e um 
mapa do Piauí feito em couro pelo artesão, Cândido Neto. A intenção principal 
do Memorial é reconstituir a trajetória do MP do Piauí, bem como celebrar o 
progresso do parquet piauiense”. (disponível em: <http://www.mppi.mp.br/
internet/index.php?option=com_content&view=article&id=7464:semana-do-
ministerio-publico-premiacoes-e-inauguracao-do-memorial-do-mppi-marcam-
terceiro-dia-da-solenidades&catid=224:internet/noticias&Itemid=210>).

Importante registrar que as principais atividades desenvolvidas são planejadas 
com orientação de historiadora e mediante pesquisas feitas por alunos bolsistas 
da Universidade Estadual do Piauí, sob orientação daquela. A primeira exposição 
prevista é da Dra. Lina Jokephina Gayoso A. P. da Silva, primeira mulher a integrar 
o quadro de membros do Ministério Público do Estado do Piauí.

BOAS PRÁTICAS

As boas práticas adotadas para a implantação do Memorial têm relação direta 
com o baixo custo, pois foi realizada parceria com a Universidade Estadual do 
Piauí para fornecer expertise técnica na organização do acervo, catalogação e 
estruturação do material doado.

Registre-se que a historiadora Antônia Valtéria Melo Alvarenga, doutora em 
História e doutoranda em Direito, presta auxílio à execução dos trabalhos.

PUBLICAÇÕES

Como o Memorial ainda está em fase de implementação, não registramos, 
no momento, publicações diretamente relacionadas a ele, sendo todas as 
publicações do MPPI, desde o dia 3 de agosto de 2017, feitas por meio do 
Diário Eletrônico.

ENDEREÇOS

Endereço físico: Rua Lindolfo Monteiro, nº 911, Fátima, Teresina/PI.

QUADRO DE PESSOAL

Conforme previsto no Ato PGJ nº 718/2017, a Coordenação do Memorial do 
Ministério Público compete ao Diretor do CEAF ou servidor com capacitação 
reconhecida na área de conhecimento específico, mediante designação do 
Procurador-Geral de Justiça. O Conselho Consultivo, por sua vez, compõe-se, 
no mínimo, por seis integrantes, entre eles: o Diretor do CEAF, que será seu 
Presidente; um Membro ativo, dentre Procuradores e Promotores de Justiça; um 
Membro inativo, dentre Procuradores e Promotores de Justiça; o Coordenador 
do Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente – CAOMA; o Coordenador 
da Comissão Permanente de Avaliação Documental do MPPI; e um servidor, 
indicado pela Coordenadoria de Tecnologia da Informação.
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MEMORIAL DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DO  
RIO DE JANEIRO

HISTÓRICO DE CRIAÇÃO DO MEMORIAL

Criado pela Resolução GPGJ nº 241/1987, do Procurador-Geral Luiz Roldão de 
Freitas Gomesi, o Centro de Memória do Ministério Público do Estado do Rio de 
Janeiro (CDM/MPRJ) nasceu associado à Procuradoria-Geral de Justiça e conta 
com um Coordenador, mediante designação do chefe da Instituição.

Na gestão do Procurador-Geral de Justiça Dr. José Muiños Piñeiro Filhoii, o 
Centro de Memória ganhou novo alento. Com a Resolução GPGJ nº 1008, 
de novembro de 2011, instituiu-se a Comissão Permanente de Avaliação de 
Documentos, destinada à constituição do acervo histórico institucional do 
Ministério Público.

Referida Comissão, coordenada pelo 1º Subprocurador-Geral de Justiça, fora 
integrada pelo Diretor da Revista do Ministério Público, pelo Assessor de Assuntos 
Institucionais e pelos Coordenadores do Centro de Memória e dos Centros de 
Apoio Operacional.

No mesmo ano, o MPRJ e a Fundação Getúlio Vargas firmaram um contrato 
para a prestação dos serviços de concepção do PROJETO MEMÓRIA DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO: ESPAÇO, ACERVO 
E PESQUISA, consistindo em: concepção, textos e redação de livretos; produção 
de vídeo; produção de 30 horas de entrevistas com Membros do Ministério 
Público do Estado do Rio de Janeiro e pessoas que tiveram atuação destacada 
na trajetória da instituição.

Entre os produtos entregues a partir do serviço prestado pela Fundação Getúlio 
Vargas, de evidente reputação ético-profissional no campo da pesquisa, ensino e 
desenvolvimento institucional, destaca-se o projeto de história oral. Atualmente, 
o acervo do Centro de Memória Procurador de Justiça João Marcello de Araújo 
Júnior conta com 14 (quatorze) depoimentos em mp3 e 26 (vinte e seis) fitas 
cassetes que excedem 30 horas de gravação.
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PRINCIPAIS ATIVIDADES

Projeto Personalidades do MP. Criado pela atual Coordenação do Centro de 
Memória, sob a gestão do Procurador-Geral de Justiça José Eduardo Ciotola 
Gussem, e iniciado no mês de julho de 2017, consiste na reunião de dados 
sobre o Ministério Público e a respeito de seus membros, celebrados em cada 
edição e a entrevista com procuradores (as) e promotores (as) de Justiça através 
da metodologia de história oral, associada à pesquisa iconográfica e pesquisa 
na Hemeroteca Digital.

PERSONALIDADES DO MPRJ é uma linha de pesquisa na qual a partir de um(a) 
personagem de destaque para a história do Ministério Público do Rio de Janeiro, 
mergulha-se não apenas em uma biografia, mas em uma trama que envolve 
história nacional, estadual e discursos institucionais, levando em conta marcos 
como a fusão do antigo Estado do Rio de Janeiro e do Estado da Guanabara em 
1975 e efemérides, como os 30 anos da Constituição de 1988.

Para que toda a produção do evento ocorra em consonância com um projeto 
científico de história oral e pesquisa iconográfica, antes de cada evento realiza-
se uma pesquisa para a pauta da primeira entrevista: uma espécie de ensaio 
geral no qual o(a) entrevistado(a) discorre sobre seu perfil familiar; sua formação 
em Direito; suas motivações para ingressar no Ministério Público; as diferenças 
e semelhanças no ambiente institucional entre o período de ingresso e os dias 
atuais; sua trajetória profissional e casos marcantes; sua atuação representando 
o Ministério Público em momentos históricos importantes.

Outra face do projeto é a segunda entrevista, realizada sob a forma de talk show 
entre o coordenador do Centro de Memória e o(a) Procurador(a) de Justiça 
convidado(a). O evento, filmado com a presença de uma plateia de cerca de cem 
pessoas e inspirado no programa Ofício em Cena, do canal GloboNews, não 
apenas registra memórias, mas é o cerne de um projeto audiovisual instigante 
que se desdobra em vídeos com blocos de cerca de quatro a cinco minutos, 
publicados no YouTube do MPRJ.
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BOAS PRÁTICAS

• Pesquisas e relações de pesquisa e colaboração com instituições públicas, 
como Arquivo Nacional; Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro; Museu 
da Justiça; Centro Cultural da Justiça Federal e outros.

• Qualificação do corpo técnico e administrativo em seminários, cursos e 
palestras, como o IV Fórum Estadual de Museus; 4º Simpósio Internacional 
de História Pública; Noções Introdutórias de Licitação e Contratos 
Administrativos; Termo de referência e projeto básico para compras e serviços 
comuns: planejamento e instrução processual na fase interna da contratação; 
Planejamento e Formulação da Estratégia na Administração Pública.

• Trabalhos de pesquisas, elaboração de projetos e comunicação junto 
aos diferentes setores do MPRJ, como: Ouvidoria; Gerência de Portal e 
Programação Visual (Stic); Gerência de Arquivo e Comunicação (Gearq); 
Coordenadoria de Comunicação Social (Codcom) e outros.

• Procuradores-Gerais em Destaque: biografia, imagens, linha do tempo e 
discursos.

PUBLICAÇÕES

A Revista do Ministério Público publica em cada edição a entrevista editada de 
um membro do Parquet celebrado no Projeto Personalidades do MPRJ.

ENDEREÇOS

Endereço físico: Av. Marechal Câmara, 350, 7º andar, Centro, Rio de Janeiro/
RJ. CEP: 20020-080.

