
Ciclo Vital / Teoria
das 3 Idades

Arquivo Corrente

Conjuntos documentais em curso ou que, mesmo sem movimentação,
constituam objeto de consultas frequentes. São arquivos que devem
permanecer próximos aos produtores e serem de fácil acesso, pois
existem em função do cumprimento de sua finalidade administrativa.

Primeira fase do ciclo de vida dos documentos

Documentos consultados frequentemente ou com potencial de uso elevado

Devem permanecer próximos aos produtores por razões administrativas e técnicas

Devem ser de fácil acesso

São absolutamente essenciais ao funcionamento de quem os acumula

Possuem Valor Primário

Arquivo Intermediário

Conjuntos documentais que, não sendo mais de uso corrente nos
órgãos produtores, por razões de ordem administrativa, legal ou
financeira, aguardam a sua eliminação ou recolhimento para guarda
permanente.

Segunda fase do ciclo de vida dos documentos

Documentos com baixa frequência de consulta

Conservados por ordem administrativa, legal ou financeira

Aguardam a eliminação ou guarda permanente

Podem ser alocados em local afastado, de manutenção barata

Arquivos criados para fins de ECONOMICIDADE

Permanência transitória, por isso, também, são conhecidos como "limbo" ou "purgatório"

Consulta restrita ao órgão produtor

Possuem Valor Primário

Arquivo Permanente
Conjuntos de documentos de valor histórico, probatório e informativo que
devem ser definitivamente preservados pela instituição.

Terceira fase do ciclo de vida dos documentos

Conjuntos documentais de valor histórico, probatório e informativo

O documento permanente perdeu todo o valor de natureza administrativa

O documento permanente deve ser guardado definitivamente

Possui fins científicos, sociais e culturais

Os arquivos permanentes devem ficar localizados em lugares de fácil acesso

Consulta liberada ao público

Possuem Valor Secundário

Valor Primário
Refere-se ao valor atribuído aos documentos em função do interesse que eles possam
ter para apoiar as atividades rotineiras da instituição produtora, evidenciando, assim, a
utilidade administrativa, legal ou fiscal dos documentos de arquivo.

Característico das Fases
Corrente e Intermediária

Administrativo

Legal

Fiscal

Valor Secundário

Refere-se ao valor atribuído aos documentos em função do interesse que eles possam
ter para fins diferentes daqueles para os quais foram originariamente produzidos. Os
documentos com valor secundário são considerados importantes fontes de
informações para pesquisadores em geral e para a própria entidade produtora.

Característico da
Fase Permanente

Probatório

Informativo

Os documentos perderam TODO o valo primário

www.arquivologiaparaconcurso.com


