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QUALIFICAÇÃO REGISTRAL  

 

MATRÍCULAS DE OFICINAS IMPRESSORAS 

 

arts. 45, 985, 1.150  e ss.do Código Civil e  art. 114 e seguintes da Lei 6.015/73 e arts. 595 e 596 do CN/CGJ/SC 

LOCAL: CARTÓRIO DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS DA CIDADE em que a entidade exerce suas 
atividades. No caso em que forem vários os locais em que as entidades exercem suas atividades, devem ser efetuados 

registros em cada um deles. 

 

01. REQUERIMENTO de registro firmado pelo proprietário pessoa física ou representante legal da pessoa jurídica 

proprietária*, com firma reconhecida, dele devendo constar o seu nome por extenso, cargo e residência, RELACIONAR E 

QUALIFICAR TODOS OS SÓCIOS PROPRIETÁRIOS. Legislação: Lei 6.015/73, art. 121. Código Civil, art. 1.151, 

CONTENDO: 

a) nome, nacionalidade, idade e residência do gerente e do proprietário, se pessoa natural; 

b) sede da administração, lugar, rua e número onde funcionam as oficinas e denominação destas; e 

*neste caso: juntar a comprovação da representação de quem assina em nome  (contrato social atualizado/última alteração 

contratual + certidão simplificada atual (90 DIAS) da Junta Comercial ) - art. 483 CN 2014, Enunciado n. 20 (tabelionato de 

notas) ANOREG/SC e ATC/SC, art. 1º da Lei nº 8.935/94; art. 19, II, da CRFB/88.  

Havendo pessoa jurídica associada, a sua qualificação compreenderá nome, endereço completo e, se sediada no país, o 

número de identificação do Registro de Empresas (NIRE) ou do Cartório competente, data de registro no Órgão e o número 

do CNPJ, juntar a comprovação da representação de quem assina em nome  (contrato social atualizado/última alteração 

contratual + certidão simplificada atual (90 DIAS) da Junta Comercial ) - art. 483 CN 2014, Enunciado n. 20 (tabelionato de 

notas) ANOREG/SC e ATC/SC, art. 1º da Lei nº 8.935/94; art. 19, II, da CRFB/88.  

Estrangeiro: apresentar prova de sua permanência legal no País, constar CPF, passaporte ou documento de identificação de 

seu país, se houver tratado internacional aceitando (Mercosul, p ex.) -  (Instrução Normativa nº 461, de 18 de outubro de 

2004 arts. 478 e 479 do novo CN).  

Sócios menores: devem estar representados ou assistidos por seus pais/tutores (se emancipados juntar certidão do registro 

da emancipação). 

Caso alguma pessoa houver sido representada por procurador, apresentar procuração pública (certidão ou traslado) ou 

particular original com firma reconhecida com poderes específicos (art. 489 CN/CGJ/SC). 

02. JUNTAR CÓPIA AUTENTICADA DOS SEGUINTES DOCUMENTOS: CPF, RG, TÍTULO DE ELEITOR, 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO DOS RESPONSÁVEIS PELA EMPRESA PROPRIETÁRIA OU DO 

PROPREITÁRIO SE PESSOA FÍSICA. DO JORNALISTA RESPONSÁVEL: ALÉM DA DOCUMENTAÇÃO 

ACIMA, JUNTAR PROVA DE QUE É JORNALISTA E UMA DECLARAÇÃO, SE RESPONSABILIZANDO POR 

TUDO QUE FOR PUBLICADO PELO JORNAL, REVISTA OU PERIÓDICO – COM FIRMA RECONHECIDA. 


