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Parecer n.º 38/10

Ref.: CI 02/2010 da Diretoria de Registro Mercantil da JUCESC.

Empresa falida. Autenticação de livros
mercantis. Possibilidade. Necessidade de regular
recolhimento do preço correspondente, sendo
impossível, salvo ordem judicial expressa
determinando a autenticação, o pagamento
posterior.

Trata-se de consulta sobre aspectos legais referentes à
pretendida autenticação de livros mercantis da empresa ULTRAFRIOS
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME. Informa a
consulente que, conforme ofício arquivado nesta JUCESC, a empresa teve sua
falência decretada. Por fim, questiona (i) a possibilidade de autenticação dos
livros, (ii) a possibilidade de autenticá-los mediante “pagamento a posteriori”,
e, caso ambas as respostas sejam positivas, (iii) a necessidade de encaminhar
ofício ao juízo falimentar a fim de obter o pagamento dos serviços prestados.
A autenticação dos livros, em tese, é possível. Em
primeiro lugar, porque a empresa falida está regularmente representada por
seu administrador judicial, conforme demonstram os documentos em anexo.
E, em segundo lugar, porque nada impede que a empresa falida autentique
seus livros, tanto mais porque, no caso, o juízo de falência permitiu a
“continuação provisória das atividades”. Note-se, ainda, que o art. 178 da Lei
de Falências reputa criminosa a conduta de “deixar de elaborar, escriturar ou
autenticar, antes ou depois da sentença que decretar a falência (...), os
documentos de escrituração contábil obrigatórios” – donde se concluir que,
mais do que possíveis, são obrigatórias as autenticações pretendidas.
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Por outro lado, tais autenticações são serviços públicos
sujeitos ao pagamento do preço correspondente. Tal preço deve ser pago,
segundo as disposições normativas regentes, no início do procedimento que
visa às autenticações. Ressalte-se que não há qualquer ressalva legal a isentar
empresas falidas do pagamento deste preço, nem tampouco a permitir-lhes o
recolhimento posterior.
Portanto, a menos que haja ordem judicial expressa
determinando a autenticação dos livros apresentados – caso em que os preços
correspondentes aos serviços passarão a integrar o rol dos créditos exigíveis à
falida –, não são possíveis as autenticações pretendidas sem o regular
recolhimento dos preços correspondentes.
Ante o exposto, entende esta procuradoria que, embora
seja possível a autenticação de livros da empresa falida, tal serviço pressupõe
o regular pagamento do preço correspondente, em igualdade de condições
com qualquer outro demandante dos serviços prestados por esta Autarquia.
Florianópolis, 1 de março de 2010.

Victor Emendörfer Neto
Procurador da JUCESC
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