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DECRETO N* 64.398 -- DE 24 DE ABRIL DE 1969
Regulamenta a Lei rí> 5.433, de 8 de maio de 1968.
que dispõe sobre a microfilmagem de documentos c dá
outras providências.
O Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o artigo
83, item II, da Constituição, e tendo
em vista o disposto no artigo 3° da
Lei n° 5.433, de 8 de maio de 1968,
decreta:
Art. t° A microfilmagem, em todo
território r.:-cional, autorizada peln
Lei n? 5.433, de 8 de maio de 1963,
compreende a dos documentos oficiais
arquivados no órgãos dos Poderes
Executivo, Judiciário e Legislativo,
inclusive nos da Administração Indireta, da União, do s Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos
Municípios, bem assim a dos documentos particulares de qualquer
espécie. GP pessoas naturais ou jurídicas, e será regulamentada por este
Decrete.
Parágrafo único. Disporá, ainda, o
presente Decveto tio estabelecimento
de normas pobre o manuseio, preservação das filmes resultantes, cópias,
traslados certidões extraídas de microfilmes e autenticação desses documentos para que possam produz/r
efeitos legais em juízo ou fora dele.
Art. 2° Considera-se oficial para os
efeitos deste Decreto todo e qualquer
documento arquivado ou em trânsito
r.os órgãos públicos a que se refere
o artigo anterior.
Do

Equipamento

de

Microfilmagem

Art. 3? A microfilmagem de documentes será feita em microfilmadora de tipo rotativo ou planetário.

Art. 4° Para o processamento dos
filmes serão '.'sados equipamentos manuais, semi-automáticos ou automáticos, desde que o processo utilizado
assegure ao filme seu alto poder de
definição, densidade uniforms e durabilidade.
Parágrafo im^fo — Compreende-se
por processamento de filme os banhos
de revelação, ds interrupção, fixação
e lavagem, e a secagfjn.
Dos Filmes
Art. 5? A microfilmagem de documentos de qualquer espécie será
feita sampre em filme negativo de segurança, sem perfuração com o mínimo de 180 linhas por milímetro de
definição, com suporte de acetato ou
poliester.
§ 1° Poderão ser usados filmes cie
16mm, Sfinm. 70mm, ou 105mm, desde
que sem perfuração.
§ 2° A escolha da dimensão do filme a ser utilizado será condicionada
sempre à apresentação física do documento a ser microfilmado.
Art. 6" A microfilmagem de documentos será feita em filme negativo sem perfuração, sendo obrigatória a extração de cópia em filme.
Art. 7? Não poderá ser utilizado
filme de 16mm para microfilmagem
de documeno que contenha fotografia ou gravura.
Art. 8° A redução máxima, permitida para m:crofi'magem de documentos é a seguúite:
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Para filme de 16mm — 40 vezes.
Para filme de 35mm — ?6 vezes.
Para filme de 70mm — 13 vezes.
Para filme da lOfinm — 12 vezes.
Parágrafo único — Quando se tratar de documento, cujo taimruio ultrapasse o máximo de redução permitida para o tipo de filme usado, çi microfilmagem poderá ser feita por etapas, sendo obrigatória a repetição de
uma parte aã imagem anterior em
cada imagem subsequente, de modo
que se po.ss>a identificar, por superposição, a continuidade entre as soções adjacentes microfilmadas.
Da Microfilmagem dos
Oficiais

