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QUESTIONÁRIO - PRONAME 

 

 

Objetivos do questionário: mensurar o custo do arquivo nos tribunais; verificar o 

tamanho, em metros lineares, do “passivo arquivístico” do tribunal, ou seja, o tamanho do 

arquivo que não recebeu tratamento técnico; verificar como é aferido o valor secundário 

dos documentos, se há procedimento que avalie seu valor histórico e verificar quais as 

providências adotadas pelos Tribunais para redução desse passivo, bem como se foram 

estabelecidas metas concretas para essa finalidade. 

 

GLOSSÁRIO: 

 

 Metodologia de medição de arquivos em metros lineares: a metragem linear 

tem por base o comprimento das estantes e/ou a profundidade das gavetas dos 

arquivos de aço. E, ainda, para a documentação empacotada, amarrada ou 

amontoada utilizar-se-á a metragem cúbica, ou seja, comprimento × altura × 

largura das pilhas de documentos. Para conversão em metros lineares, multiplique 

o resultado obtido em m³ por 12 (Fonte: Arquivo Nacional – Manual: Roteiro para 

Mensuração de Documentos Textuais1). 

 

 Documentos sem tratamento: para efeitos desta pesquisa, serão considerados 

documentos sem tratamento aqueles não classificados e não cadastrados em 

nenhum sistema/ferramenta de registro que permita sua localização e recuperação. 

Também serão considerados documentos sem tratamento aqueles que, mesmo 

classificados e cadastrados, não possuam fluxo de destinação estruturado e 

operante, ou seja, não há ferramenta que gerencie o cumprimento de prazos nos 

arquivos corrente e intermediário, bem como controle de sua destinação final: 

descarte ou guarda permanente.   
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1. O Tribunal instituiu Comissão Permanente de Avaliação Documental?  

(     ) Sim   

(     ) Não 

Se sim, ir para 1.1.:  

1.1 Anexe os atos normativos que regulamentam seu funcionamento. 

Caso necessário anexar mais de um documento, utilize uma pasta 

“zipada”: <campo upload>.  

1.2 A comissão participa do processo de eliminação dos documentos 

mediante aprovação da lista de descarte? 

(     ) Sim 

(     ) Não   

 

2. Qual espaço, em metros lineares, utilizado para arquivos de guarda permanente?  

2.1 Processos Judiciais: ______________   

2.2 Processos Administrativos: _______________ 

3. Qual espaço, em metros lineares, utilizado para arquivos de guarda temporária?  

3.1 Processos Judiciais: ______________   

3.2 Processos Administrativos: _______________ 

4. Qual espaço, em metros lineares, utilizado para arquivos sem tratamento ou 

classificação?  

4.1 Processos Judiciais: ______________   

4.2 Processos Administrativos: _______________ 

 

5. Qual espaço próprio do tribunal utilizado, em metros lineares, para arquivamento de 

processos judiciais e administrativos, inclusive aqueles em arquivo provisório? 

_____________ 

6. Qual espaço alugado, em metros lineares, para arquivamento de processos judiciais e 

administrativos, inclusive aqueles em arquivo provisório? _____________ 
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7. Qual espaço, em metros lineares, para guarda terceirizada de processos judiciais e 

administrativos, inclusive aqueles em arquivo provisório? _____________ 

8. Qual o custo anual do tribunal com aluguel de espaço para guarda de arquivos? _____ 

9. Qual o custo anual do tribunal com guarda terceirizada? _____ 

 

10. Quais procedimentos o tribunal adota para avaliação dos documentos? (É possível 

assinalar mais de uma opção).  

(     ) Tabela de temporalidade do CNJ 

(     ) Tabela de temporalidade do tribunal 

(     ) Corte cronológico 

(     ) Atribuição de selo histórico 

(     ) Preservação por amostra estatística  

(     ) Outros . Especifique: ____________ 

 

11. Qual a quantidade, em TeraBytes (TB), utilizada para armazenamento de processos 

judiciais eletrônicos? ___________ 

12. Qual a quantidade, em TeraBytes (TB), utilizada para armazenamento de processos 

administrativos eletrônicos? ________ 

13. Qual a quantidade, em Terabytes (TB), de processos eletrônicos arquivados 

definitivamente sem tratamento ou classificação? _________ 

14. Qual o custo anual para armazenamento de processos judiciais eletrônicos? 

___________ 

15. Qual o custo anual para armazenamento de processos administrativos eletrônicos? 

________ 

16. Quais as providências adotadas para redução do acervo de arquivo sem tratamento ou 

classificação?   

 

17.O Tribunal estabeleceu metas para redução do passivo arquivístico? Detalhar. 


