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1.  Apresentação 

O levantamento de informações sobre a produção e a acumulação 
dos documentos de arquivo do MPPR é uma importante condição 
para que a instituição obtenha os meios adequados e legais para 
realizar a gestão dos conjuntos documentais produzidos de forma 
eficiente. Levando em consideração a natureza, a relevância 
jurídica e social das informações contida em seus documentos de 
arquivo. O controle sobre a produção, a utilização, a destinação 
e a preservação torna-se  instrumento estratégico de gestão 
contribuindo de forma direta para a realização das atividades 
Institucionais. 

O conhecimento sobre os tipos de documentos produzidos, a forma 
de acondicionamento, o volume existente, a média de crescimento e 
a área física necessária para a sua guarda possibilitará a Instituição 
dimensionar de forma precisa os recursos necessários para o seu 
gerenciamento.

Diante disso, o Guia Prático de Mensuração do Acervo Documental 
servirá como  importante fonte de orientação, objetiva e prática, 
para a utilização pelas unidades produtoras de documentos 
de arquivo em toda a instituição, configurando-se assim como 
ferramenta de apoio ao gerenciamento dos documentos de arquivo 
do Ministério Público do Estado do Paraná – MPPR.

2.  Fundamentação legal

Constituição Federal da República Federativa do Brasil de 1988; 
Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991; 
Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011; 
Resoluções do Conselho Nacional de Arquivos – CONARQ;
Portaria MPPR nº 382, de 2 de julho de 2015.
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3.  Conceitos Básicos

Documento de arquivo: É um documento produzido e/ou recebido 
e mantido por pessoa física ou jurídica, no decorrer das suas 
atividades, qualquer que seja o suporte, e dotado de organicidade. 

Arquivo: Conjuntos de documentos produzidos e recebidos por 
órgãos públicos, instituições de caráter público e entidades privadas, 
em decorrência do exercício de atividades específicas, bem como 
por pessoa física, qualquer que seja o suporte da informação ou a 
natureza dos documentos. 

Arquivo corrente ou setorial: É formado pelos documentos que 
estão estreitamente vinculados aos fins imediatos (administrativo, 
fiscal, legal) que determinaram sua produção ou recebimento 
no cumprimento de atividades e se encontram junto aos órgãos 
produtores/acumuladores em razão de sua vigência e da frequência 
com que são consultados. 

Arquivo intermediário: É formado por documentos originários 
dos arquivos correntes, por meio da realização de transferências, 
com pouca frequência de uso e que aguardam cumprimento de 
prazos de prescrição ou precaução. São consultados, com maior 
frequência, pelo órgão produtor.

Observação: O Arquivo Central do MPPR é o responsável pela 
guarda e gerenciamento dos documentos na fase intermediária. 

Arquivo permanente: É formado pelos documentos que são 
preservados em definitivo em razão de seu valor histórico, 
testemunhal, legal, probatório e científico-cultural. 

Observação: O Arquivo Central do MPPR é o responsável pela 
guarda e gerenciamento dos documentos na fase permanente. 
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Gestão Documental: Conjunto de procedimentos e operações 
técnicas referentes à produção, tramitação, uso, avaliação e 
arquivamento de documentos arquivísticos em fase corrente e 
intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento para 
guarda permanente.

Metro linear: Unidade convencional de medida utilizada para 
determinar o espaço ocupado pelos documentos textuais.

4.  Compreensão da mensuração dos
     documentos textuais

A forma de acondicionamento dos documentos de arquivo incide 
diretamente no modo de sua mensuração. Nos arquivos correntes 
ou setoriais do MPPR encontramos documentos acondicionados em 
caixas-arquivo, arquivos de aço, pastas A a Z, gavetas, empilhados 
nas estantes, empacotados e em casos extremos amontoados pelo 
chão. Para cada uma dessas situações há uma indicação de como 
realizar a sua mensuração de modo prático e preciso.

Desse modo, teremos 2 situações: 

A: Os conjuntos documentais que estiverem acondicionados 
nas caixas-arquivo padronizadas pela instituição poderão ser 
quantificadas por unidade simples de caixas-arquivo existente no 
arquivo da unidade, conforme descrição do item 5.1 do presente 
guia.

B: Os conjuntos documentais que não estiverem acondicionados 
nas caixas arquivo padronizadas pela Instituição poderão ser 
quantificados conforme descrição dos itens 5.2,5.3,5.4 e 5.5 do 
presente guia.
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As unidades institucionais poderão fazer uma análise do seu 
arquivo setorial e verificar em qual das situações apresentadas 
será enquadrado o levantamento da sua produção documental. 
Ressalta-se que há unidades institucionais em que é possível 
realizar o enquadramento nas 2 situações apresentadas.