Documentos

Art. 91? Na, microfilmagem de documentos oficiais, cada série será
precedida de imagem de abertura do
filme, com os seguintes elementos
(modelo n° 1>:
I — Nome cia organização e dava
do início da microfilmagem;
II — Número do filme em ordem
crescente, codificado, quando necessário;
III — Termo de abertura do filme,
contendo nomes e assinaturas do ressávei direto pé'a documentação arquivada e do responsável p?lo setor
de microfilmagem;
IV - - Indicação dos documentos
constante,, do filme e respectivas datas.
Art. 10 No final de cada rolo c.e
filme, imediatamente após a reprodução dj últi.r-o documento, será microfilmada imagem de encerramento,
com os seguintes elementos (modelo n? 2) :
I — Nome da organização e data
do término da microfilmagem;
II « Ordem de colocação dos documentos o jn t ides no films,
III — Tnríicativo de final do filme.
IV — Têr.nc &c encarramento e autenticação.
Art. 11. Os documentos da mesrna
série ou sequência, eventualmente
omitidos quando da microfilmagem,
serão reproduzidos posteriormente e
colocados no f^me, mediante termo
de correçáo prévio (modelo n° 3), e
emendados na sequência natural yor
mei,0 da repetição, na parte inserida,

das duas imagens imediatamente anteriores e das c:uar- posteriores ao
corte .
Art. 12. A documentação, em trânsito ou em estudo, poderá, a critério
da autoridade ccrnp. tente, ser mcrofilmada, devendo o? filmes resultantes ficar sob a guaida da autoridade
requisitante, sendo proibida a destruição dos originais até o recolhimento
definitivo para aiouivamento.
Art. 13. Os f i ines negativos resultantes de microfilmagem de documcntaçfo oí'cial ficarão obrigatoriamente
arquivados na organização detentora
do arquivo, vedada a sua cessão sob
qualquer pretexto.
Art. 14. A eliminação de documentos oficiais microfilmadas será precsdida de la.vratura de termo em livro próprio após a revisão e montagem dos filmes e correção das falhas
acaso existentes.
Art. 15. Os documentos oficiais de
valor histórico não podem ser eliminados, sendo no entanto permitida a
sua transferência para outro local ou
repartição, após a microfilmagem,
msdiante relacionamento.
Art. 16. A documentação oficial de
caráter sigiloso poderá ser microfilmada. a critério da autoridade competente, sem obrigatoriedade de emissão da cópia de fi!me. regulando-se
pelo Decreto n? 60.417, d° 11 de marco
de 1967, o manuseio e guarda dos filmes, bem assim a destruição dos originais.
Art. 17. A validade Lm juízo ou
fora dele de traslados, certidões e cópias, em papel, de documentos oficiais, extraídos ds micrnfT ( nes, dependerá de autenticação de autoridade detentora do filme negativo
(modelo n° 4) mas, em se tratando
de cópia em filme, a autenticação de.
penderá dp termo próprio (modelo
n° 5) .
Art. 18. f dispsnsável o reconhecimento da firma da autoridade que
autenticar os traslados, as certidões
e as cópias em papel e em filme.
Da Microfilmagem de Documentos
Particulares
Art. 13. A microfilmagr»n de documentos de origem particular, de

pessoas naturais ou jurídicas, poderá
ser feita, para efeito de arquivamento
ou por motivo de segurança, por cartórios ou estabelecimentos particulares habilitados, nos termos deste Regulamento.
Parágrafo único. Os estabelecimentos particulares poderão quando houver conveniência, possuir equipamento
para microfilmagem da sua própria
documentação, desde que observado o
disposto neste Regulamento
Art. 20. Para exercer a atividacle
de microfilmagem de doci>nentos, os
cartórios e estabelecimentos particulares, além da legislação a que estão sujeitos, deverão requerer registro no Departamento de Justiça do
Ministério da Justiça e sujeitar-se à
fiscalização que por este será exercida quanto ao cumprimento do disposto n n nresente Decreto.
Art. 21. A microfilmagem de documentos realizada por cartórios e
estabelecimentos particulares que se
dedicarem a essa atividade, obedecerá aos requisitos contidos nos artigos 9° e 10 deste Decreto.

