
ORGANIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO

ARQUIVOS
PESSOAIS



ORGANIZAR PARA 
FACILITAR!

Tempo deleitura deste livro:

9 minutos

Organizar aquela papelada espalhada pela casa, enfiada nas gavetas, perdida nas

estantes pode ser um desafio se você não sabe por onde começar, nem como

fazer...

A Redata Organização da Informação preparou umas dicas que vão ajudar a

simplificar essa tarefa e deixar tudo organizado.



Separe uma caixa para reunir toda a papelada para triagem

SIGA ALGUNS PASSOS ANTES DE COMEÇAR

PREPARAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO

Separe um saco de lixo

Etiquetas ou papeis para fazer a identificação

Providencie pastas, saquinhos, envelopes, caixas, gavetas, armários



Sugestões de suportes para utilizar na organização



MÃOS NA MASSA (DOCUMENTAL)!

Pegue uma caixa e vá recolhendo os papeis espalhados pela casa:
estantes, gavetas, bolsas, armários.

Ao reunir esses papeis já vá descartando o que pode ser jogado fora sem
análise mais detalhada, como folhetos de propaganda, convites
passados, informativos que não interessam.

Depois dos documentos reunidos, faça uma separação por categorias.
Vamos sugerir algumas delas a seguir.



PONTOS DE ATENÇÃO

Para a categoria pessoal recomendamos que cada membro da família tenha sua pasta, caixa ou divisória.

Use cores para diferenciar, fica bonito e pode facilitar a identificação de pessoas e categorias.

Temos muitos documentos e comprovantes que guardamos só no arquivo eletrônico ou que se repete
no físico e no eletrônico. Use os mesmos critérios nas pastas físicas e eletrônicas como nomes, divisões,
temporalidade.

Nos casos em que a guarda do papel não é obrigatória, vale manter só no arquivo eletrônico e eliminar o
acúmulo desnecessário de papéis.

Depois do arquivo de casa organizado, faça uma revisão anual, aplicando os descartes previstos e
remanejando documentos se necessário. Não esqueça de revisar o arquivo eletrônico correspondente,
fazendo também os descartes possíveis.

Para contar a temporalidade legal dos documentos, não considere o ano vigente no documento.
Sempre comece a contar a partir do ano seguinte à data do documento, pagamento.



Categoria

Pessoal

PESSOAIS

EDUCACIONAIS

PROFISSIONAIS

MÉDICOS

FINANCEIROS



1
O QUE 

COMO

QUANTO TEMPO
GUARDAR

DOCUMENTOS PESSOAIS

Reunir estes documentos em uma pasta ou saquinho, identificando o
tipo (DOCUMENTOS PESSOAIS) e o nome da pessoa dona dos
documentos.

Permanente.

No caso das apólices de seguro, manter durante a vigência e um ano após a validade do
contrato.

RG Carteira de Trabalho Certidão de Casamento

CPF PIS Apólice de Seguro de Vida

Título de Eleitor Carteira de Vacinação

Passaporte Certidão de Nascimento

DICA

Digitalize os documentos e arquive eletronicamente, assim
preserva os originais e pode acessá-los e enviá-los com maior
rapidez.



2
O QUE 

COMO

QUANTO TEMPO
GUARDAR

DOCUMENTOS EDUCACIONAIS

Reunir estes documentos em uma pasta ou saquinho identificado. Se houver
vários cursos, agrupar todos os documentos relativos a cada um deles para que
fiquem arquivados juntos. Documentos da vida escolar regular podem ser
organizados em ordem cronológica. Identificar cada conjunto com o nome da
pessoa ou nome da instituição.

A lei estabelece prazos de guarda para as instituições de ensino. Para pessoa
física, os documentos devem ser arquivados com finalidade comprobatória ou
enquanto sua utilidade como fonte de informação for relevante. Não
aconselhamos o descarte destes tipos documentais, pois também são
documentos de memória dos titulares.