4.1  Unidades de medidas

Os documentos de arquivo poderão ser quantificados de 2 (duas) 
formas: 

 A: por unidade de caixa-arquivo; 
 B: por metro linear.  

Nas localidades em que houver documentos de arquivo empacotados 
e/ou amontoados, recomenda-se que a mensuração seja realizada 
pelo produto de suas dimensões (comprimento X altura X largura), 
o que corresponderá a um valor final em metros cúbicos (m³). 
Devido a isso e  exclusivamente nesses casos, demanda-se que 
seja realizada a conversão da unidade de medida  metros cúbicos 
(m³) para metro linear. 

No item 5.5, dessa cartilha, será explicado como se executa a 
conversão da unidade de medida metros cúbicos (m³) para metros 
lineares (m). 

4.2  Materiais para realizar a mensuração do acervo 
documental.

Para realizar a mensuração dos documentos de arquivo são 
necessários os seguintes materiais:

 - Trena; 
 - Caneta ou lápis; 
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 - Formulário de levantamento da produção documental;
 - Calculadora.

4.3  Equipamentos de Proteção Individual – EPI

Nos casos em que o acervo documental estiver acondicionado em 
áreas isoladas e/ou fechadas, com a circulação de ar inadequada e 
sem limpeza frequente, recomenda-se a utilização de equipamentos 
de proteção individual para a realização da mensuração dos 
conjuntos documentais, tais como: 

 - Luvas descartáveis;
 - Máscaras descartáveis;
 - Aventais (jalecos);
 - Toucas descartáveis;
 - Óculos de proteção.

4.4 Casos de documentos não mensuráveis

Os processos judiciais que tramitam pelas promotorias, 
procuradorias e unidades correlatas  do MPPR não precisarão ser 
mensurados nesse ciclo do Diagnóstico dos arquivos setoriais, visto 
que a sua guarda física é de responsabilidade do Tribunal de Justiça 
do Estado do Paraná - TJPR.

Os livros e periódicos adquiridos pelo MPPR não são considerados 
documentos de arquivo, pois são utilizados para estudos, pesquisas 
e consultas servindo apenas como referência para a realização das 
atividades institucionais e, devido a isso, os mesmos deverão ser 
desconsiderados para fins de mensuração.
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5.  Execução da mensuração de documentos
     textuais

5.1 Documentos de arquivo acondicionados em caixas-
arquivo nas estantes

No Ministério Público do Estado do Paraná – MPPR, utilizam-se 2 (dois) 
modelos de caixas-arquivo, padronizados para o acondicionamento 
de documentos de arquivo.

Modelo A (caixa grande): Caixa-arquivo de plástico (polionda) na 
cor azul ou de papelão, com as seguintes medidas aproximadas*: 

* As medidas são aproximadas visto que pode existir uma pequena variação, 
conforme o fabricante da caixa-arquivo e a época de sua disponibilização.

38,5 cm

19 cm

30,5 cm

Largura: 19 cm; altura: 30,5; comprimento: 38,5 cm
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Modelo B (caixa pequena): Caixa arquivo de plástico (polionda) 
na cor azul ou papelão, com as seguintes medidas aproximadas*:

* As medidas são aproximadas visto que pode existir uma pequena variação, 
conforme o fabricante da caixa e a época de disponibilização.

Orientações: 

I. Quantificar o total de caixas arquivo no tamanho grande (Modelo 
A); 
II. Quantificar o total de caixas arquivo no tamanho pequeno 
(Modelo B); 
III. Anotar o quantitativo total das caixas arquivo do modelo A 
e B no formulário de levantamento da produção documental e 
posteriormente inserir no sistema Limesurvey. 

35 cm

14 cm

25 cm

Largura: 14 cm; altura: 25 cm; comprimento: 35 cm
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5.2 Documentos de arquivo empilhados em estantes:

Orientações: 

I. Medir a altura das pilhas dos documentos. 
II. Recomenda-se utilizar a trena para fazer a mensuração.
III. Anotar o quantitativo total de documentos empilhados 
no formulário de levantamento da produção documental e 
posteriormente inserir no sistema Limesurvey.   