Endereço eletrônico: http://www.mprj.mp.br/conheca-o-mprj/centro-de-
memoria

QUADRO DE PESSOAL

Coordenador, Dr. Márcio Klang; Historiadora, Nataraj Trinta; Historiadora, 
Maristela Santana; Servidor administrativo, Marcelo Serpa; Servidora 
administrativa, Patrícia Ourives; Estagiária de História, Nayara C. dos Santos; e 
Estagiária de Museologia, Isaura S. Guimarães Neta.
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MEMORIAL DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DO  
RIO GRANDE DO NORTE

HISTÓRICO DE CRIAÇÃO DO MEMORIAL

A norma interna mais remota a que se teve acesso, referente à criação e ao 
funcionamento do Memorial do Ministério Público do Rio Grande do Norte 
(MPRN), foi a Portaria nº 1589/2010 – PGJ, de 7 de junho de 2010, que instituiu 
uma comissão para atuar junto ao projeto “Memorial do Ministério Público do 
Estado do Rio Grande do Norte”.

Em 2013, foi publicada a Portaria n° 1851/2013 – PGJ, de 26 de junho de 
2013, que revogou a Portaria nº 1589/2010 – PGJ. Nessa oportunidade, o 
acervo do Memorial do MPRN, que até então era de responsabilidade dessa 
comissão, passou para a gestão do Arquivo-Geral.

A partir da publicação da Portaria nº 1851/2013 – PGJ, o Memorial do MPRN 
deixou de existir como Projeto Institucional, e seu acervo foi catalogado pela 
Gerência de Documentação, Protocolo e Arquivo, inventariado e transferido 
para o Arquivo-Geral, onde se encontra guardado até os dias de hoje.

BOAS PRÁTICAS

O Arquivo-Geral, dentro de suas possibilidades e limitações, tenta salvaguardar 
e manter o acervo do Memorial para, quando houver a disponibilização de 
espaço e retomada do projeto, o acervo seja devidamente instalado e exposto.

PUBLICAÇÕES

Não há publicações.

ENDEREÇOS

Endereço físico: Rua Senhorzinho, nº 280 – Parque de Exposições, Parnamirim/
RN. CEP: 59.146-690.

Endereço eletrônico: ag@mprn.mp.br

QUADRO DE PESSOAL

Não possui.

mailto:ag@mprn.mp.br
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MEMORIAL DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DO  
RIO GRANDE DO SUL

HISTÓRICO DE CRIAÇÃO DO MEMORIAL

O Memorial do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul (MPRS) 
nasceu em agosto de 2000 como Projeto Memória (Provimento n° 16/2000). A 
ideia era mais antiga. Em 3 de junho de 1993, foi criada uma comissão especial 
para o exame de documentos de valor histórico existentes na Procuradoria-Geral 
de Justiça. Em 2000, com a perspectiva de restauro do antigo Forte Apache 
e da criação de um espaço para a preservação da memória do Ministério 
Público gaúcho, houve a organização de um projeto. Foram contratados dois 
historiadores, uma socióloga e assistentes, e foram coletadas as primeiras 
entrevistas. Foi estruturado o programa de história oral. Em 2001, foi publicado o primeiro livro da coleção “Histórias de Vida do Memorial 

do Ministério Público do RS”, que possui hoje oito publicações. No início, a ideia 
era colher depoimentos de membros aposentados para resgatar a história das 
origens do Ministério Público. O Provimento n° 17/2003 transformou o Projeto 
Memória em Memorial do Ministério Público.

Os demais livros de entrevistas tiveram um viés temático: as mulheres no Ministério 
Público, que resgatava a luta das mulheres para ingressarem na Instituição 
na década de 1970 (volume 3); a participação dos promotores gaúchos na 
Assembleia Constituinte de 1988 (volumes 4 e 5); a história da Corregedoria 
do Ministério Público (volume 6); a instituição do Júri (volume 7); a atuação do 
Ministério Público na área ambiental (volume 8).

Além das entrevistas e de livros relacionados à história institucional, o Memorial já 
publicou obras relacionadas à história do Rio Grande do Sul e do Brasil, inclusive 
obras inéditas como “Os Diários da Revolução de 1993”, dos irmãos Joca e 
Francisco Tavares, que passaram mais de cem anos em poder dos descendentes 
dos irmãos.
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Nesses dezoito anos de atividades do Memorial já foram realizadas também 
exposições e seminários acadêmicos, com a presença de historiadores do Brasil 
e do exterior, membros do Ministério Público, do Poder Judiciário, jornalistas, 
políticos, etc.

Atualmente o Memorial é regulado pelo Provimento nº 71/2011.

PRINCIPAIS ATIVIDADES

• O Memorial presta assessoria aos membros do Ministério Público em questões 
relacionadas à história da Instituição. Qualquer informação ou pesquisa que 
os membros necessitem, a respeito da história das promotorias, legislação 
histórica, membros que passaram por determinada comarca, entre outras, 
podem ser solicitadas ao Memorial.

• Organização de publicações relacionadas à história da Instituição, história 
do Rio Grande do Sul ou do Brasil.

• Organização de exposições relacionadas à história da Instituição, história do 
Rio Grande do Sul ou do Brasil.

• Visitas guiadas ao Palácio do MP. Recebimento de grupos para visitas ao 
Palácio do MP, com ênfase no tipo de grupo e no seu interesse (história ou 
arquitetura).

• Gerenciamento do banco de dados dos membros inativos. Pesquisa nas fichas 
funcionais dos promotores aposentados para alimentar o banco de dados.

• Realização de entrevistas com membros sobre a história institucional ou para 
subsidiar outras pesquisas.

• Organização de eventos em conjunto com outras instituições, como “Os 
Caminhos da Matriz”, e o “Curso de Extensão em Fontes Judiciais”.

BOAS PRÁTICAS

• Banco de dados dos membros inativos

Consiste em um banco de dados com informações a respeito de todos os 
promotores e procuradores que já passaram pelo Ministério Público. A sua 
montagem envolve pesquisa nas fichas funcionais existentes no arquivo da 
Instituição.

Para os membros mais antigos, há poucos dados. No caso do banco de dados 
do Memorial do MPRS, para os membros do século XIX, há apenas a data de 
ingresso e as datas de passagens pela promotoria. Esses dados foram retirados 
de um livro, pois não havia material no Arquivo.

O banco permite que saibamos os nomes de todos os promotores que passaram 
por uma comarca, a universidade que os promotores cursaram, a cidade natal, 
bem como informações a respeito de passagens pela política.

• Banco de História Oral

Trata-se de um acervo com entrevistas de membros, servidores e outras pessoas 
que contribuíram para a história do MP (cônjuges de membros, políticos, 
jornalistas).
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As entrevistas são feitas a partir de um roteiro que é estruturado com base 
em pesquisa prévia a respeito do entrevistado. Recomenda-se que, no dia da 
entrevista, se obtenha uma foto do entrevistado, o que facilita em caso de 
publicação.

Após, as entrevistas são degravadas e enviadas para o depoente para alterações. 
Feitas as modificações, o texto é aprovado, e é assinado um termo de cessão de 
direitos autorais, o que permitirá a publicação ou disponibilização para consulta.

No Memorial do MPRS, utiliza-se a metodologia do Centro de Pesquisa de 
História Contemporânea do Brasil da Fundação Getúlio Vargas (CPDPC-FGV), 
adaptada para a realidade do Ministério Público.

• Palestra sobre História do MPRS para novos membros e servidores

Todos os MPs realizam cursos de formação para novos membros e servidores com 
aula a respeito de temas pertinentes às funções a serem desempenhadas. No 
MPRS, foi possível incluir uma palestra sobre história do MP nessa programação. 
A palestra dura uma hora e aborda as origens do Ministério Público na Idade 
Média Francesa, o Ministério Público no Brasil, a trajetória da instituição, a 
institucionalização do MPRS a partir da década de 1930, os avanços institucionais 
entre as décadas de 1970 e 1980, e a Constituição de 1988. Em geral, o público 
aprecia bastante as informações e tem um primeiro contato com o Memorial.

• Programa de educação patrimonial “Caminhos da Matriz”

O projeto “Os Caminhos da Matriz” é uma ação conjunta de sete instituições: 
Ministério Público; Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul; Museu Júlio de 
Castilho; Biblioteca Pública do RS; Solar dos Câmara; Cúria Metropolitana e 
Arquivo Público do Estado, que promove visitas guiadas nos prédios públicos 
da Praça da Matriz, Centro Histórico, no último sábado de cada mês, em três 
roteiros alternados. O projeto, idealizado pelo Memorial do Ministério Público 
em 2009, está no nono ano e já recebeu milhares de visitantes.

PUBLICAÇÕES

Os livros de entrevistas com membros do MP têm publicação regular, em geral, 
anual. Outras publicações são esporádicas.

ENDEREÇOS

Endereço físico: Praça Marechal Deodoro 110, Centro Histórico, Porto Alegre/
RS.

