DIRETORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO E DE DIFUSÃO DO CONHECIMENTO (DGCOM)
SERVIÇO DE GESTÃO DE INSTRUMENTOS ARQUIVÍSTICOS E APOIO ÀS UNIDADES ORGANIZACIONAIS (SEGIA)
ATUALIZAÇÃO DA TABELA DE TEMPORALIDADE
Março / 2019

Digitalização

Microfilmagem

Guarda Permamente

Documento
Fase
Corrente

Assunto

Destinação final

Eliminação

Código
(método
duplex)

SIGA-DOC

Fase Intermediária

Prazo de guarda (Unid.
Compet. - fins
probatórios)

Observação

NÃO HOUVE ALTERAÇÕES NA TTD
DIRETORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO E DE DIFUSÃO DO CONHECIMENTO (DGCOM)
SERVIÇO DE GESTÃO DE INSTRUMENTOS ARQUIVÍSTICOS E APOIO ÀS UNIDADES ORGANIZACIONAIS (SEGIA)
ATUALIZAÇÃO DA TABELA DE TEMPORALIDADE
Janeiro / 2018

Digitalização

Microfilmagem

Documento

Guarda Permamente

Assunto

Destinação final

Eliminação

Código
(método
duplex)

Fase Intermediária

SIGA-DOC

Fase
Corrente

Prazo de guarda (Unid.
Compet. - fins
probatórios)

Observação

CLASSE 0 - ADMINISTRAÇÃO

00.01.03.01.00.0001

00.02.04.01.04.0300

00.02.04.01.04.0301

00.02.04.01.04.0302

0-1-3-1a

0-2-4-1-4-3

0-2-4-1-4-3a

0-2-4-1-4-3b

Inspeção

a - Termo de fiscalização (registro de
inspeção)

Imposto de renda retido na fonte
(IRRF)

Imposto de renda retido na fonte
(IRRF)

Imposto de renda retido na fonte
(IRRF)

2 anos

7 anos

a - Comprovante de rendimentos
para IRPF (INATIVO)

b - Declaração de rendimentos e
bens para a Receita Federal
(INATIVO)

5 anos

3 anos

4 anos

---

5 anos

4 anos

X

=> PRAZO DE GUARDA:
- O prazo de guarda da via das Unidades
Interessadas (fins de consulta) é o 'Tempo
Necessário', a ser fixado pela própria unidade
organizacional, e sua destinação final é a
'Eliminação'.
- Alteração na “Destinação Final” de acordo com a
TTDU (Recomendação Nº 37 de 15/08/2011- CNJ)
(alterada em 13/09/2012).
=> QUANTO AO CONTEÚDO, ENGLOBA:
- Termo de depoimento (alterado em 15/01/2018);
- Termo de declaração (alterado em 15/01/2018).

X

=> PRAZO DE GUARDA:
- O prazo de guarda da via das Unidades
Interessadas (fins de consulta) é o 'Tempo
Necessário', a ser fixado pela própria unidade
organizacional, e sua destinação final é a
'Eliminação'.
- Prazo anterior: sem prazo (alterado em
17/01/2018).
=> QUANTO AO CONTEÚDO, ENGLOBA:
- Comprovante de rendimentos para IRPF;
- Declaração de rendimentos e bens para a Receita
Federal;
- Isenção de imposto de renda;
- Recadastramento (inclusão no imposto de renda).

X

=> VIGÊNCIA:
- Inativado em 17/01/2018.
- Classificar em 0-2-4-1-4-3.
=> PRAZO DE GUARDA:
- O prazo de guarda da via das Unidades
Interessadas (fins de consulta) é o 'Tempo
Necessário', a ser fixado pela própria unidade
organizacional, e sua destinação final é a
'Eliminação'.

X

'=> VIGÊNCIA:
- Inativado em 17/01/2018.
- Classificar em 0-2-4-1-4-3.
=> PRAZO DE GUARDA:
- O prazo de guarda da via das Unidades
Interessadas (fins de consulta) é o 'Tempo
Necessário', a ser fixado pela própria unidade
organizacional, e sua destinação final é a
'Eliminação'.

