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Ref.: Consulta da Presidência
006/2008/SCS/DNRC/GAB.
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Ofício
Circular
nº
006/2008/SCS/DNRC/GAB. Previsão de medidas
para inibir fraudes e falsificações nos registros
empresariais. Limites à competência regulatória
do DNRC. Ilegalidade das medidas.
A atuação das Juntas Comerciais é sui
generis, na medida em que coexistem um espaço
de inteira autonomia e outro de subordinação ao
Órgão Federal Central. Os limites entre esta
autonomia e esta subordinação definem a
extensão da competência regulatória do DNRC.
No caso, mais do que regular a
execução de um ‘serviço’, o DNRC impõe
medidas de índole estritamente administrativa: a
formação de um ‘órgão’ para a fiscalização dos
documentos, a posição deste ‘órgão’ na estrutura
funcional voltada aos procedimentos de registro,
o treinamento de servidores, etc. Tais medidas
extrapolam o âmbito de ingerência do DNRC.
São medidas de organização administrativa das
Juntas Comerciais; portanto, referem-se a
matéria em que estas Entidades são autônomas
para definir sua atuação
A Presidência da JUCESC dirige consulta a esta
procuradoria questionando, em suma, sobre aspectos jurídicos relacionados
ao Ofício Circular nº 006/2008/SCS/DNRC/GAB, que impõem medidas às
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Juntas Comerciais a fim de combater fraudes e falsificações nos documentos
trazidos a arquivamento. Tais medidas, em linhas gerais, determinam que as
Juntas Comerciais deverão constituir um “núcleo de triagem com 01 ou mais
funcionários, operando após o setor de protocolo, objetivando eliminar
fraude e adulterações de assinaturas e documentos” (inciso I). Este “núcleo
de triagem” deverá ser treinado por “organização especializado” (inciso II), a
fim de desenvolver as técnicas necessárias ao exercício desta função.
Sem entrar em cogitações quanto à necessidade ou à
conveniência das medidas de que trata o ofício referido, esta procuradoria
ressalta desde logo sua ilegalidade, tendo em vista vício formal que o põe em
insuperável confronto com a legislação regente das atividades empresariais.
O Ínclito Órgão Federal que impôs às Juntas Comerciais
tais medidas excedeu claramente os limites de sua competência institucional,
conforme dispõe a Lei 8934/94. Como é sabido, o sistema nacional de
registro empresarial assenta-se na atuação das Juntas Comerciais, que são
tecnicamente subordinadas ao Departamento Nacional de Registro de
Comércio, ao mesmo tempo que gozam de inegável autonomia
administrativa – sendo inclusive entidades pertencentes à estrutura
administrativa dos Estados Federados.
Diante disso, a atuação das Juntas Comerciais é sui
generis, na medida em que coexistem um espaço de inteira autonomia e
outro de subordinação ao Órgão Federal Central. Os limites entre esta
autonomia e esta subordinação definem a extensão da competência
regulatória do DNRC. É o que devemos esclarecer neste caso.
Diz o art. 6o da Lei 8934/94, que rege a matéria:
“As Juntas Comerciais subordinam-se
administrativamente ao governo da unidade federativa de sua
jurisdição e, tecnicamente, ao DNRC, nos termos desta Lei”.
O DNRC, portanto, tem ascendência técnica sobre a
atuação das Juntas Comerciais. Regula, em abstrato, os serviços e os
procedimentos referentes ao registro de empresas. Mas não pode regular a
organização administrativa das Entidades que concretamente os realizam.
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No caso, ocorre esta última hipótese: mais do que regular
a execução de um ‘serviço’, o DNRC impõe medidas de índole estritamente
administrativa: a formação de um ‘órgão’ para a fiscalização dos
documentos, a posição deste ‘órgão’ na estrutura funcional voltada aos
procedimentos de registro, o treinamento de servidores, etc. Tais medidas
extrapolam, repita-se, o âmbito de ingerência do DNRC. São medidas de
organização administrativa das Juntas Comerciais; portanto, referem-se a
matéria em que estas Entidades são autônomas para definir sua atuação.
Portanto, caracterizada a incompetência do DNRC para
regular este tipo de matéria, dessume-se a ilegalidade do ato considerado.
Ante o exposto, opina-se no sentido de que seja
reconhecida a ilegalidade das medidas a que se refere o ofício considerado.
Florianópolis, 17 de março de 2008.

Victor Emendörfer Neto
Procurador da JUCESC
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