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1 INTRODUÇÃO

A Coordenadoria de Memória e Documentação (CMD) faz parte da estrutura do
Centro de Estudos Jurídicos (CEJUR), da Procuradoria Geral do Estado do Estado do
Rio de Janeiro (PGE-RJ) é responsável pelo tratamento técnico e pela guarda dos
documentos, notadamente resoluções, pareceres e promoções; pelo recebimento das
solicitações internas e externas de pesquisa, consulta e reprodução de documentos,
em observância à Lei de Acesso à Informação.
Os documentos impressos eram enviados pelo gabinete do Procurador Geral para a
Documentação e, a partir de 2010 passaram a ser digitalizados no momento da
chegada ao setor.
Em agosto de 2017, começamos a implantar o Sistema de Informatização de Acervo
Bibliográfico (Bnweb) em substituição ao Folio Views, que não contava com a inclusão
dos arquivos dos pareceres. A partir desta data começamos a converter os arquivos
já existentes desde 2010, que estavam no formato .tif (imagem), para PDF e
transformá-los por OCR em arquivo recuperável para anexá-los ao sistema. Com o
Bnweb, a CMD passou a contar com um Portal que pode ser acessado por toda a
PGE-RJ (sede, regionais e Distrito Federal) e por todas as Secretarias de Estado
ligadas à rede Infovia do Proderj.
Em fevereiro de 2019, passamos a receber os documentos já no formato digital e, a
partir de então deixamos de inclui-los no arquivo de impressos, passando a guarda
diretamente ao Sistema e ao arquivo digital. Lembrando que todos os arquivos da
PGE possuem back-up.

3 MISSÃO, VISÃO E OBJETIVOS DA UNIDADE DE INFORMAÇÃO

Missão:
A missão da CMD é guarda e gerenciamento de pareceres, promoções e vistos
emitidos pela PGE-RJ para, assim, promover a disseminação desses documentos no
âmbito do Sistema jurídico Estadual.
Visão:
Ser uma referência para o Sistema Jurídico Estadual no que diz respeito aos
entendimentos jurídicos da PGE para assuntos relacionados ao Estado.

Objetivos:
- Auxiliar procuradores, servidores, residentes e estagiários da sede nas pesquisas de
pareceres;
- Auxiliar procuradores, servidores, residentes e estagiários das secretarias de Estado
nas pesquisas de pareceres;
- Zelar pelos acervos impresso e digital sob sua guarda direta;
- Disseminar os entendimentos da PGE-RJ sobre os diversos assuntos de interesse
do Estado.
4 ATIVIDADES, PRODUTOS E SERVIÇOS OFERECIDOS
A Documentação:
• Participa do Boletim Informativo do CEJUR, com os pareceres selecionados e
coletânea da Legislação Federal de cada mês;
• Participa da Revista de Direito da Procuradoria Geral do Estado, na Seção de
Pareceres;
• Presta atendimento por e-mail às diversas Secretarias, Administração direta e
indireta do Estado.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A CMD pretende, como algumas de suas metas:
• Finalizar a digitalização dos documentos retroativos a 2010;
• Padronizar os assuntos no sistema BnWeb;
• Rever e organizar os anexos dos documentos para permitir a relação entre
eles;
• Implementar uma arvore de classificação para indexação dos documentos.
• Preparar a mudança para futura sede no Convento do Carmo;