Material de Estudo Certificados de Curso

Diplomas Históricos Escolares



3
O QUE 

COMO

QUANTO TEMPO
GUARDAR

DOCUMENTOS PROFISSIONAIS

Reunir estes documentos em uma pasta ou saquinho identificado. Junte os
documentos relacionados à mesma empresa que trabalhou ou trabalha, em
ordem cronológica, identificando com o nome da empresa

CLT

Contratos de 
Trabalho

Avisos e Recibos de Férias

Rescisões Holerites

DICA  
Recomendamos manter em arquivo os documentos que comprovem os
recolhimentos do INSS até finalizar o processo de aposentadoria, pois muitas
vezes há falhas nos registros dos órgãos competentes.

Autônomos

Documentos de 
Registro

Recibos

Contratos
Comprovantes de Contribuições
Previdenciárias e Impostos

A lei determina a guarda por 5 anos para a maioria dos documentos. Para INSS
e FGTS, 10 anos. Contrato e Termo de Rescisão, Holerites, Carteiras de Trabalho,
Guias de Recolhimento de INSS podem servir como documentos
comprobatórios para pedidos de aposentadoria.



4
O QUE 

COMO

QUANTO TEMPO
GUARDAR

DOCUMENTOS MÉDICOS

Reunir esses documentos em uma pasta ou saquinho identificado. Se for
possível, reunir por órgão ou tipo de doença, exames gerais, em ordem
cronológica.

Exames

Receitas Médicas

Relatórios e Laudos

DICA

Se você tem um animalzinho de estimação, faça uma pasta para ele e
arquive exames, receitas, carteiras de vacinação.

Recomendamos que use o critério de utilidade, pode ser até a repetição do
exame de rotina por exemplo, ou no caso de algumas doenças, é importante
guardar como histórico. Verifique orientação mais personalizada com seu
médico.



5
O QUE 

COMO

QUANTO TEMPO
GUARDAR

DOCUMENTOS FINANCEIROS

Reunir esses documentos em uma pasta ou saquinho identificado,
separando por tipo, conta, cartão, investimento, em ordem cronológica .

Declarações Imposto de Renda

Contratos de Bancos

Extratos de contas bancárias, cartões de crédito, investimentos

DICA

Recomendamos para uma margem de segurança, manter Declarações de Imposto de
Renda por 7 anos.
Ao arquivar documentos do ano que passou, descartar os documentos que já estão
guardados há mais de 5 anos.

Manter durante a vigência e depois por 5 anos.



Categoria

Bens e serviços

DOCUMENTOS DE IMÓVEIS

DOCUMENTOS DE VEÍCULOS

CONTAS

NOTAS FISCAIS, GARANTIAS



1
O QUE 

COMO

QUANTO TEMPO
GUARDAR

DOCUMENTOS DE IMÓVEIS

Reunir esses documentos em uma pasta ou saquinho identificado. Se houver mais
de um imóvel, uma pasta para cada imóvel. Separar documentos permanentes dos
que podem ser descartados por lei. No caso do imóvel ser alugado, guardar
contrato com recibos e outros documentos referentes ao aluguel.

Escrituras Contratos e Recibos de Aluguel

Matrículas Apólices de Seguro

IPTU Boletos de Condomínio

Escrituras são permanentes, matrículas podem ter certidões atualizadas pedidas
periodicamente no Cartório. IPTU, a lei diz para guardar por 5 anos, mas
recomendamos por precaução guardar por 10 anos. Contratos de aluguel e
recibos, durante a vigência da locação e depois por 5 anos após a rescisão do
contrato. Apólices de seguro, durante a vigência e um ano após o vencimento.
Boletos pagos de Condomínio, recomenda-se guarda-los ou obter as declarações
anuais de quitação de débito e manter durante o período em que estiver no
imóvel. Após isso manter por 10 anos (recomendação Procon-SP).



2
O QUE 

COMO

QUANTO TEMPO
GUARDAR

DOCUMENTOS DE VEÍCULOS

Nota Fiscal de Compra
Certificado de Registro de 
Licenciamento (CRLV)

Documentos de Monitoramento e 
Segurança

Certificado de Registro de Veículo (CRV) IPVA
Certificado de Registro de 
Blindagem

Autorização para Transferência de 
Propriedade do Veículo (ATPV)

Multas de Trânsito Apólices de Seguro

Reunir esses documentos em uma pasta ou saquinho identificado. Pode separar
por tipo de documento: documentos da compra, impostos, monitoramento,
blindagem (se houver), seguro. Se houver mais de um veículo, separar uma pasta
ou saquinho para cada um deles.

