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DI~RIO OFICIAL DA UNIÃO 

SEC~O I Pa9,. 11 .575 27.06'.96 
' 

PORTAAIA N9 58, O~ 20 nf: JUNHO OE l~96 

A S!:CRETÃRJ'.J\ DE JUSTIÇA, no 'JSQ de 5UJIS ... at_r..!~i,i_içôe_!... .. __ 

• 1 1 1 1 1 1 LI' l • 
re9igtro e a fisealização do exerclcio da atividade de micror11ma9em 
de doculftentos, em conforrnid~de co~ o parágrafo ~nieo do artigY 15 do 
Decreto no 1. 799, de 30 de )aneiro d• l. !1,6, e, do artiqo 12, it.em 
VII, da ~&trutura Regimental do Ministério de Ju&tioa, aprovada pelo 
Decreto no 1.796 de 24 de janeiro de 1.~,~. re&olve1 

A.t"t. 10 Oeter~inar quê o re9i&tro referido no 
parágrafo único do arti90 15 do oecr•to no l.79t, d~ 30 de janei~o de 
1.996, &er! concedido em caráter provisõrio, e, havendo deç9rrido o 
praio de 111n ano, sem nenhllll\A aen~ncia formal ou compr~vação de 
irre9ularidade, será cons1deraoo definitivo; 

Art. 20 Determinar que êstio OQrigadas a registro 
todas as or9anizaçõe1 que ee utilitaJ!I do 1istema d.: 1ni.:J:o!il111a9~, 
independentemeate dê sua natureza jurldiea, no• termo• do art. lQ da 
oeereto no 1.799, de 30 dé jane1ro ae 1996; 

referidos no 
encaminhados 
na !!:aplanada 
Bta.sília-DF, 

Art. 3o bete::minar q?e 011 pedidos de re9i11tro 
art. lO serão dirigidos a Secretiria de Justiça, e, 
à Divisão de Outorqas e Titulos deste Ministério, situada 
dos Miniitértos, Anexo ll, 1ala 211, C.E.P. 70064-901 em 
acompanhados do1 aequintes doeUJ11ento11 e informaçoé~: 

I- d.oewnento comprobatõrio da existincta 
requerente, com alterações registradas no órglo próprio, 1e 
Clll~ô. 

leqal da 
for o 

II- om se tratando de cartórios, necessário se ta~ a 
apresenta~ão do cópia do documento cromprobatôrio da nomeação paro o 
cargo de titular e substituto, e, a qualifiCA~ão completa dos rnesmv•1 
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sistema de micro!ilma9emi 

V- endereço completo da sede da empresa, ou usuário do 
'iste~ de mierotilma9em; 

VI- endereço execuoâa local 
m~r.ro f i l ro.aqeni; 

comi'leto da 

VII- relação co~pleta do equipamento a·ser ut1liiado no 
&isteir..a de m.icrotilma9em (convencional ou eletrônico!, acompanhada da 
prova da titularidade dos equipaltlentos, que deverá aer çuM~rovada 
através de notas fiscais de compra ou ao competente contrato d~ 
loeaçio, leasing ou comodato, ou qualquer outro con~rato pertin~•·l~. 
devidament~ reqistrado em cartório; 

in!orMçàes 
vi.Qente.; 

Vlll- declaracão dó requerente, quanto à veracidade das 
prestadas, daelarat1do ainda, obedecer a 1~9ialaoào 

IX~ decleração 
in!onnar estp Ministério sobre 
de endereço ou sub~tituiçio da 
mi r:rci!il1111111em. 

do requerente, de que se obriga a 
qualquer alteração contratual, mudança 

pessoa re•ponsâvel pelo &istema de 

J,J.-t. 40 os serviços terceiri:t.adog, devem ta.rn"bém 
submeter-se a re9istro no Ministério da, Juetica, tanto o prestador de 
servi~uw ~UAJ\LO o u1u&rio do sistema; 

Art. So Os documento~ referidos no' a.rt. 10, incisos I, 
II e VII, sõ serão aceitos em eôpias perteitamente le9!ve!& • 
devi~a.u1ent• autenticadas. 

Art. 60 A publicação da eoncessio do reqistro, no 
Diirio" Oficial da União, &ervir~ eosno prova c:lo reqUtro. 

Art. ?o E•ta portaria entra em vigor na data de aua 
publicação. 
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