aditamento (modelo n? 8), as duas
imagens imediatamente anteriores
àquelas.
Art. 24. Os microfilmes e cópias
em filme, produzidos no exterior, somente terão validade em juízo ou fora
dele q-jando:
a) autenticados por autoridade estrangeira cowpetente;
b) tiverem reconhecida pela autoridade consular brasileira a firma da
autoridade estrangeira que os houver
autenticado;
c) forem acompanhadas de traeiução oficial.
Art. 25. Os microfilmes negativos
e as cópias em filme dt- documentos
sujeitos à fiscalização ou necessários
à prestação d« contas serão mantidos
em rolos, por prazo i?ual ao exigido
em lei pais os respectivos originais.
Art. 26. Para a confecção de cópia
em filme, poderá ser utilizado filme
dos tipos cliazóico, térmico ou outros
que ofereçam igual ssgurança.
Art. 27. A cópia em papel poderá
ser reproduzida pelo sistema fotográDo Autenticação dos Filmes, Traslados, fico tradicional, por aparelho leitorCertidões e, Cópias em Papel de
copiador, processo eietrostático ou
Documentos Particulares
outros que ^.le assegurem reprodução
liei e durabilidade.
Art. 22. Os traslados e as cópias
em papel e em filme de documentos
Art. 28. Os cartórios e estabeleciparticular, microfilmado, para promentos particulares, que se dedicaduzirem efRitos legais, em Juízo ou
rem à microfilmagem de documentos
fora dele, terão que ser assinados pelo de terceiros, fornecerão cbmatòriaresponsável da organização ou estamente um certificado t?"í garantia do
belecimento detentor do filme negaserviço executado (modelo n° 9 ) .
tivo, e obrigatoriamente autenticados
Art. 29. Não terá valor probante
em Caríório.
em juízo, ou fora dele, o microfilme,
§ l? A autenticação a que se refero traslado, certidão, cópia em papel e
este artigo far-se-á por meio d:e ca_ em filme que não estejam conforme
rimbo aposto em cada folha (mode- o disposto nests Regulamento.
lo n? 6), ou mediante termo próprio
Art. 30. Os cartórios e estabeleciquando em filme modelo n' 7) .
mentos particulares que, na data d«
§ 2J ScjTiente os Cartórios que sa- entrada em vjçor deste Regulamento,
tisfizsrem os requisitos especificados estiverem executando serviço de mino art. 20 poderão fazer a autenticacrofilmagem para terceiros, deverão
ção supramencionada.
adaptar-se jis rormas nele provisr-as,
no prazo de 180 (cento e oitenta)
Disposições Gerais
dias.
Art. 31 As infrações às normas
Art. 23. Quando houver conveniêndeste Regulamento, por para duícia de aproveitamento de filme neCartórios
e estabelecimentos partigativo, na operação de microfilmagem
de uma sequência, ou não, de do- culares serão sancionadas, atenta a
cumentos, poderão ser feitas emen- sua gravidade, com a pena de multa
de duas a cem vezes o valor do maior
das, repetindo-se nas partes a serem
saloio mínimo vigente no País, na
emendadas, precedida de termo de
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data de sua imposição, sem prejuízo
das sanções penais e civis cabíveis.
Parágrafo único. No caso de reincidência, será cassado definitivamente
o registro para microfilmar documanto.
Art. 32. Em se tratando de órgão<;
dos Poderes Executivo, Judiciário e
Legislativo, inclusive dos órgãos de
administração indireta da União, dos
Estados, do Distrito Federal dos Territórios e Municípios, além das sanções civis e penais cabíveis, serão
aplicadas as penas disciplinares ..'revistas na respectiva legislação.
Art. 33. O Ministro da Justiça expedirá as instruções que se fizemn
necessárias ao cumprimento deste Regulamento.