Endereço eletrônico: memorial@mprs.mp.br

QUADRO DE PESSOAL

Martha Weiss Jung, Coordenadora; Cíntia Vieira Souto, Assessora historiadora; 
Sonia Beatriz da Silva Pinto, Taquígrafa; e Gabriela Largher, Estagiária em 
História.
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MEMORIAL DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DE 
RONDÔNIA

HISTÓRICO DE CRIAÇÃO DO MEMORIAL

Em 2011, foi publicada a Resolução nº 11/2011-PGJ, acerca da criação 
do Memorial, entretanto a concretização ainda não foi possível por questões 
administrativas e financeiras.

ENDEREÇO

Endereço eletrônico: http://memorial.mpro.mp.br/
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MEMORIAL DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DE 
RORAIMA

O Memorial do Ministério Público do Estado de Roraima está em fase de 
estruturação.
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MEMORIAL DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DE  
SANTA CATARINA

HISTÓRICO DE CRIAÇÃO DO MEMORIAL

O Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) desenvolveu, em 2010, um 
projeto de memória que culminou na criação do Setor do Memorial.

Organizado como órgão integrante da estrutura administrativa do Centro de 
Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (CEAF), o Setor do Memorial foi instituído 
pelo Ato n° 228/2012/PGJ, sendo sua Coordenação exercida pelo Diretor do 
CEAF. As atividades estão disciplinadas no regimento interno do Centro, e as 
diretrizes e políticas são avalizadas pelo Conselho Consultivo, composto por 
Promotores e Servidores da instituição.

O Memorial inicialmente investiu na instalação de um centro de documentação, 
que resultou na composição do acervo inicial e no desenvolvimento dos Bancos 
de Imagens e Banco de Dados de Membros inativos. Paralelamente, a atividade 
de pesquisa de história oral, que realiza a coleta de depoimentos, já propiciou a 
realização de diversas pesquisas e publicações de livros.

O conceito norteador das atividades foi desenhado a partir de um plano de 
gestão estratégica, elaborado por um historiador. O referido plano definiu os 
eixos de atuação inicial, as ações prioritárias e as diretrizes de pesquisa histórica.

PRINCIPAIS ATIVIDADES

Atualmente, o Memorial possui três programas de atuação: Programa de 
Pesquisas e Publicações, Programa de História Oral e Programa de Exposições e 
Eventos. Assim, as atividades desenvolvem-se baseadas em três eixos: pesquisa 
histórica e narrativa institucional, colaboração com as ações do MP no campo 
do patrimônio histórico e ampliação do diálogo cultural da instituição.
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Na área de pesquisa e publicações, existem séries editoriais, com destaque 
para a Série “Histórias de Vida” e para a “Memória Viva de Santa Catarina”. 
A primeira é uma coletânea de entrevistas editadas no âmbito do “Programa 
de História Oral”, promovendo a memória dos indivíduos que ajudaram a 
construir a Instituição. Já a série “Memória Viva” dedica-se a reeditar obras 
raras ou esgotadas e a publicar fontes primárias importantes para a construção 
do conhecimento histórico, contribuindo para o fortalecimento da noção de 
patrimônio cultural entre os catarinenses e promovendo o intercâmbio de acervos 
com instituições ligadas à cultura do Estado.

Além do Arquivo do Programa de História Oral, o acervo do Banco de Dados 
dos Membros da instituição registra informações pessoais sobre a formação 
intelectual e a trajetória funcional de todos os membros do Ministério Público. 
Essas informações poderão ser consultadas por toda a sociedade em um local 
próprio para pesquisas, disponibilizado pelo Memorial.

O Memorial possui ainda colaboração com o Arquivo do Ministério Público, 
atuando em alguns de seus projetos. O Memorial colabora também com a 
atividade-fim, no que diz respeito ao campo do patrimônio histórico e cultural, 
ao participar do Grupo Especial de Defesa do Patrimônio Histórico e Cultural, 
instalado em 2012.

Em relação aos recursos materiais e ao espaço físico utilizado, a estrutura 
encontra-se adequada e funcional, constituída de uma sala, computadores, 
biblioteca, arquivos e reserva técnica.

Seguindo as determinações estabelecidas no Planejamento Estratégico da 
Instituição e das necessidades apontadas durante a criação da Escola de Governo 
do CEAF, a Administração destinou um imóvel tombado para servir como espaço 
sociocultural do MPSC. Desta forma, o Memorial passa a gestionar e desenvolver 
mais um programa: exposições e eventos, responsável por elaborar e executar 
os projetos de exposições, seminários temáticos, bem como a política de ação 
educativa e cultural nos espaços geridos pelo Setor do Memorial.

Desde 2016, trabalhou-se na coleta, catalogação e organização do acervo. 
Atualmente, o Memorial possui fotografias, fitas K7, fitas VHS, séries de 
documentos e livros referentes à atuação da instituição.

BOAS PRÁTICAS

• Programa de História Oral: coleta de depoimentos orais de pessoas, cuja 
trajetória de vida se vinculou ao Ministério Público, por meio dos quais é 
possível constituir uma narrativa mnemônica e afetiva da Instituição e do 
Estado de Santa Catarina. O conjunto dos depoimentos está organizado no 
Banco de Memória Oral.

• Pesquisas: ações investigativas direcionadas para o campo de História do 
Direito e do Ministério Público, com vistas à produção de conteúdo para 
exposições, publicações e bancos de dados.

• Arquivo: reúne e sistematiza o acervo histórico, documental, imagético e 
audiovisual, coletado pelos pesquisadores.

• Programa de Eventos e Exposições: organiza seminários, palestras, 
workshops, eventos culturais, lançamentos de publicações e exposições 
históricas.
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PUBLICAÇÕES

Uma das principais ações culturais do Memorial baseia-se na produção 
editorial. Duas séries editoriais já estão em curso. A série Histórias de Vida reúne 
depoimentos coletados no âmbito do Programa de História Oral. A série Memória 
Viva de Santa Catarina edita fontes primárias ou reedita obras raras com foco 
na História, memorialística e literatura de Santa Catarina, com o objetivo de 
valorizar e divulgar a cultura regional, oportunizando sobre ela uma reflexão de 
alto nível.

O primeiro livro da série “Histórias de Vida” inaugura o programa editorial do 
Memorial do Ministério Público de Santa Catarina. Reúne nove depoimentos de 
Membros que ocuparam a Procuradoria-Geral e um funcionário mais antigo 
da Instituição, no âmbito do Programa de História Oral. Nas narrativas que 
seguem, aborda-se não apenas o Ministério Público, mas também aspectos da 
história do Estado de Santa Catarina, de meados do século XX aos dias atuais. 
Foram entrevistados: Hélio Rosa, José Daura, João Carlos Kurtz, João José Leal, 
Hipólito Luiz Piazza, Moacyr de Moraes Lima Filho, José Galvani Alberton, Pedro 
Sérgio Steil, Gercino Gerson Gomes Neto e Nery José Pedro.

O segundo livro da série “Histórias de Vida” do Memorial do Ministério Público 
de Santa Catarina reúne quinze depoimentos de Membros que ingressaram na 
Instituição entre os anos 1950 e princípios dos anos 1970. Foram entrevistados: 
Ruy Olympio de Oliveira, Walmor Cardoso da Silva, Pedro Paulo Zappelini 
Schiefler, Valdemiro Borini, Walberto Schmidt, Arno Schmidt, Nuno de Campos, 
Darci Manoel Gonçalves, Valdir Vieira, João Guedes da Fonseca Neto, Vivaldo 
Domingos Bento, André Mello Filho, Luiz Fernando Sirydakis, Paulo Armando 
Ribeiro e Roque Silva Machado.

“As Memórias do General Vieira da Rosa” integram uma obra vasta, concluída em 
1940, sobre geografia e história de Santa Catarina. São presentemente editadas 
pelo Memorial do Ministério Público e pelo Instituto Histórico e Geográfico de 
Santa Catarina. O texto retrata a perspectiva do General catarinense sobre a 
Guerra do Contestado e sobre o Movimento Tenentista nos anos 1920.

O livro “Cem anos do Contestado: memória, história e patrimônio” reúne as 
conferências apresentadas no âmbito do Seminário Nacional 100 anos da Guerra 
do Contestado, realizado em Florianópolis em agosto de 2012, e do Seminário 
Contestado, Leituras e Significados, promovido em setembro do mesmo ano 
no Rio de Janeiro. A obra coletiva é composta por artigos de pesquisadores 
de diversas áreas do conhecimento, destacando-se as dimensões jurídicas do 
conflito.