Nota Fiscal de Compra, CRV e ATPV são mantidos durante a propriedade do bem.
CRLV é renovado anualmente. Documentos de Monitoramento manter durante a
validade. Certificado de Registro de Blindagem é renovado a cada 3 anos, pelo
Exército. Apólices de Seguro devem ser guardadas por um ano após o termino da
vigência, se não tiver nenhum sinistro. IPVA por 5 anos e Multas por 2 anos.



3
O QUE 

COMO

QUANTO TEMPO
GUARDAR

CONTAS

É importante separar contas a pagar e contas pagas. Uma pasta sanfonada é
bem pratica para separar por tipo de conta e pode-se usar a primeira divisória
para contas e boletos a pagar, e assim que quitar, passar para a divisória da
respectiva conta. Pode ser também um saquinho para cada tipo de conta.
Arquivar em ordem cronológica. Manter o ano vigente e depois arquivar numa
caixa ou pasta como um arquivo inativo, se o volume justificar.

Água TV a Cabo

Luz Internet

Telefonia Convênio Médico

Gás Mensalidade Escolar

DICA
As empresas que prestam esses serviços tem obrigação por lei de emitir a
Declaração Anual de Quitação de Débitos até maio do ano seguinte à quitação.

5 anos após o ano vigente (as contas pagas com seus comprovantes ou a
Declaração Anual de Quitação de Débitos).



4
O QUE 

COMO

QUANTO TEMPO
GUARDAR

NOTAS FISCAIS, GARANTIAS,MANUAIS

Notas Fiscais de produtos e serviços

Garantias

Manuais

DICA
Guardar notas fiscais de alimentos por 30 dias pode garantir a reclamação de
problemas com produtos ou se houver algum caso de intoxicação.

Uma pasta com saquinhos que reúnam os documentos por produto ou serviço,
por categoria (Ex.: eletrodomésticos, eletrônicos, telefonia) ou localização na casa
(Ex. sala, cozinha, quarto)

Manter durante a vida útil do produto ou serviço.



MEMÓRIA AFETIVA

Alguns itens fogem da documentação do dia a dia, burocráticos, regidos por leis. São
aqueles que guardamos para que sirvam de links para sentimentos de afeto, diversão,
lembranças boas. Sugerimos formas de organização para alguns assuntos, que podem ser
replicados para outros que não foram citados aqui

Para organizar esses itens vale usar a criatividade: uma caixa bonita, um pote diferente,
um quadro...



MEMÓRIA AFETIVA

Documentos de Viagens:

Folhetos, objetos, tíquetes, ingressos, mapas, fotos

Organizar por viagem ou local visitado

Recordações:

Objetos afetivos

Fotos

Diários

Livro de Receita da Avó



MEMÓRIA AFETIVA

Fotos:

Álbuns

Organizar por recortes de tempo, pessoas, eventos

Filhos:

Objetos da infância, brinquedos significativos

Primeiro dente caído ou primeira mecha de cabelo cortada

Roupas especiais

Desenhos, primeiro caderno, obras de arte



REDATA.COM.BR

/REDATAINFO
REDATA ORGANIZAÇÃO  
DA INFORMAÇÃO

REDATA.COM.BR/BLOG

GOSTOU?

ORGANIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO

A Redata está ajudando pessoas e empresas a organizar seus acervos documentais há

mais de 30 anos! Conta com equipe especializada e experiente para desenvolver e

implantar projetos que atendam as necessidades de cada um, com as melhores

práticas do mercado.

CONHEÇA NOSSA EMPRESA E NOSSOS CLIENTES - ACESSE OS CANAIS

@REDATAINFO

http://WWW.REDATA.COM.BR/
http://facebook.com/redatainfo
https://www.linkedin.com/company/10272510?trk=tyah&amp;trkInfo=clickedVertical:company,entityType:entityHistoryName,clickedEntityId:company_10272510,idx:1
http://redata.com.br/blog
https://www.instagram.com/redatainfo/