Art. 34. Este Decret<- entrará ?m
vigor na data. df sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de abril de 1969;
148? d a ' Independência e 81° da
República.
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I M A G E M

D E

A B E R T D R A

(NOME DA ORGANIZAÇÃO OFICIAL OU PESSOA NATURAL OU JURÍDICA
DETENTORA DOS DOCUMENTOS)

Inicio da Microfilmagem em_

RESUMO DO FILME
(INDICAÇÃO RESUMIDA DOS DOCUMENTOS CONS_
TANTES DESTE FILMB E RESPECTIVAS DATAS
ou EÍPOCAE)
EDIFICAÇÃO

(opcional)

(NOKE DA ORGANIZAÇÃO QUE REALIZOU
A MICROFILMAGEM)
^ N ° de reg. no M . J , quando for o caoo)

JÉRMO
A DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE DESTE
FILKE FOI SUBMETIDA Á PREVIA PREPARA
CÃO E ORGANIZADA SOB ORIENTAÇÃO

00

DETENTOR DA MESMA, SENDO A MICROFILMAGEM REALIZADA COM OBSERVÂNCIA

DAS

HORMAS TÉCNICAS EXIGIDAS PARA A FIEL
REPRODUÇÃO EM TODOS OS DETALHES.

v ISS. DO RESPONSÁVEL DIRETO PELA
DOCUMENTAÇÃO,SEGUIDA DO NOME POR
EXTENSO).

A documentação constante dej)
te filme e' continuação da microfilma-

da no de n°
! iSS. DO RESPONSÍVEL PELA MICRO
FILUACEM, SEGUIDA DO NOME POR EX^"
TENSO).

_____

( u t i l i z á v e l sónente na hipótese do §1B
do art»
).

MOD l
(tamanho 22XJJ CD . J

— 9

[ M A C E U

DE

E N C E R R A M E N T O

(nome da organização oficial, ia entidade particular
ou pessoa natural detentora dos documentos)»

TERMO DE CORRECSO

Te'rmino da MicrofiLnagem em__
& presente emenda no filme e feita em consequência lê
ter havido omissão ou acréscimo dos seguintes documer.toa:

ORDEM DE COLOCAÇÃO D03 DOCTMENTOS
CONTIDOS HESTE FILME:

TÈRJC DE ENCERRAMENTO E AUTHíJTICAÇÃO
Atesto que a adcrofilnageo d*
documentação conatante deste filma
foi executada obedecidas aã
noivas
técnicas exigidas pelo Dac, n 8

de

de_,

1969| 1U« aa~

seguram a fiei reprodução daqueles
documentos na sua integridade, inclja
3ive para e f e i t o de prova em juízo
ou fora dele.

^assinatura da autoridade ou do dirigente de entidade particular responsa
vel pelo setor de microfilmagem, se£uida do nome por extenso)*

ft seqUenciQ da docuraentaçac
contida neste filme tem continuidade no de K°

\.Assinatura do responsável d i r e t o pela microfilnagem, seguida do none por extenso).

(utilizável
sonente quando na htpotes»
do Cl 0 do art. )

(tamanho 22 X 35

(tamanho 22 X 55 cm

— 11
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;NUWJ E; LOCALIZAÇÃO DO ORCÂO DETEKTOR DO MICROFILME tíEGATIVO)

M O D E L, O

OE

í A R

I U B O

TERMO DE AUTENTICAÇÃO 3E C(?PU EM ri!AE. li-: DOCUMENTOS O F I C I A I : : . ,

P A R A

AUTENTICAÇÃO DE TRASLADOS, CERTIDÕES E CÓPIAS EU PAPEL
DE DOCUMENTOS OFICIAIS MICROFILMADOS

O filme que acompanha este termo e copia fiel de
docunentos oficiais microfilmados

no

filme n ç

_

cujo

.'leçativo

se encontra, arquivado neste órgão, o qual passa a ter validade

para

todos os efeitoB cn juízo ou fora dele.

SÓ BB.