O catálogo “Procuradores-Gerais de Santa Catarina”, com resumos biográficos 
dos Procuradores-Gerais de Santa Catarina, do século XIX aos dias atuais, foi 
concebido como uma ferramenta para oportunizar o acesso ágil e fácil aos 
registros essenciais daqueles que chefiaram o Ministério Público no Estado. 
A pesquisa foi realizada em documentos guardados no Arquivo do Ministério 
Público, mas foram consultados, também, outros acervos, tais como o do Arquivo 
Público do Estado, do Memorial da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, do 
Museu do Tribunal de Justiça e do Instituto Geográfico de Santa Catarina. Além 
disso, percorreu-se a bibliografia corrente, extraindo-se dela as informações 
pertinentes.

A publicação “Osni de Medeiros Régis: Artigos e Discursos” versa sobre a vida 
e obra de Osni de Medeiros Régis. Reúne ensaios acadêmicos e discursos do 
político, publicados e proferidos entre 1955 e 1971.
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O livro “Histórias de vida Vol. III – Mulheres do Direito, mulheres no Ministério 
Público” reúne 17 depoimentos de Promotoras e Procuradoras de Justiça e 
Servidoras da Instituição, aposentadas ou em atividade, coletadas no âmbito do 
Programa de História Oral do Memorial do MPSC. Foram entrevistadas: Hercília 
Regina Lemke, Rosa Maria Garcia, Vera Lúcia Ferreira Copetti, Lenir Roslindo 
Piffer, Maria Auxiliadora Alves, Heliete Marly Filomeno Leal, Heloísa Crescenti 
Abdalla Freire, Sonia Maria Demeda Groisman Piardi, Márcia Aguiar Ared, Kátia 
Dal Pizol, Rosemary Machado Silva, Regina Kurschus, Avone Chagas, Havah 
Emília Piccinini de Araújo Mainhardt, Walkyria Rucir Danielski, Gladis Afonso e 
Eliana Volcato Nunes.

ENDEREÇOS

Endereço físico: Rua Bocaiúva, 1750, Centro, Florianópolis/SC. CEP: 88015-240.

Endereço eletrônico: https://www.mpsc.mp.br/o-ministerio-publico/memorial-
do-ministerio-publico e e-mail memorial@mpsc.mp.br.

QUADRO DE PESSOAL

Atualmente o quadro de recursos humanos do Memorial é constituído por um 
Técnico do MPSC, exercendo a função de Chefe do Setor, um estagiário de 
história e dois estagiários de museologia.

https://www.mpsc.mp.br/o-ministerio-publico/memorial-do-ministerio-publico
https://www.mpsc.mp.br/o-ministerio-publico/memorial-do-ministerio-publico
mailto:memorial@mpsc.mp.br


57
CATÁLOGO DE MEMORIAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO BRASILEIRO

MEMORIAL DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DE 
SÃO PAULO

HISTÓRICO DE CRIAÇÃO DO MEMORIAL

Considerando a importância do resgate e da preservação da história e da 
memória do Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP), o Ato nº 11/PGJ, 
de 3 de março de 2011, instituiu, no âmbito do Gabinete do Procurador-Geral de 
Justiça, comissão responsável pela estruturação, organização e classificação de 
material para a implantação do Memorial MPSP –  Comissão de Organização e 
Estruturação do Memorial do Ministério Público – COMISSÃO DO MEMORIAL, 
sob a supervisão do Procurador-Geral de Justiça.

À Comissão de Organização e Estruturação do Memorial do Ministério Público 
–  COMISSÃO DO MEMORIAL, composta por membros da Primeira e Segunda 
Instância da ativa e aposentados, além de servidores, coube pesquisar, reunir, 
classificar, organizar, administrar e conservar documentos (textos, arquivos 
digitais, objetos, fotografias, etc.) de reconhecido valor para a história do 
Ministério Público do Estado de São Paulo para compor o acervo permanente 
do Memorial do MPSP.

PRINCIPAIS ATIVIDADES

As principais atividades desempenhadas pelo Memorial MPSP são a guarda e a 
preservação de acervo documental sobre a história do Ministério Público do Estado 
de São Paulo; a exposição de parte do acervo documental de forma permanente; 
a realização de exposições temporárias temáticas; a coleta e preservação da 
memória institucional por meio da História Oral e o desenvolvimento de pesquisas 
históricas sobre o Ministério Público do Estado de São Paulo.
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BOAS PRÁTICAS

A realização de visitas guiadas para estudantes dos ensinos fundamental e médio 
e para alunos dos cursos superiores de Direito e História, entre outros, e para o 
público em geral.

Destaca-se ainda o evento denominado “Sarau no Memorial MPSP – vivência 
cultural e institucional”, que ocorre desde maio de 2017, na última sexta-feira 
de cada mês, das 12h às 13h, no auditório do espaço expositivo do Memorial 
MPSP. O intuito é instigar o interesse dos membros, servidores e do público em 
geral pela história institucional retratada no Memorial MPSP e, por consequência, 
aumentar o número de visitas guiadas e de pesquisas em seu acervo histórico. 
Por via indireta, busca-se também a integração de servidores e membros e a 
revelação de talentos musicais, declamatórios e poéticos.

Na primeira parte das apresentações, há um relato histórico institucional, por 
meio de leitura de textos e de exibição de fotos, vídeos e minidocumentários. 
Na segunda parte, há uma apresentação artística e/ou cultural realizada por 
membros e servidores do Ministério Público e de outras instituições, após prévia 
inscrição e aprovação da coordenação do Memorial MPSP.

PUBLICAÇÕES

Os trabalhos de pesquisa realizados no Memorial MPSP são parcialmente 
divulgados por meio da página eletrônica do Memorial, no portal do Ministério 
Público do Estado de São Paulo (http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/
MemorialMPSP). Estuda-se a elaboração de um periódico.

ENDEREÇOS

Endereço físico: Térreo do Edifício-Sede do Ministério Público do Estado de 
São Paulo, na Rua Riachuelo nº 115, São Paulo/SP. CEP: 01007-904. Sua 
secretaria e acervo documental localizam-se na sala 201 do mesmo edifício.

Endereço eletrônico: memorial@mpsp.mp.br

QUADRO DE PESSOAL

No Memorial MPSP estão lotadas duas servidoras com bacharelado e licenciatura 
em História. A gestão de Memorial MPSP é realizada pelas servidoras Karina 
Santos Oliveira e Cristiane Borba Alvares.
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MEMORIAL DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DE 
SERGIPE

HISTÓRICO DE CRIAÇÃO DO MEMORIAL

O Centro de Memória do Ministério Público de Estado de Sergipe Procurador de 
Justiça Pedro Iroito Dória Leó foi inaugurado no dia 05 de novembro de 2018. 

Localizado no foyer do Auditório Promotor de Justiça Valdir de Freitas Dantas, na 
sede ministerial em Sergipe, conta com documentos e peças históricas como, por 
exemplo, recortes de jornais, fotos de eventos, peças de honrarias, premiações 
dos projetos sociais, atas, termos de posse, entre outros documentos. ENDEREÇO

Endereço físico: Avenida Conselheiro Carlos Alberto Sampaio, nº 505, Centro 
Administrativo Governador Augusto Franco, Bairro Capucho, Aracaju/SE.

Endereço eletrônico: http://www.mpse.mp.br/Memorial/Default.aspx e e-mail 
memoria@mpse.mp.br

QUADRO DE PESSOAL

Diretor: Promotor de Justiça Aldo Souza Aragão. Servidores: Antônio Rezende 
Neto; José Bruno Batista Silva, Thiago José Menezes da Silva; e Valfran Aragão 
Costa.

http://www.mpse.mp.br/Memorial/Default.aspx


60
CATÁLOGO DE MEMORIAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO BRASILEIRO

MEMORIAL DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DO 
TOCANTINS

HISTÓRICO DE CRIAÇÃO DO MEMORIAL

Em agosto de 2017 publicou-se a Resolução nº 008/2017, do Colégio de 
Procuradores do Ministério Público do Estado do Tocantins (MPTO), a qual dispõe 
sobre a Política de Gestão de Documentos Arquivísticos do MPTO e dá outras 
providências.

O Memorial do MPTO está em fase inicial de estruturação, haja vista a necessidade 
de manualização e capacitação dos servidores e membros quanto às melhores 
práticas da Gestão Documental.

Além dessa frente de trabalho, o MPTO está empenhado na criação dos 
Instrumentos Arquivísticos do acervo da Instituição, o qual acumulou-se desde a 
criação deste Ministério Público.
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MEMORIAL DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL 
E TERRITÓRIOS

HISTÓRICO DE CRIAÇÃO DO MEMORIAL

O Centro de Cultura e Memória (CEMO) do Ministério Público do Distrito Federal 
e Territórios (MPDFT), unidade vinculada à Vice-Procuradoria-Geral de Justiça, é 
responsável pela gestão e desenvolvimento das atividades culturais e de preservação 
da memória institucional. A unidade, criada em 2005, foi reestruturada por meio 
da Portaria Normativa PGJ nº 406, de 29 de outubro de 2015.

EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO CENTRO DE MEMÓRIA

2002 – Criação do Projeto Memória do MPDFT (Portaria PGJ nº 1357/2002);

2003 – Lançamento do Projeto Memória;

2005 – Constituição do Conselho Gestor do Projeto Memória do MPDFT (Portaria 
PGJ nº 1.578, de 14 de dezembro de 2005);

2005 – Criação do Centro de Memória (Portaria PGJ nº 1.580, de 14 de 
dezembro de 2005);

2005 – Designação da Vice-Procuradoria-Geral de Justiça como coordenadora 
do Conselho Gestor do Projeto Memória do MPDFT (Portaria PGJ nº 1.596, de 
19 de dezembro de 2005);

2011 – Alteração da regulamentação e da vinculação do Centro de Memória do 
MPDFT (Portaria Normativa PGJ nº 162, de 7 de abril de 2011);

2015 – Criação do Centro de Cultura e Memória (Portaria Normativa PGJ nº 
406, de 29 de outubro de 2015).

O Centro de Cultura e Memória encontra-se estruturado em duas unidades. 
São elas: Seção de Cultura, voltada para os assuntos culturais; e Seção de 
Preservação da Memória Institucional, que atua na preservação e na divulgação 
da história da Instituição.



62
CATÁLOGO DE MEMORIAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO BRASILEIRO

PRINCIPAIS ATIVIDADES

Dentre as principais atividades realizadas pela Seção de Preservação da Memória 
Institucional, destacamos:

• Gerenciamento do Espaço Memória: o Espaço Memória, localizado no 
térreo do Edifício- Sede (etapa B), contém expositores, com documentos e 
objetos relacionados à história do MPDFT. O Espaço possui dois terminais 
de vídeos para a projeção de audiovisuais e fotografias.

• Atualização do Portal do Centro de Cultura e Memória: o Portal do CEMO, 
lançado em outubro de 2014, é uma ferramenta importante para preservar 
e divulgar a história do MPDFT. O Portal está organizado em cinco seções, 
quais sejam: histórico, galerias, concursos de membros, publicações e 
contato.

• Preservação e guarda do acervo arquivístico, bibliográfico e museológico: 
o acervo do CEMO é formado por documentos de arquivo, de biblioteca e 
de objetos de museu. Quanto aos documentos de arquivos, destacamos o 
acervo fotográfico acumulado ao longo da existência do MPDFT, em suporte 
papel e em meio digital; gravações sonoras e audiovisuais; e documentos 

com valor histórico (guarda permanente). Dentre os documentos de 
biblioteca, destacamos os livros e periódicos produzidos pela instituição, tais 
como a Revista Memória e o Livro Quatro Décadas de História. Por fim, 
dentre os objetos de museu destacamos: equipamentos fotográficos; placas 
de homenagens e insígnias; máquina de escrever; e vestes talares.

BOAS PRÁTICAS

• Palestra sobre gestão documental e memória para novos membros

Em cumprimento à Resolução CNMP nº 158/2017, foi ministrada palestra 
sobre gestão documental e memória, no dia 5 de março de 2018, aos 
membros participantes do Curso de Ingresso e Vitaliciamento. Na ocasião, os 
Promotores de Justiça visitaram o Espaço Memória, onde puderam conhecer 
um pouco sobre a história da Instituição.

• Disponibilização de imagens nos terminais de vídeo do Espaço Memória

Diariamente, a Seção de Preservação da Memória Institucional realiza a 
divulgação de imagens históricas nos terminais de vídeo existentes no Espaço 
Memória.

• Registro da História das Promotorias de Justiça

A história das Promotorias de Justiça encontra-se registrada no livro “Quatro 
Décadas de História do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios”, 
do Dr. João Alberto Ramos.

PUBLICAÇÕES

• Publicações regulares

A Revista do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios tem o intuito 
de divulgar a produção intelectual dos membros do Ministério Público, com a 
publicação de artigos técnico-científicos e de peças processuais que abordam 
temas relevantes na atualidade e que estão sendo objeto de estudo dos 
pesquisadores e profissionais do Direito.
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• Publicações esporádicas

A Revista Memória tem como objetivo resgatar a história do Ministério Público do 
Distrito Federal e Territórios. Nela pode-se encontrar artigos que tratam do início 
da instalação do MPDFT em Brasília; relatos de experiências vividas por membros 
e servidores; dentre outros. Todas as edições produzidas estão disponíveis no 
Portal do CEMO.

Segue a relação dos livros disponibilizados (em formato PDF) no Portal do CEMO:

• Documentação Legislativa sobre o MPDFT;

• Quatro Décadas de História;

• O Ministério Público e a Realidade dos Territórios Federais; e

• Ministério Público: Sua Gênese e sua História.

ENDEREÇOS

Endereço físico: Eixo Monumental, Praça do Buriti, Lote 2, Sede do MPDFT, 
Térreo, Etapa 2, Brasília/DF. CEP: 70091-900.

Telefone: (61) 3343-6321.

Endereço eletrônico: http://www.mpdft.mp.br/portal/index.php/memoria

QUADRO DE PESSOAL

A Seção de Preservação de Memória Institucional (SEPMI) possui um servidor, 
com formação em Arquivologia.

http://www.mpdft.mp.br/portal/index.php/memoria
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MEMORIAL DO  
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

HISTÓRICO DE CRIAÇÃO DO MEMORIAL

O Memorial do Ministério Público Federal (MPF) foi criado em 2004, em 
sua primeira formatação. Em 2018, em comemoração aos 30 anos da atual 
configuração do MPF, foi lançado o projeto “MPF cidadão 30 anos – uma 
história de combate ao crime e de proteção aos direitos humanos”. Entre outras 
frentes, o projeto previa a revitalização do Memorial, para um formato moderno 
e dinâmico.

O novo Memorial do MPF foi inaugurado em 14 de dezembro de 2018, com 
cerca de 300 metros quadrados, divididos em oito áreas. A exposição de 
longa duração possui duas temáticas principais: “História Institucional” e “o 
MPF e a Sociedade”. Os recursos expositivos se dividem entre telas interativas, 
projeções panorâmicas, bens históricos musealizados e maquete tátil do prédio 
da Procuradoria-Geral da República. O intuito é proporcionar uma experiência 
ativa aos visitantes, a fim de que possam interagir com as peças expográficas, 
bem como auxiliar o MPF na construção da sua história.

O mote do Memorial MPF “nossa história em movimento” reflete a proposta da 
narrativa da exposição, isto é, estabelecer uma conexão com o visitante sobre 
o MPF ante uma prospecção do passado, do presente e do futuro. O Memorial 
MPF é aberto ao público externo para visitações das 13h às 17hs, de segunda 
a sexta-feira.

PRINCIPAIS ATIVIDADES

A Coordenadoria de Memória Institucional foi criada pela Portaria nº 113, de 
4 de fevereiro de 2019. Com a atualização do regimento administrativo do 
MPF, foram propostas atividades relacionadas à: atualização e preservação do 
acervo do Memorial, realização de eventos e exposições, ações de memória oral, 
desenvolvimento do memorial virtual, proposta de intercâmbio e normatização.
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BOAS PRÁTICAS

A nova proposta visa a elaborar espaços físicos e virtuais que possibilitem uma 
ampla relação entre o Ministério Público Federal e a sociedade. Esse elo ocorre 
por meio da arquitetura do espaço, utilizando-se de uma mescla de arte, design 
e recursos multimídias. Desse modo, o Memorial MPF inova e segue a tendência 
de museu hiperconectado. A hiperconectividade é atualmente o tema que tem 
ganhado mais destaque entre os assuntos de comunicação da informação em 
museus.

PUBLICAÇÕES

O Memorial MPF não realiza publicações próprias, mas divulga as feitas por 
outras áreas do MPF em seu endereço eletrônico.

ENDEREÇOS

Endereço físico: SAF Sul, Quadra 4, Conjunto C, Brasília/DF. O Memorial está 
localizado no Térreo do Bloco C da Procuradoria-Geral da República.