Exemplo:

0,30m + 0,25m = 0,55 metro linear

25 cm

30 cm
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5.3 Documentos de arquivo encadernados e acondicionados 
em estantes: 

Orientações: 

I. Medir na extensão da estante, se estiver na vertical, e a altura da 
pilha se estiver na horizontal; 
II. Recomenda-se utilizar a trena para fazer a mensuração;
III. Anotar o quantitativo total de documentos encadernados e 
dispostos em estantes no formulário de levantamento da produção 
documental e posteriormente inserir no sistema Limesurvey.

Exemplo:0,40 m + 0,20m = 0,60 metro linear

40 cm
20 cm
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5.4  Documentos de arquivo acondicionados em arquivos 
de aço com gaveteiros:

Orientações: 

I. A medida padrão das gavetas dos arquivos de aço, adquiridos 
pelo MPPR, é de 0.6 m;
II. Deve-se considerar a medida padrão das gavetas (0.6m) e 
multiplicá-la pelo quantitativo das mesmas existente em cada 
móvel.  
III. Anotar o quantitativo total de documentos armazenados em 
arquivos de aço no formulário de levantamento da produção 
documental e posteriormente inserir no sistema Limesurvey.

Exemplo: 
0,6 m ( medida padrão) x 4 (gavetas) = 2.4m
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5.5  Documentos de arquivo empacotados ou amontoados. 

Orientações: 

I – Medir as dimensões do comprimento, da altura e da largura de 
cada pacote amontoado.
II – Recomenda-se utilizar a trena para fazer a mensuração;
III - Multiplicar as medidas coletadas do (comprimento x altura x 
largura) para obter a metragem cúbica (m³); 
III - Converter o resultado encontrado em (m³) para metro linear. 
Para isto, basta multiplicar o quantitativo em (m³) por 12 (doze); 
IV - Anotar o quantitativo total de documentos empacotados 
ou amontoados no formulário de levantamento da produção 
documental e posteriormente inserir no sistema Limesurvey.

Exemplo 1: 

0,30 m X 0,50 m X 0, 40 m= 0,06 m³ 
0,06 m³ X 12= 0,72 metros lineares (Conversão)

50 cm
40 cm

30 cm
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Exemplo 2: 

1,00 m X 0,80 m X 0,25 m= 0,2 m³ 
0,2 X 12 = 2,4 metros lineares (Conversão)

1 m

0,25 m

0,8 cm

6.  Sistema Limesurvey

6.1 Acesso ao sistema  

 O acesso ao Sistema Limesurvey será realizado por meio 
do preenchimento dos campos destacados. O login e senha são os 
mesmos utilizados para acessar a rede do MP-PR.
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6.2  Área de Identificação

A área de identificação é composta por 4 campos:

1) Unidade Institucional – É o campo padrão que representa a 
unidade organizacional de lotação do usuário que realizou o login 
no sistema. Esse campo é bloqueado e, por isso, não poderá ser 
editado.

2) Unidade de levantamento – É o campo padrão que representa 
a unidade organizacional em que foi realizado o diagnóstico dos 
arquivos setoriais. Recomenda-se a realização da conferência do 
nome da unidade de levantamento informado pelo sistema, caso a 
informação apresentada não corresponda a unidade organizacional 
objeto do levantamento, deve-se promover a sua alteração para 
fins de correção.

3) Responsável pelo levantamento - É o campo padrão que 
representa o nome do responsável pela realização do levantamento 
e inserção das informações no sistema. Esse campo é bloqueado e, 
por isso, não poderá ser editado.

4) Responsável pela unidade - É o campo padrão que representa o 
nome do responsável formal pela unidade organizacional. Caso, o 
nome identificado no campo não seja o do responsável formal pela 
unidade, deve-se promover a sua alteração.
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6.3  Questionário de Levantamento da Produção Documental 
(Eletrônico)

 Os campos do questionário de levantamento da produção 
documental, no Sistema Limesurvey, são exatamente os mesmos 
campos do questionário físico utilizado para as anotações na coleta 
das informações. Todos os campos do questionário no sistema 
Limesurvey são de preenchimento obrigatório.
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1. Verificar a disponibilida-
de do material necessário 
para realizar a coleta das 
informações

2. Identificar as áreas,
salas, armários e estantes 
em que estão armazenados
os documentos de arquivo

3. Realizar a identificação 
das caixas-arquivo
e/ou a mensuração do 
acervo documental

4. Inserir as informações
no formulário de
levantamento da
produção documental

5. Inserir as informações 
no sistema de
pesquisa do MP-PR

7.  Fluxograma para a mensuração do acervo
     documental
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