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Classificação dos Arquivos 

Segundo entidades criadas: 

 

– Públicos  

• Federal, Estadual, Distrito Federal e Municipal 

– Privados 

• Comerciais – firmas e companhias (com fins 
lucrativos = bancos, empresas nacionais e 
multinacionais) 

• Institucionais – igrejas, sociedades, associações, 
instituições educacionais, instituições filantrópicas 
(sem fins lucrativos) 

– Familiares ou Pessoais 

 

 

 



Classificação dos Arquivos 

OBS: 

 

– Universidade Federal ou Estadual 

 

• Os arquivos destas instituições são PÚBLICOS 

 

– Universidade Particular 

 

• Os arquivos destas instituições são PRIVADOS 

 

 

 

 



Classificação dos Arquivos 

OBS: 

 

– Sociedades de Economia Mista 

 

• O capital acionário majoritário pertence ao Governo, 
portanto os arquivos destas instituições são 
PÚBLICOS 

 

 

 



Classificação dos Arquivos 

Estágios da Evolução: 

– Ciclo Vital dos Documentos: a Teoria das Três Idades 
(Jean Jacques Valette – 1973). 
 

– Corresponde às fases pelas quais o documento passa, 
desde sua criação até sua destinação, é a distância 
entre a administração e a história numa seqüência 
temporal. 
 

– Fases Corrente, Intermediária e Permanente. 
 

– OBS: os documentos NÃO PASSAM obrigatoriamente 
pelas três fases do ciclo. 

 

 

 



Classificação dos Arquivos 

Extensão de sua atuação: 

 

– Arquivos gerais ou centrais 

• Centraliza as atividades de um arquivo corrente. 

 

– Arquivos setoriais 

• Descentraliza as atividades do arquivo corrente - 
junto aos órgãos operacionais. 

 

 

 



Classificação dos Arquivos 

Natureza dos documentos: 

 

– Especial 

 

• Aquele que tem sob sua guarda documentos em 
diversos suportes diferentes, formas físicas 
diversas: fotografias, discos, fitas, clichês, 
microformas, slides e que por esta razão merece 
tratamento especial não apenas no que se refere ao 
seu armazenamento, como também ao registro, 
acondicionamento, controle, conservação, etc. 

 

 



Classificação dos Arquivos 

Natureza dos documentos: 

 

– Especializado 

 

• É o que tem sob sua custódia documentos 
resultantes da experiência humana num campo 
específico, independente da forma física que se 
apresentam, como por exemplo arquivos médicos 
ou hospitalares, arquivos de imprensa, de 
engenharia, etc., esses arquivos também, são 
chamados, impropriamente, de arquivos técnicos. 

 

 

 



Classificação dos Arquivos 

Quanto ao acesso: 

 

– Franqueados – abertos ao público em geral, são os 
arquivos públicos. 

 

– Uso restrito – restritos ao uso interno das 
organizações públicas e privadas para seu 
funcionamento administrativo. 

 

– Confidencial – possuem documentos com grau de 
sigilo, o acesso é destinado a poucos e somente com 
autorização expressa por uma autoridade competente. 

 

 

 