Endereço eletrônico: memorial.mpf.mp.br

QUADRO DE PESSOAL

O atual quadro de pessoal do memorial MPF é formado por uma analista de 
arquivologia, um analista de gestão pública, uma recepcionista terceirizada e 
uma estagiária de história.
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MEMORIAL DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO TRABALHO

HISTÓRICO DE CRIAÇÃO DO MEMORIAL

No âmbito do Ministério Público do Trabalho (MPT), no Planejamento Estratégico 
de 2009, em grupo presidido pela Dra. Juliana Vignoli Cordeiro, com participação 
do Dr. Otavio Brito Lopes, Procurador-Geral do Trabalho à época, foi elencado 
como iniciativa estratégica “Implantar a gestão de documentos, planejamento 
e mantendo atualizado o registro relativo ao arquivamento e destinação da 
documentação produzida pelo MPT, de forma a preservar a memória institucional”.

Já havia, mesmo antes de 2009, iniciativas pontuais das Procuradorias Regionais 
do Trabalho no sentido de preservar suas respectivas histórias institucionais e 
divulgação do trabalho prestado no Ministério Público do Trabalho, a exemplo 

da iniciativa da Dra. Eliney Bezerra Veloso, Procuradora-Chefe da PRT-23 Região, 
que criou por meio da Portaria nº 10/2007, publicada no Boletim de Serviço 
Especial 04-F 2007, o “Memorial da PRT-23 Região”.

Em setembro de 2012, com a edição da Portaria PGT/MPT nº 475, de 28 de 
setembro de 2012, publicada no Boletim de Serviço Especial 10-A 2012, houve 
uma atualização sobre a Política de Gestão Documental a ser seguida por 
todas as unidades no âmbito do MPT, bem como a designação de Comissão 
Permanente de Gestão Documental do MPT.

Em 2013-2014, foi instituído Grupo de Trabalho Multisetorial, no âmbito da 
Procuradoria-Geral do Trabalho (PGT), sob orientação do Departamento de 
Documentação e Gestão da Informação (DDGI), que se destinava a ordenar a 
documentação arquivística, bem como, paralelamente a este grupo de trabalho, 
com o auxílio do trabalho da Comissão Permanente de Gestão Documental do 
MPT, foram implementados os instrumentos arquivísticos de gestão documental 
do MPT (Portaria PGT/MPT nº. 553, de 15 de julho de 2013, Boletim de Serviço 
Especial 7-D 2013).
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Além disso, na Agenda Positiva 2014/2015, uma das ações prioritárias e das 
iniciativas elencadas foi justamente referente à Memória Institucional, tendo sido 
feita alteração no Regimento Interno para atribuir ao Arquivo/DDGI atribuições 
específicas voltadas à preservação histórica.

O espaço físico foi inaugurado em 17 de agosto de 2015, na antiga sede da 
Procuradoria-Geral do Trabalho, e, em 9 de agosto de 2017, na atual Sede.

Algumas Procuradorias Regionais do Trabalho (PRTs), a exemplo das PRTs 3 e 
23, já possuem espaços de Memória referentes à história institucional de cada 
regional, inclusive anteriores ao Memorial do MPT. Outras têm o plano de 
implementação do espaço de Memória no biênio de 2018-2020, informado 
nos Planos Bianuais de Comunicação do MPT, a exemplo das PRTs 2, 10 e 15.

PRINCIPAIS ATIVIDADES

As principais atividades cumpridas pelo Memorial estão dispostas no art. 100 
do Regimento Interno do MPT (Portaria PGT/MPT nº 1314, de 22 de agosto de 
2017), in verbis:

Ao Setor de Documentação e Memória Institucional incumbe:

I. zelar pela preservação da memória do Ministério Público do Trabalho e 
divulgar o histórico institucional;

II. organizar, conservar e manter atualizado o repositório de documentos 
associados à história institucional, catalogar acervos e coleções, bem como 
indicar itens para incorporação;

III. realizar pesquisas e estudos relativos à memória institucional, bem como 
adotar as providências necessárias à permanente atualização e à prestação 
das condições de acessibilidade;

IV. organizar e gerir os serviços de conservação e restauração dos itens do 
acervo;

V. propor e gerir os serviços de conservação e restauração dos itens do 
acervo;

VI. propor e gerir, nos limites das suas atribuições, medidas, programas e 
eventos de aproximação de Ministério Público do Trabalho à Sociedade, 
bem como de divulgação das atividades institucionais;
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VII. propor a assinatura de convênios ou instrumentos afins para estímulo ao 
uso de arquivo permanente e acesso ao Memorial;

VIII. atender às demandas de desarquivamento e empréstimo de documentos, 
bem como as de pesquisa do acervo histórico;

IX. prestar assistência técnico-arquivística aos diversos segmentos que 
compõem a estrutura administrativa da Procuradoria-Geral do Trabalho;

X. elaborar, nos limites das suas atribuições, os termos de referência 
necessários à aquisição e à contratação de bens e serviços.

BOAS PRÁTICAS

A constante comunicação com órgãos externos que possuem interesses comuns, 
tal como o Tribunal Superior do Trabalho e o Ministério do Trabalho, bem como 
com os outros ramos do Ministério Público da União e, ainda, com as outras 
unidades do próprio MPT, possibilita uma universalização da informação, inclusive 
com o empréstimo de acervo histórico para fins de exposição temporária.

Cabe ainda lembrar que, sempre que possível, os eventos promovidos dentro 
da PGT incluem uma visita ao Memorial do MPT em sua programação. Um 
exemplo foi a realização da Quarta Etapa Nacional do Prêmio MPT na Escola, 
promovido em parceria com nove PRTs. O evento ocorreu no auditório da PGT, 

ocasião em que aproximadamente trezentas pessoas estiveram presentes, entre 
elas, os Ministros do Tribunal Superior do Trabalho Lélio Bentes Correa e Delaíde 
Alvez Miranda Arantes; a Secretária Executiva do Fórum Nacional de Prevenção 
e Erradicação do Trabalho Infantil, Isa Oliveira; a vice-presidente da Associação 
Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT), Ana Claudia Bandeira Monteiro; 
e a Subprocuradora do Trabalho Heloísa Maria Moraes Rego Pires, responsável 
pelo Memorial do Ministério Público do Trabalho.

Registram-se, ainda, visitas guiadas por ocasião da realização de eventos de 
Coordenadorias Temáticas do MPT, bem como a recepção de alunos do curso 
de Gestão Pública do Instituto Federal de Brasília, campus Brasília.

PUBLICAÇÕES

Há previsão de publicação, em informativo da ASCOM/PGT, de notícias e 
informações referentes à realização de eventos. Há a distribuição da revista MPT 
em quadrinhos para os visitantes.

ENDEREÇOS

Endereço físico: Sede da Procuradoria-Geral do Trabalho, localizada no Centro 
Empresarial CNC, Torre A SAUN, Quadra 5, lote C, 17ª andar, Foyer, Asa Norte.

Telefone: (61) 3314-8313.

Endereço eletrônico: memorial.pgt@mpt.mp.br

QUADRO DE PESSOAL

O Memorial da PGT integra o Arquivo da PGT, recebendo o suporte da chefe 
da Seção Jacqueline Alves Costa. A servidora Nina Menegale Bianchetti tem 
formação de nível superior na área de história e é a responsável principal pelas 
atividades diárias do Memorial.
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MEMORIAL DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO MILITAR

HISTÓRICO DE CRIAÇÃO DO MEMORIAL

Segundo relatório do Promotor de Justiça Militar aposentado Jorge Cesar de 
Assis, o projeto original relacionado à memória institucional no Ministério Público 
Militar (MPM) surge em 2005. Entretanto, em 18 de abril de 1994, foi publicada 
a Portaria nº 28/PGJM, constituindo a Comissão Especial para elaboração do 
“Resumo Histórico do Ministério Público Militar e a Síntese Biográfica dos Ex-
Procuradores-Gerais da Justiça Militar”. Essa Comissão era presidida pelo então 
Subprocurador-Geral de Justiça Milita, Rubem Gomes Ferraz.

Entre os dias 7 e 8 de novembro de 2012, a Procuradoria-Geral de Justiça 
Militar (PGJM) sediou o III Encontro Nacional dos Memoriais do Ministério 

Público, cujos trabalhos e conclusões sensibilizaram a Administração Superior 
deste órgão quanto à necessidade de se criar uma comissão temporária com 
o objetivo de discutir e elaborar um projeto que contemplasse a criação de 
espaços (físicos e virtuais) como centros de produção, preservação, discussão e 
divulgação da memória da instituição.

