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Nome do Participante 
 
FERNANDO ALVES DA GAMA 
 
Cargo 
 
Arquivista 
 
Email Institucional 
 
fagama@mp.pr.gov.br 
 
Contatos Telefônicos 
 
 (41) 3333-9834 
 
Endereço Profissional 
 
Avenida Marechal Floriano Peixoto, 3.092 - Parolin 
 
Cidade 
 
Curitiba - Paraná 
 
CEP 
 
80220-000 
 
Título da Ação / Ideia Inovadora 
 
 
DIRETRIZES PARA A DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ARQUIVÍSTICOS 
DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ 
 
 
Alinhamento Estratégico 
 
A prática / ideia contribui com qual (quais) objetivo(s) estratégico(s) do MPPR: 
  

Ser reconhecido como instituição essencial à defesa da ordem jurídica, do 
regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis 
 
Ordem jurídica e cidadania 
 

Defender interesses individuais indisponíveis e homogêneos de pessoas ou 
grupos em situação de vulnerabilidade familiar, social e econômica 

Defender interesses difusos e coletivos, defender o regime democrático e a 
implementação de políticas constitucionais 
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Intensificar ações integradas de combate à macrocriminalidade e de controle da 
atividade policial 

Assegurar a proteção integral da criança e do adolescente 

Assegurar políticas e práticas ambientais sustentáveis 

Defender o patrimônio público 
 
 
Eficiência e eficácia 
 

Ampliar resolução extrajudicial dos conflitos 

Garantir a celeridade e eficácia da atuação judicial e extrajudicial 

Ampliar a regionalização da ação institucional 

Otimizar a intervenção processual 

●  Aprimorar estrutura organizacional, registros e a gestão de processos de trabalho 
 
Alianças externas 
 

Intensificar a interação com a sociedade 

Aprimorar relações com os poderes constituídos, instituições e organizações 
sociais 

Colaborar no processo normativo externo, em matérias de relevância 
institucional e social 
 
 
Capital humano 
 

Aperfeiçoar continuamente a qualificação de membros e servidores 

Aperfeiçoar políticas, métodos e técnicas de administração de recursos humanos 
 
 
Ambiente organizacional 
 

Fortalecer a instituição por meio da interação entre Procuradores, Promotores e 
Servidores 

Aprimorar os processos de comunicação interna 
 
 
Infraestrutura e tecnologia 
 

Assegurar adequados recursos de tecnologia da informação 

Assegurar estruturas físicas adequadas para os órgãos de execução e unidades 
administrativas 
 
 
Sustentabilidade financeira 
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Gerir recursos financeiros de forma eficiente 

Aprimorar política de captação de recursos financeiros 
 
Objetivo da Ação / Ideia Inovadora 
 
 
A proposta visa à apresentação de diretrizes a serem observadas no processo de 
digitalização de documentos de arquivo a partir da análise de publicações e 
regulamentações técnicas, e de boas práticas adotadas. Os documentos de 
arquivo, segundo o Art. 2º da Lei Federal 8.159/91, são aqueles produzidos e 
recebidos por órgãos públicos no exercício de suas atividades. 
 
 
Descrição Resumida da Ação / Ideia Inovadora 
 
 
1 Análise na literatura técnica, por meio de pesquisa bibliográfica, sobre as 
questões concernentes às boas práticas na digitalização de documentos.  
2 Levantamento dos requisitos técnicos observados na literatura. 
3 Verificação de necessidades institucionais concernentes à digitalização.  
4 Desenvolvimento de Relatório Técnico com proposta para deliberação.  
5 Encaminhamentos para deliberação. 
6 Realização de ajustes. 
7 Processo de finalização. 
 
 
 
Resultados / Impacto Social 
 
 
A ação trará por resultado a identificação e institucionalização das diretrizes que 
norteiam as práticas de digitalização; visando ao cumprimento das exigências 
legais quanto à proteção, guarda e disponibilidade de informações e documentos 
arquivísticos; conforme previsto no ordenamento jurídico. 
É necessária a observância dos requisitos técnicos voltados à manutenção da 
autenticidade, integridade e disponibilidade dos registros digitalizados. Isso 
possibilita o cumprimento do disposto no Art. 6º da Lei Federal 12.527/11, 
assegura a efetividade dos investimentos feitos no processo de digitalização, bem 
como promove a salvaguarda do patrimônio cultural da Instituição e da sociedade. 
 
 
Descrição dos Recursos Envolvidos 
 
 
- 01 pesquisador com formação em arquivologia, conforme requisitos da Lei 
Federal 6.546/78, para realização dos estudos.  
- Aquisição de material bibliográfico para realização da pesquisa. 
 
 
 
Descrição de Restrições 
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Dificuldade na obtenção de material bibliográfico.  
 
 


