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• RESPEITO AOS FUNDOS 

 

– Os arquivos de uma instituição deverão ser 
organizados por FUNDO, que é o conjunto de 
documentos produzidos/acumulados/recebidos no 
exercício de suas atividades e não poderão ser 
arranjados com outros documentos de outras 
instituições, mesmo que de mesma tipologia ou que 
lhes sejam afim, pois a informação se perderá.  
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– O documento solto não tem valor arquivístico, somente 
se pertencer a uma série documental, a qual acumula 
um conjunto de documentos originados em função de 
uma atividade, uma manifestação de uma ação, uma 
vontade, assumindo um caráter orgânico dentro de 
uma relação hierárquica e ratificando sua criação em 
função de um objetivo. 
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• PRINCÍPIO DA PROVENIÊNCIA 

 

– Está ligado à origem do documento, ou seja, mesmo 
com a mesma tipologia, tratando de um mesmo 
assunto, há que se respeitar a origem do documento – 
princípio intimamente ligado ao organograma da 
instituição. 
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• PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE 

 

– É o respeito aos conjuntos documentais que guardam 
relações orgânicas entre si, proporcionando à 
arquivologia seu perfil único e inconfundível dentre as 
ciências da informação; 
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• PRINCÍPIO DA INTEGRIDADE 

 

– preservação sem dispersão, mutilação, alienação, 
destruição não autorizada ou adição indevida de 
arquivo. 
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• PRINCÍPIO DA ORGANICIDADE 

 

– Todo documento tem uma relação orgânica com a 
instituição que o criou, em função de seu propósito; 

 

 

– OBS: reflete as funções, atividades e estrutura da 
instituição. 
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• PRINCÍPIO DA UNICIDADE 

 

– O documento é único em seu contexto de produção ou 
produzido em número limitado de cópias (vias). 

 

– Mesmo que isso pareça um paradoxo, pois apesar de 
só ter validade pertencendo a um conjunto de outros 
documentos da mesma instituição, há que se respeitar 
o documento como unidade; 
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• PRINCÍPIO DA CUMULATIVIDADE/NATURALIDADE 

 

– formação progressiva, natural e orgânica. 
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• PRINCÍPIO DA CUSTÓDIA INTACTA OU 
SANTIDADE/ORDEM ORIGINAL 

 

– Respeito à ordem dos papéis na primeira e segunda 
idade. 
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• PRINCÍPIO DA PERTINÊNCIA 

 

– O princípio segundo o qual os documentos deveriam 
ser reclassificados por assunto sem ter em conta a 
proveniência e a classificação original. 

– Baseia-se na análise do conteúdo para definir a 
organização dos documentos, é oposto ao princípio de 
respeito aos fundos.  

– OBS: Esse princípio foi abandonado, não é mais usado.  
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• PRINCÍPIO DA INALIENABILIDADE E 
IMPRESCRITIBILIDADE 

 

– São complementares entre si e relacionam-se ao poder 
do Estado de manter sob sua custódia os arquivos 
acumulados por instituições públicas. 

– Quando aplicado aos arquivos, proíbe sua venda ou 
sua cessão a terceiros (inalienabilidade) sem limite de 
tempo (imprescritibilidade). 
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• PRINCÍPIO DA TERRITORIALIDADE 

 

– Princípio segundo o qual os arquivos públicos, próprios 
de um território, seguem o destino deste último.  
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• PRINCÍPIO DA REVERSIBILIDADE 

 

– o material de arquivo não pode ser submetido a 
qualquer procedimento ou tratamento que não possa 
ser revertido, caso necessário.  

 

– Princípio atrelado à prática da função arquivística de 
restauração de documentos de arquivo. 