Em 12 de novembro do mesmo ano, foi assinada a Portaria nº 471/PGJM, pelo 
Procurador-Geral de Justiça Militar em exercício, Marcelo Weitzel Rabello de 
Souza, designando os Doutores Péricles Aurélio Lima de Queiroz, Subprocurador-
Geral de Justiça Militar; Antônio Pereira Duarte, Procurador de Justiça Militar; 
e Jorge Cesar de Assis, Promotor de Justiça Militar, para integrarem, sob a 
coordenação do primeiro, a “Comissão Temporária do Projeto Memória do 
Mistério Público Militar”. A referida comissão tinha, entre outras atribuições, a 
missão de resgatar a história e a memória institucionais, instalar o Programa 
de História Oral e coletar os depoimentos dos membros inativos, inaugurar o 
Centro de Memória do Ministério Público Militar (CMMPM) e também criar um 
site para acesso ao público interno e externo.

Em 22 de março de 2016, a Portaria nº 29/PGJM tornou pública a criação da 
Coordenadoria de Gestão de Acervos e Memória Institucional e, também, do 
Setor de Memória Institucional. Na mesma data, é publicada a Portaria nº 33/
PGJM, que dispõe sobre a criação, a composição e as atribuições do Conselho 
Consultivo da Memória Institucional. Em 30 de março de 2016, inaugura-
se o espaço físico do Centro de Memória do MPM, no foyer do auditório da 
Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Brasília, atualmente chamado “Auditório 
Subprocuradora-Geral de Justiça Militar Adriana Lorandi”.

PRINCIPAIS ATIVIDADES

Conforme o art. 42 do Regimento Interno da Estrutura Administrativa do MPM, o 
Setor de Memória Institucional possui as seguintes competências:

I. organizar o espaço físico do Centro de Memória do Ministério Público 
Militar e gerenciar exposições permanentes ou temporárias;

II. atualizar as informações a serem inseridas no site do Centro de Memória 
do Ministério Público Militar, na internet;
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III. realizar a pesquisa e a elaboração de textos para as exposições do 
Centro de Memória do Ministério Público Militar e acompanhar o processo 
de editoração e impressão de publicações;

IV. prestar atendimento aos visitantes do Centro de Memória do Ministério 
Público Militar em visitas guiadas ou espontâneas;

V. desempenhar outras atribuições correlatas determinadas pelo Conselho 
Consultivo da Memória Institucional e pela chefia imediata.

Dentre as iniciativas, destacamos que o Centro de Memória do MPM já inaugurou 
quatro exposições, desde seu lançamento, quais sejam: 1º Concurso Público 
para Promotor de Justiça Militar: um marco histórico e institucional; Intercâmbio 
Jurídico-Institucional entre o Ministério Público Militar e a República de Angola: 
1997-2016; Atuação do Ministério Público Militar na Segunda Guerra Mundial; 
e Atuação Internacional do Ministério Público Militar em Missões de Paz.

BOAS PRÁTICAS

O Centro Memória do MPM tem contribuído para sistematizar e conservar 
a história do Ministério Público Militar, o pensamento e a atuação dos seus 
integrantes, desde a sua criação, investigando as influências recíprocas entre a 
sua ação e o ambiente social de cada época; propiciar, por meio de historiografia, 
o debate em torno da identidade institucional do Ministério Público Militar; 
contribuir para informar a sociedade sobre o papel do Ministério Público Militar; 
e contribuir na preservação do patrimônio histórico e cultural do Ministério 
Público Militar.

PUBLICAÇÕES

Todas as publicações relacionadas à memória institucional do MPM estão 
disponíveis no site http://www.mpm.mp.br/cmmpm-centro-de-memoria/linvrose-
publicacoes/ em PDF (Portable Document Format), onde é possível acessar os 
seguintes títulos:
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• “Resumo Histórico do Ministério Público Militar & Síntese Biográfica dos 
procuradores-gerais de Justiça Militar”.

•  “Memória Histórica do Ministério Público Militar”.

• “Procuradores-gerais de Justiça Militar: 1920-2016”.

•  “Manual de História Oral”.

• “Histórias de Vida: volume 1”.

•  “Intercâmbio Jurídico-Institucional entre o Ministério Público Militar e a 
República de Angola: 1997-2016”.

• “Atuação do Ministério Público Militar na Segunda Guerra Militar”.

• “Atuação Internacional do Ministério Público Militar em Missões de Paz”.

Durante as solenidades de inauguração de novas exposições são distribuídas as 
publicações em formato físico aos visitantes e demais interessados nas obras. 
Também são encaminhadas as publicações por malotes e pelos Correios.

 ENDEREÇOS

Endereço físico: Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), Setor de 
Embaixadas Norte, Lote 43, Térreo, Foyer do Auditório Subprocuradora-Geral 
de Justiça Militar Adriana Lorandi. CEP: 70800-400, Brasília/DF.

Endereço eletrônico: http://www.mpm.mp.br/cmmpm-centro-de-memoria/ e 
e-mail memoria@mpm.mp.br

QUADRO DE PESSOAL

Atualmente, a equipe do Centro de Memória do Ministério Público Militar é 
composta pelas servidoras Eliane Alves Alípio e Marina Scardovelli de Souza e 
pelo estagiário Gustavo Fonseca de Araújo.

http://www.mpm.mp.br/cmmpm-centro-de-memoria/
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MEMORIAL DO  
CONSELHO NACIONAL DO  
MINISTÉRIO PÚBLICO

HISTÓRICO DE CRIAÇÃO DO MEMORIAL

Em 12 de maio de 2015, mediante a publicação da Resolução nº 122, da lavra 
do então Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, instituiu-se a 
Comissão Temporária de Preservação da Memória Institucional do Ministério 
Público, um projeto de inciativa do antigo conselheiro Antônio Pereira Duarte, 
idealizador de uma regulamentação para o Projeto Memória do CNMP.

Referida Comissão, atendendo às disposições das Leis Federais nº 8.159/91 e 
nº 12.527/11, teve como finalidade instituir um programa nacional da memória 
do Ministério Público, mediante a fixação de diretrizes para a implantação dos 
memoriais e da gestão documental da instituição, bem como definir diretrizes 
e estratégias organizacionais para a preservação da memória institucional do 
Ministério Público.

Em 31 de janeiro de 2017, com a edição da Resolução nº 158, este Conselho 
instituiu o Plano Nacional de Gestão de Documentos e Memória do Ministério 
Público – PLANAME, voltado à preservação da memória institucional e à 
salvaguarda do acervo documental e, consoante referida norma, sua organização 
e funcionamento dão-se mediante um Comitê Gestor.

Por sua vez, o Comitê Gestor do Plano Nacional de Gestão de Documentos e 
Memória do Ministério Público – COPLANAME é órgão colegiado, vinculado à 
Presidência do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, e destina-se 
a definir a Política de Gestão Documental e de Memória do Ministério Público, 
bem como a exercer orientação normativa, visando à gestão documental e à 
implementação de memoriais nas unidades do Ministério Público.
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Dentre outras atribuições, compete ao COPLANAME promover ações para 
preservação da memória ministerial, como instrumento de fortalecimento 
da identidade institucional, incluindo a utilização de meios de comunicação 
viabilizados pela tecnologia da informação, assim como  estimular a implantação 
de unidades de gestão documental do Ministério Público.

  

PRINCIPAIS ATIVIDADES

Até a presente data e considerando a recente criação, datada de janeiro de 
2017, mediante a contribuição de membros e servidores do Ministério Público 
brasileiro, designados para a composição do COPLANAME, promoveram-se 
iniciativas voltadas à preservação da memória institucional e à salvaguarda do 
acervo documental do Ministério Público, entre elas:

•  Projeto Diálogo Cidadão

Série de palestras promovidas com o objetivo de se resgatar a memória 
institucional do Ministério Público brasileiro, idealizada em comemoração aos 
30 (trinta) anos da Constituição da República Federativa do Brasil.

Desenvolveu-se em três ciclos de palestras, que resultaram no reencontro, 
após 30 anos, dos responsáveis pela conformação do Ministério Público no 
texto constitucional, mediante o compartilhamento das experiências vivenciadas 
àquela época e à narrativa dos acontecimentos que nortearam os trabalhos 
durante o mencionado período.

Participaram do referido projeto o Procurador de Justiça Walter Paulo Sabella; 
os Procuradores de Justiça aposentados Anízio Bispo dos Santos, Antônio Araldo 
Dal Pozzo, José Emmanuel Burle Filho, Elza Rodrigues Lugon, José Antero Filho, 
Flodesmidt Riani, Joaquim Cabral Neto; os Desembargadores aposentados 
Vladimir Giacomuzzi e Sérgio de Andrea Ferreira; os Subprocuradores-Gerais da 
República aposentados Aristides Junqueira e Roberto Monteiro Gurgel Santos; 
o Subprocurador-Geral do Trabalho aposentado João Pedro Ferraz dos Passos; 
o Subprocurador-Geral de Justiça Militar aposentado Jorge Luiz Dodaro; o 
Ministro Nelson Azevedo Jobim; os Deputados Luiz Antônio Fleury Filho e Ibsen 
Valls Pinheiro; e o Professor Rogério Bastos Arantes.