00.02.04.01.04.0303

00.02.04.01.04.0304

00.04.09.02.00.0001

00.08.04.01.04.0200

00.08.04.01.04.0201

00.08.04.01.04.0202

00.08.04.01.04.0203

00.08.04.01.04.0204

0-2-4-1-4-3c

0-2-4-1-4-3d

0-4-9-2a

0-8-4-1-4-2

0-8-4-1-4-2a

0-8-4-1-4-2b

0-8-4-1-4-2c

0-8-4-1-4-2d

Imposto de renda retido na fonte
(IRRF)

Imposto de renda retido na fonte
(IRRF)

Mudanças

c - Isenção de Imposto de renda
(INATIVO)

d - Recadastramento (inclusão no
Imposto de renda) (INATIVO)

a - Acompanhamento de execução
contratual – mudanças (formulário
para registro)

Imposto de renda retido na fonte
(IRRF)

Imposto de renda retido na fonte
(IRRF)

Imposto de renda retido na fonte
(IRRF)

Imposto de renda retido na fonte
(IRRF)

Imposto de renda retido na fonte
(IRRF)

CLASSE 1 - FORO JUDICIAL - PROCESSOS
Sem alterações
CLASSE 2 - FORO JUDICIAL - OUTROS DOCUMENTOS

3 anos

5 anos

5 anos

7 anos

a - Comprovante de rendimentos
para IRPF (INATIVO)

b - Declaração de rendimentos e
bens para a Receita Federal
(INATIVO)

c - Recadastramento (inclusão no
Imposto de Renda) (INATIVO)

d – Isenção de imposto de renda
(INATIVO)

5 anos

3 anos

5 anos

3 anos

4 anos

---

---

---

5 anos

X

X

'=> VIGÊNCIA:
- Inativado em 17/01/2018.
- Classificar em 0-2-4-1-4-3.
=> PRAZO DE GUARDA:
- O prazo de guarda da via das Unidades
Interessadas (fins de consulta) é o 'Tempo
Necessário', a ser fixado pela própria unidade
organizacional, e sua destinação final é a
'Eliminação'.

X

=> PRAZO DE GUARDA:
- O prazo de guarda da via das Unidades
Interessadas (fins de consulta) é o 'Tempo
Necessário', a ser fixado pela própria unidade
organizacional, e sua destinação final é a
'Eliminação'.
- Prazo anterior: 2 anos na fase corrente e 2 anos
na intermediária (alterado em 04/01/2018).

X

=> PRAZO DE GUARDA:
- O prazo de guarda da via das Unidades
Interessadas (fins de consulta) é o 'Tempo
Necessário', a ser fixado pela própria unidade
organizacional, e sua destinação final é a
'Eliminação'.
- Prazo anterior: sem prazo (alterado em
17/01/2018).
=> QUANTO AO CONTEÚDO, ENGLOBA:
- Comprovante de rendimentos para IRPF;
- Declaração de rendimentos e bens para a Receita
Federal;
- Recadastramento (inclusão no imposto de renda);
- Isenção de imposto de renda.

X

=> VIGÊNCIA:
- Inativado em 17/01/2018.
- Classificar em 0-8-4-1-4-2.
=> PRAZO DE GUARDA:
- O prazo de guarda da via das Unidades
Interessadas (fins de consulta) é o 'Tempo
Necessário', a ser fixado pela própria unidade
organizacional, e sua destinação final é a
'Eliminação'.

4 anos

---

4 anos

'=> VIGÊNCIA:
- Inativado em 17/01/2018.
- Classificar em 0-2-4-1-4-3.
=> PRAZO DE GUARDA:
- O prazo de guarda da via das Unidades
Interessadas (fins de consulta) é o 'Tempo
Necessário', a ser fixado pela própria unidade
organizacional, e sua destinação final é a
'Eliminação'.

X

=> VIGÊNCIA:
- Inativado em 17/01/2018.
- Classificar em 0-8-4-1-4-2.
=> PRAZO DE GUARDA:
- O prazo de guarda da via das Unidades
Interessadas (fins de consulta) é o 'Tempo
Necessário', a ser fixado pela própria unidade
organizacional, e sua destinação final é a
'Eliminação'.
=> VIGÊNCIA:
- Inativado em 17/01/2018.
- Classificar em 0-8-4-1-4-2.
=> PRAZO DE GUARDA:
- O prazo de guarda da via das Unidades
Interessadas (fins de consulta) é o 'Tempo
Necessário', a ser fixado pela própria unidade
organizacional, e sua destinação final é a
'Eliminação'.

X

X

=> VIGÊNCIA:
- Inativado em 17/01/2018.
- Classificar em 0-8-4-1-4-2.
=> PRAZO DE GUARDA:
- O prazo de guarda da via das Unidades
Interessadas (fins de consulta) é o 'Tempo
Necessário', a ser fixado pela própria unidade
organizacional, e sua destinação final é a
'Eliminação'.

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

2-21

2-39

2-39-1

2-39-2

2-40

LAUDOS (AVALIADOR JUDICIAL,
PERITO)

Tempo
Necessário

Tempo
Necessário

TERMOS

TERMO – DE INVENTARIANTE / DE
RENÚNCIA / DE AFIRMAÇÃO DE
AUSÊNCIA (INATIVO)

Tempo
Necessário

TERMO – DE PENHORA / DE
PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO / DE
DEPÓSITO (INATIVO)

Tempo
Necessário

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO
PSICOLÓGICA / ASSISTÊNCIA
SOCIAL (LAUDOS, PARECERES,...)

