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Parecer n.º 40/10.

Ref.: CI 03/2010 da Diretoria de Registro Mercantil da JUCESC.

Escrituração mercantil. Data dos
termos de abertura e de encerramento.
Desnecessidade
de
que
correspondam,
respectivamente, às datas do início e do término
do
período
escriturado. Esclarecimentos
jurídicos.

Trata-se de consulta, encaminhada pela Diretoria de
Registro Mercantil desta JUCESC, sobre aspectos legais referentes à
autenticação de livros mercantis. Questiona-se, especificamente, a pretensa
necessidade de que as datas dos termos de abertura e de encerramento dos
livros coincidam, respectivamente, com o início e o término do período
escriturado.
A resposta é claramente negativa.
Não há qualquer regra jurídica a impor que os termos de
abertura e de encerramento sejam datados da forma cogitada. Portanto, desde
logo a questão se define a partir desta constatação: se não é proibido, é
permitido.
Por outro lado, a interpretação sistêmica das normas
regentes – em especial a IN/DNRC 107/08 – confirma tal conclusão. Note-se
que o artigo 12, I, da citada instrução normativa permite que os livros sejam
trazidos à autenticação “antes ou após efetuada a escrituração”. Para serem
autenticados, os livros devem trazer os termos de abertura e de encerramento.
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Donde a conclusão: estes termos podem tanto preceder como suceder o
período escriturado, pela simples razão de que a autenticação, que os supõe,
pode ocorrer antes ou depois de tal período.
Finalmente, ressalte-se que os termos de abertura e de
encerramento, nos quais a autenticação é realizada, servem tão-somente a
assegurar a integridade e a inviolabilidade do ‘suporte’ em que a escrituração
é feita. Como dito no parecer 169/09 desta procuradoria:
“A finalidade de autenticar livros mercantis
é a de distinguir, individualizar, assegurar-se da identidade
física do instrumento de escrituração. Determinados dados,
temporalmente circunscritos, são escriturados em determinado
livro: portanto, ali e somente ali encontram-se tais dados: neste
livro, nesta ficha, neste meio digital – numa palavra, neste
‘suporte’. A autenticação distingue-o, tornando-o um objeto
único, insubstituível. Desta forma, pretende-se assegurar a
confiabilidade dos dados nele lançados, justamente porque tais
dados, inscritos nos limites do contexto retratado neste livro, só
ali podem ser lançados”.
Logo, não é necessária a correspondência de datas entre
aqueles termos e o período escriturado. Não é tal correspondência que
assegura a integridade do suporte, mas o fato de que, com a autenticação,
este se torne um objeto único e distinto, independentemente das datas dos
termos citados.
Ante o exposto, entende esta procuradoria que a
autenticação de livros mercantis não supõe que as datas dos termos de
abertura e de encerramento dos livros devam coincidir, respectivamente, com
o início e o término do período escriturado, sendo portanto desnecessária a
aferição de tal correspondência.
Florianópolis, 2 de março de 2010.

Victor Emendörfer Neto
Procurador da JUCESC
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