• Inauguração do Espaço Memória e da Galeria do Tempo do Conselho 
Nacional do Ministério Público

Em consonância à Resolução CNMP nº 158/2017, de 11 de fevereiro 2019, 
este Conselho inaugurou o Espaço Memória e a Galeria do Tempo do Conselho 
Nacional do Ministério Público.

A Galeria do Tempo registra fatos que marcaram a história do Conselho desde 
a sua criação, em dezembro de 2004. O Espaço Memória, por sua vez, em 
primeira exposição, apresenta ao público visitante a evolução dos trabalhos 
de estruturação da Casa, como os presidentes e principais projetos no CNMP, 
além dos conselheiros e servidores que contribuíram decisivamente para a 
conformação atual do órgão.

Início do acervo da memória oral do CNMP, os encontros resultantes do projeto 
Diálogo Cidadão encontram-se registrados em vídeos disponibilizados no canal 
do CNMP no YouTube e compõe o início de um registro de depoimentos das 
autoridades que contribuíram para a conformação e criação deste órgão de 
controle do Ministério Público.
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BOAS PRÁTICAS

O Comitê Gestor do Plano Nacional de Gestão de Documentos e Memória 
do Ministério Público – COPLANAME, com o intuito de promover ações para 
preservação da memória do Ministério Público e, ainda, visando ao inter-
relacionamento de arquivos e memoriais do Ministério Público com vistas ao 
intercâmbio, modernização e à integração sistêmica das atividades de memória, 
congrega e disponibiliza em sua página no portal do CNMP na internet a relação 
dos memoriais criados no âmbito das diversas unidades ministeriais.

Disponível em: http://www.cnmp.mp.br/portal/institucional/coplaname/contatos.

O presente Catálogo constitui, também, importante instrumento para o 
compartilhamento de boas práticas na medida em que congrega informações e 
compartilha o conhecimento produzido em matéria de preservação da memória 
institucional dentre as diversas unidades ministeriais.

PUBLICAÇÕES

Dentre as principais atividades cumpridas para a preservação da memória do 
CNMP está a edição das seguintes publicações:

• Revista do CNMP – Série Especial: Principais Decisões de 2005 a 2011

Publicada em 2012 em comemoração aos sete anos do Órgão, congrega uma 
série de decisões que revelam um pouco da história do Conselho Nacional do 
Ministério Público nos seus primeiros anos de existência. A seleção dos votos 
dos conselheiros, feita por eles mesmos, demonstra o acerto da visão dos 
legisladores ao introduzir uma instância nova que, de fato, vem contribuindo 
para o aperfeiçoamento do Ministério Público no seu mister de defesa do regime 
democrático e dos direitos sociais e individuais indisponíveis.

• Conselho Nacional do Ministério Público: 8 anos

Publicada em 2014, esta edição relata o desenvolvimento institucional nos 
primeiros oito anos do CNMP. As imagens desse livro apresentam as atividades 
realizadas, como sessões do Plenário, inspeções e reuniões que mobilizaram 
representantes do Ministério Público de todo o país para formular conjuntamente, 
com base na experiência, no diálogo e no respeito às autonomias, os fundamentos 
das normas e panos editados.

• Memória do CNMP: relatos de 12 anos de história

Publicação que data do ano de 2017 e resulta do significativo amadurecimento 
do Conselho Nacional do Ministério Público no cumprimento de seu Plano 
Nacional de Gestão de Documentos e Memória do Ministério Público, instituído 
pela Resolução nº 158, de 31 de janeiro de 2017. A busca pelo fortalecimento 
do senso de continuidade e a responsabilidade com o resgate histórico da 
memória do CNMP motivaram a reunião de uma série de entrevistas realizadas 
com personagens ilustres e marcantes, que contribuíram indelevelmente para a 
sua construção ao longo dos doze anos de sua existência.

http://www.cnmp.mp.br/portal/institucional/coplaname/contatos
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• Em 2017, editou-se a obra “CNMP em ação: uma análise teórica da sua 
jurisprudência”

O livro traz 13 casos julgados pelo Plenário do Conselho que reproduzem o 
pensamento atualizado da instituição sobre temas discutidos pela Casa. A íntegra 
de cada voto é acompanhada de análise feita pelos respectivos conselheiros.

• Publicações esporádicas – Revista do CNMP: Série Especial: Principais 
Decisões de 2005 a 2011 (2012); Conselho Nacional do Ministério Público: 
8 anos (2014); Memória do CNMP: relatos de 12 anos de história (2017); 
CNMP em ação: uma análise teórica da sua jurisprudência (datada de 2017).

ENDEREÇO

Andar intermediário da Sede do Conselho Nacional do Ministério Público, 
situada no Setor de Administração Federal Sul – SAFS, Quadra 2, Lote 3, 
Edifício Adail Belmonte, Brasília/DF. CEP: 70070-600.

Telefone: (61) 3366-9100 QUADRO DE PESSOAL

Ainda em fase de estruturação, em janeiro de 2019, designou-se o primeiro servidor 
do Conselho Nacional do Ministério Público para lotação no COPLANAME, qual 
seja, o técnico administrativo Alexandre Alves de Sousa Moreira, com formação 
em história e arquivologia.

Além disso, durante a gestão do Conselheiro Marcelo Weitzel Rabello de Souza, 
em colaboração, atuam no COPLANAME os servidores: Amanda Cristina Ribeiro 
Fernandes, técnica administrativa com graduação em Direito; os analistas 
jurídicos Alex Gomes Antunes, Rafael Nogueira Sousa e Luciana Marinho Serra 
Negra, bem como o Assessor Nathan Rochenbach.

Conta, ainda, com os membros colaboradores: o Promotor de Justiça Militar 
Nelson Lacava Filho e a Procuradora de Justiça do Ministério Público do Estado 
do Mato Grosso Eunice Helena Rodrigues de Barros.

Estruturado em dois níveis, um Técnico e outro Decisório, compõem o COPLANAME: 
o Conselheiro Marcelo Weitzel Rabello de Souza, na qualidade de Presidente; e os 
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membros do Ministério Público Dimitrius Viveiros Gonçalves (MPRJ), Ana Cristina 
Bandeira Lins (MPSP), Heloísa Maria Moraes Rego Pires (MPT), Antônio Pereira 
Duarte (MPM), Yara Maciel Camelo (MPDFT), Márcio Augusto Alves (MPAP), Ricardo 
José Ferreira (MPAP), Gilka Maria Almeida Vasconcelos de Miranda (MPPE), André 
Felipe Barbosa de Menezes (MPPE), Jales Guedes Coelho Mendonça (MPGO), 
Martha Weiss Jung (MPRS), Diomar Jacinta Rech (MPRS), Cynthia Pardo Andrade 
Amaral (MPSP), Ana Laura Bandeira Lins Lunardelli (MPSP), todos designados pela 
Portaria CNMP-PRESI nº 60, de 28 de junho de 2017.

Integram o Nível Técnico os servidores do CNMP Felipe Belo da Silva, analista 
de biblioteconomia, e Thiago Batista de Moura, analista de arquivologia, 
na qualidade de Secretário-Executivo e suplente. Representando as Tabelas 
Unificadas, o analista de sistemas do MPRO William Sérgio de Azevedo 
Guimarães. Os analistas de arquivologia do MPF Caroline Maria Guimarães 
Beasley e Konrad Augusto A. Amaral. Indicadas pelo MPT, a analista do MPU e a 
técnica administrativa, respectivamente, Nina Menegale Bianchetti e Jacqueline 
Alves Costa. Eliane Alves Alípio, coordenadora de gestão de acervos e memória 
institucional do MPM. Antônio Hugo Barbosa Neto e José Vladmir Ferreira da 
Silva, analistas do MPU lotados no MPDFT. Alcilene Maria Carvalho Cavalcante, 
assessora técnica, e Carolina Pinheiro Mendes Cahú, professora cedida, 
indicadas pelo MPAP. Os servidores de MPGO Ana Gardênia Lima Nabuco e 
Marcos Augusto Almeida Braga. Luciana Baggio Borotolloto, arquivista, e Cíntia 
Vieira Souto, assessora, ambas indicadas pelo MPRS. Renata Tiemi Yamamoto 
Watanabe, analista de promotoria, e Karina Santos de Oliveira, oficiala de 
promotoria, servidoras do MPSP. Todos eles designados na Portaria CNMP-PRESI 
nº 62, de 18 de junho de 2018.
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