Contém essa cójua

imagens referentes

a

seguinte documentaçaoi
l NOKE E LOCALIZAÇÃO DO ÓRGÃO DETENTOR DO UICROFILKE NEGATIVO )

De acordo com o disposto r» ert.
Regulafflento aprovado pelo Decreto K

B

do
1969

Atesto G autenticidade deste documento o qual foi extraído de
tai cro filme s.
(localidade e data)

Assinatura da autoridade responsti
vel pelo órgão detentor do microfilme negativo, seguida do nome
por extenso.
(localidade c data)
(Assinatura da autoridade rvaporuavel
pelo órgão detentor do microfilme negativo, se<juiJn dD nome por extenso).

Mod

4

(tamanho 22 X 53 cn .)

Mod 5
(tajranho 22 X 55 era .)

— 12 ~-
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TERMO DE AUTENTICAÇÃO DE CÓPIA EM FlLME DE DOCfl-UNTOS PARTICULARES

M O D E L O

DE

(nane e localização do cartório)

C A R l M P C

P A R A

AUTENTICAÇÃO Dl TRASLADO E COPLAS Eli TAPEI DL DOCl^EirrOS PARTICULARES

O filme que acompanha este termo ê cópia fiel de doeu-

nentoe particulares microfilmados no filae n p ^_^^^^ cuJ0 negativo pertencente a

_^

.

(nome da pessoa natural ou jurídica)
me foi apresentado juntamente com a respectiva cópia a qual passa a ter vali
dade para todos os efeitos em juízo ou fora delet

( NOIffi OU TÍTULO DO CARTÓRIO )

Contém essa cópia ______ imagens referentes a seguint*
documentacaoi .

Para os fins previstos no art°
i Ate-oto a autenticidade deste

do Dec* n c
documento

o qual foi extraído de nucrofilne que me foi exibido, e de

pro-

priedade de

(Assinatura do t i t u l a r ou j-j-eposto
do cartório).

(localidade e data)

(Assinatura do titular do cartório
ou preposto).

Uod 6
(tamanho 22 X 35 cm .)

rfc-d
(tamanho

22 X

/

53 o» •)

— H
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(NOME ou TITULO DO CARTÓRIO ou ESTABELECIMENTO AUTORIZADO A EXECUTAR SERVIÇOS
DE MICROFILMAGEM).

TERMO DE ADITAMENTO
Numero de Registro no M. J.

C E R T I F I C A D O

DE

G A R A N T I A

DE

SER V I Ç O S

DE

K] C R O F I L M A C E M

A

PRESENTE EMENDA E FEITA

EXCLUSIVAMENTE PARA APROVEITAMENTO

Certificanos que o ( s ) nicrofilme(sJ negativo(a) ou copia(g)
contidol.s) em rolo(s) de n c s.

são

reprodução(ocs) fiel(eis) de documenteis) pertencente(s) a

DE FILME NA OPERAÇÃO DE MICROFILMAGEM

e foi( foram)
(nome do órgão ou pessoa natural ou jurídica)
por noc confeccionado(s), observadas as normas estabelecidas pçlo Dec. *J°
t

de

/

/1969» e nos rosponsabilizacioc na forma do art.

do referido Decreto, pela perfeição dgs serviços por nos executados, fica£
do, todavia, o usuário ou detentor do(s) microfilmeis) obrigado ao cautelas es
pecificadas no nrt^c.

(Assinatura do responsável direto pela
microfilmagem, seguida do nome por extenso) .

(localidade e dato)

(Assinatura do titular do cartório ou do
dirigente do estabelecimento responsável
pela nicrofilnaeem seguida do nome
por
extenso) •

Mod 8
( tamanho 22 X33 c

Mod 9
(tamanho ZZ * 33 cm )

NOTAS REMISSIVAS
LEI N." 5.433 — DE 8 DE MAIO DE 1968
Regula a microfilmagem de documentos oficiais

DECRETO N." 60.417 — DE 11 DE MARÇO DE 1967
Aprova o Regulamento para a Salvaguarda de Assuntos Sigilosos

D.I.N. — Divulgação n." 1.105
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