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Palavras-chave
Princípios fundamentais da arquivologia. Respeito aos fundos. Respeito à proveniência. Respeito à ordem
original. Respeito à custódia intacta. Respeito à organicidade. Respeito à Indivisibilidade. Proveniência
territorial. Observância à unicidade e à forma.

Epígrafe
Arquivos são considerados fontes fidelíssimas de informações e repositórios legais de instrumentos
probatórios de direitos de pessoas físicas e jurídicas, desde que sejam tecnicamente estruturados e
gerenciados por expertos em arquivologia, tendo em vista proporcionar a recuperação dos itens
documentais armazenados e protegidos, os quais devem estar arranjados e facilmente acessíveis. A
observância aos princípios fundamentais da arquivologia, principalmente aos respeitos à proveniência e à
ordem original – sem desprezar os demais fundamentos pertinentes ao arranjo e à descrição dos acervos –
permitirá que as instituições arquivísticas cumpram suas missões de servir à administração que os tenha
produzido, de facilitar a quem de direito o acesso às informações e de integrar o conjunto de fontes da
historiografia.
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GESTÃO DE DOCUMENTOS

Associação dos Arquivistas Holandeses:
Regra 16. O sistema de arranjo deve ser baseado na organização original do arquivo, a qual, na sua essência,
corresponde à organização do órgão administrativo que o produziu.
Regra 17. No arranjo do arquivo, portanto, urge, antes de tudo, estabelecer quanto possível à ordem original.
Somente então será possível julgar-se se é conveniente, ou não, e até que ponto, dela apartar-se.

PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DA ARQUIVOLOGIA

1 Embasamento
A gestão de documentos, definida no § 2º, do artigo 216, da Constituição Federal, regulada pela
Lei 8.159, de 08.01.1991, e normalizada pelo Conselho Nacional de Arquivos – Conarq1 coloca o
arquivista no cenário do processo de tomada de decisão. Desenvolve-se uma práxis (teoria e
prática) arquivística, fundamentada em metodologias racionais de trabalho e instrumentalizada
com recursos da tecnologia da informação e da reprografia, facilitadores e viabilizadores da
gestão documental, tendo em vista otimizar e agilizar os processos organizacionais de tomada de
decisão; enquanto mantém a observância aos princípios fundamentais, normalizadores do arranjo
orgânico-funcional dos acervos arquivísticos.
O mapeamento e a normalização da rotina documental, assim como o controle da sua produção
ao longo do processo de tomada de decisão (abarcando os estágios estratégico, tático e
operacional), a classificação sistemática (orgânico-funcional), a disseminação, a avaliação e a
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destinação, com observância dos eventos marcantes do ciclo vital de todos os itens documentais,
são garantias de formação e estruturação dos acervos em séries e fundos documentais que os
compõem. Assim, devem ser observados os princípios norteadores da arquivística.

2 Princípios
2.1 Respeito aos Fundos (Respect des Fonds) ou Respeito à Proveniência
O princípio do respeito aos fundos ou princípio do respeito à proveniência, segundo Michel
Duchein2, “consiste em manter grupados, sem misturá-los a outros, os arquivos (documentos de
qualquer natureza) provenientes de uma administração, de uma instituição ou de uma pessoa
física ou jurídica: é o que se chama de fundo de arquivo dessa administração, instituição ou
pessoa”.

2.2 Respeito à Ordem Original
A ordenação original da produção documental e geração dos acervos arquivísticos devem ser
obedecidas sempre, considerado que a gênese do documento de arquivo reside no processo
decisório. Os documentos de arquivo são naturalmente acumulados na medida em que são
produzidos e, não, artificialmente colecionados. Eles formam conjuntos e, não, coleções reunidas
aleatoriamente. O arranjo do acervo é determinado e obedece à mesma ordem em que os
documentos são produzidos.
A despeito de pesquisadores sugerirem novos arranjos para séries documentais recolhidas ao
depósito de arquivo permanente, arquivistas e profissionais de TI poderão se encarregar de
produzir instrumentos de pesquisa (repertórios, índices temáticos e onomásticos em referências
cruzadas, guias de acervos, relatórios cronológicos, mapas estatísticos etc.), tendo em vista
viabilizar a execução de projetos de pesquisa previamente autorizados pelas autoridades
arquivísticas.

2.3 Respeito à Custódia Intacta ou Respeito à Santidade
A custódia (responsabilidade pela proteção e pela segurança quanto à acessibilidade) dos
acervos arquivísticos pertence a quem (pessoas físicas ou jurídicas) os haja criado ou a seus
sucessores legítimos. No que se refere à guarda e conservação deve ser observada a jurisdição
arquivística, ou seja, a “competência legalmente atribuída à entrada, custódia, propriedade,
transferência, eliminação e recolhimento de arquivos” dos seus produtores.