Tempo
Necessário

5 anos

---

----

----

----

X

=> ALTERAÇÕES:
- Denominação anterior: "Laudos (Avaliador
Judicial)" (alterada em 31/01/2018).
=> PRAZO DE GUARDA:
- O 'tempo necessário' deve ser fixado,
obrigatoriamente, pela unidade organizacional.
Neste caso, o prazo total de guarda será o mesmo
da fase intermediária. Assim, se o 'tempo
necessário' fixado for igual ou maior que ele, após
o cumprimento, eliminar a documentação na
própria unidade.
- Prazo anterior: 2 anos na fase corrente e 5 anos
na fase intermediária (alterado em 22/01/2015).

X

=> VIGÊNCIA:
- Criado em 28/07/2011.
=> ALTERAÇÕES:
- Denominação anterior: Termo (alterado em
04/01/2018).
=> PRAZO DE GUARDA:
- O tempo necessário deve ser fixado,
obrigatoriamente, pela unidade organizacional;
- Prazo anterior: (sem prazo) (alterado em
04/01/2018)
=> QUANTO AO CONTEÚDO, ENGLOBA:
- Termo de inventariante (classificação anterior - 239-1, alterado em 04/01/2018);
- Termo de renúncia (classificação anterior - 2-39-1,
alterado em 04/01/2018);
- Termo de afirmação de ausência (classificação
anterior - 2-39-1, alterado em 04/01/2018);
- Termo de penhora (classificação anterior - 2-39-2,
alterado em 04/01/2018);
- Termo de prestação de caução (classificação
anterior - 2-39-2, alterado em 04/01/2018);
- Termo de depósito (classificação anterior - 2-39-2,
alterado em 04/01/2018);
- Termo de visita das entidades habilitadas de
amparo à criança, ao adolescente e ao idoso
(classificação anterior - 2-40, alterado em
04/01/2018);
- Termo de comparecimento (alterado em
04/01/2018).

X

=> VIGÊNCIA:
- Criado em 28/07/2011.
- Inativado em 04/01/2018.
- Classificar em 2-39.
=> PRAZO DE GUARDA:
- O tempo necessário deve ser fixado,
obrigatoriamente, pela unidade organizacional;
Prazo anterior: Tempo Necessário na fase corrente
/ 5 anos na fase intermediária (alterado em
22/01/2015)

X

=> VIGÊNCIA:
- Criado em 05/09/2011.
- Inativado em 04/01/2018.
- Classificar em 2-39.
=> PRAZO DE GUARDA:
- O tempo necessário deve ser fixado,
obrigatoriamente, pela unidade organizacional;
Prazo anterior: Tempo Necessário na fase corrente
/ 1 ano na fase intermediária (alterado em
22/01/2015)

X

=> VIGÊNCIA:
- Criado em 11/07/2012.
- Denominação anterior: Procedimentos de
avaliação psicológica (laudos, pareceres,...)
- Item alterado em 22/08/2013.
=> PRAZO DE GUARDA:
- O tempo necessário deve ser fixado,
obrigatoriamente, pela unidade organizacional;
Prazo anterior: 5 anos na fase corrente (alterado
em 22/01/2015).
=> QUANTO AO CONTEÚDO, ENGLOBA:
(alterado em 04/01/2018).

X

=> ALTERAÇÕES:
- Denominação anterior: "Solicitação de atualização
de dados cadastrais / avaliação" (alterado em
31/01/2018).
=> PRAZO DE GUARDA:
- O tempo necessário deve ser fixado,
obrigatoriamente, pela unidade organizacional.
=> QUANTO AO CONTEÚDO, ENGLOBA:
- Curriculum Vitae / Inscrição (alterado em
31/01/2018).

CLASSE 3 - SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO - PROCESSOS E DOCUMENTOS
Sem alterações
CLASSE 4 - FORMAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO, ESPECIALIZAÇÃO

N/A

4-1-0-2a

Professores / Instrutores

a – Solicitação de atualização de
dados cadastrais / avaliação /
entrevista

Tempo
Necessário

----

N/A

4-1-0-2d

Professores / Instrutores

d – Curriculum Vitae / Inscrição
(INATIVO)

2 anos

----

X

N/A

4-1-0-3a

Currículos, disciplinas etc.

a - Alterações nos módulos

Tempo
Necessário

----

X

CLASSE 5 - OUTROS ASSUNTOS (INATIVO)
Sem alterações

=> VIGÊNCIA:
- Inativado em 31/01/2018.
- Classificar em 4-1-0-2a.
=> PRAZO DE GUARDA:
- O tempo necessário deve ser fixado,
obrigatoriamente, pela unidade organizacional.
=> QUANTO AO CONTEÚDO, ENGLOBA:
- Perfil do instrutor (alterado em 31/01/2018).