2.4 Respeito à Organicidade
O arquivo compara-se a um organismo vivo, em evolução. É um conjunto orgânico que nasce
juntamente com a entidade que o criou, sofre as mesmas transformações orgânico-funcionais do
seu estágio evolutivo, cresce, permanece ativo e reflete, na sua configuração, as oscilações
próprias do ciclo vital dos sistemas organizacionais que o alimentam. O arquivo é a memória da
instituição que o produziu. O arquivo conserva a condição de ser uma fonte referencial de
pesquisa, mesmo após o encerramento do ciclo vital da pessoa jurídica ou física que o tenha
gerado.
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A biografia institucional, segundo Tarapanoff (1995), compreende a “técnica utilizada em pesquisa
histórica, é o levantamento da gênese histórica de uma organização: sua vida, seu processo de
maturação, crescimento e cultura”.

2.5 Respeito à Indivisibilidade
Os arquivos devem formar conjuntos indivisíveis. Não devem ser permitidos desmembramentos
de acervos, mesmo quando ocorrem transformações estruturais nas entidades que os hajam
criados.
Se um órgão é reestruturado e dá origem a duas mais unidades organizacionais, o fundo de
arquivo respectivo deve ser fechado na data-limite da transformação e a unidade estrutural que
reunir melhores condições para garantir a conservação do acervo ficará com a sua custódia e
garantirá às demais o acesso aos documentos, sempre que necessário.
Quando dois ou mais órgão se fundirem para dar origem a uma unidade organizacional de maior
porte, por ocasião das mudanças, os fundos respectivos serão fechados e recolhidos ao arquivo
do órgão recém-criado. O responsável pela unidade estrutural de arquivo se encarregará de
garantir a todos os gestores e colaboradores da unidade organizacional recém-criada o direito de
acesso e utilização dos documentos.
Em ambas as hipóteses os acervos poderão, também, ser transferidos ou recolhidos ao Arquivo
Público.

3 Considerações Adicionais
Foram compilados (ipsis litteris) do DICIONÁRIO BRASILEIRO DE TERMINOLOGIA
ARQUIVÍSTICA3 os seguintes conceitos complementares aos princípios descritos na seção 2,
retro:
3.1 Princípio da Pertinência
Princípio segundo o qual os documentos deveriam ser reclassificados por assunto sem ter em
conta a proveniência e a classificação* (1 e 2) original. Também chamado de princípio temático.

*Classificação:
1 Organização dos documentos de um arquivo ou coleção, de acordo com um plano de
classificação, código de classificação ou quadro de arranjo.
2 Análise e identificação do conteúdo de documentos, seleção da categoria de assunto sob a
qual sejam recuperados, podendo-se-lhes atribuir códigos.

3.2 Princípio da Reversibilidade
Princípio segundo o qual todo procedimento ou tratamento empreendido em arquivos pode ser
revertido, se necessário.

3.3 Proveniência Territorial
Conceito derivado do princípio da proveniência e segundo o qual arquivos deveriam ser
conservados em serviços de arquivo do território no qual foram produzidos, excetuados os
documentos elaborados pelas representações diplomáticas ou resultantes de operações militares.
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4 Observância à Unicidade e à Forma
Além de garantir o cumprimento dos cinco princípios descritos acima, o gestor da unidade
estrutural de arquivos deve atentar pela observância à unicidade e à forma do acervo sob sua
responsabilidade. Sem perder de vista que o documento de arquivo é o exemplar original, sempre
que a mesma informação estiver reproduzida em várias vias, mantém-se a mais completa e
eliminam-se as demais. Considera-se que o documento de arquivo é o exemplar original único e
que as segundas vias e cópias do mesmo item documental devem ser eliminadas. Se a mesma
informação estiver consignada em mais de uma espécie documental, seleciona-se aquela que a
contiver de forma mais completa e legível, e eliminam-se as demais. Se despachos e pareceres
forem exarados em vários exemplares do mesmo documento, todos devem ser preservados numa
ordem sequencial lógica das ocorrências então registradas.

Referências:
1 - http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?from_info_index=31&sid=46;
2 - http://pt.scribd.com/doc/67170545/O-Respeito-de-Fundos-Em-Arquivo-Duchein;
3 - http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/Media/publicacoes/dicionrio_de_terminologia_arquivstica.pdf.
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