Estado de Santa Catarina
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável
Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Procuradoria Geral

Parecer n.º 79/10

Processo: 10/134546-1
10/134549-6.
Ata de assembléia de acionistas. Fecho.
Falta de assinatura dos presentes e de menção ao
livro e à folha em que transcrita a ata. Infração
ao art. 130 da LSA e às disposições do item 3.1
(observação 2) da IN/DNRC 100/06.
Conforme o art. 130 da Lei 6404/76, o
instrumento trazido a arquivamento na
JUCESC – que se reputa “ata de assembléia” – é
na verdade certidão ou cópia de lançamentos
constantes do ‘livro de atas das assembléia
gerais’, obrigatório para qualquer companhia
(LSA, art. 100). Portanto, se este instrumento é
reprodução de um lançamento constante de um
livro, é evidente a necessidade de indicar a
procedência deste lançamento – ou seja, o livro e
a folha em que está transcrito.

Trata-se de pedidos de reconsideração de exigências
opostas ao arquivamento de atas de assembléia geral ordinária e
extraordinária da empresa BESC FINANCEIRA S.A. CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS. Os pedidos discutem três
exigências:
(i)

informar, na redação da ata, a “ordem do dia”;

(ii)

comprovar a condição de que trata o art. 162 da
LSA;
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(iii)

fazer constar, do fecho da ata, ou as assinaturas
daqueles que subscreveram o original lavrado em
livro próprio, ou a indicação do livro e da
respectiva folha em que foi lavrada.

A requerente alega, quanto à primeira exigência, que sua
observância imporia o refazimento da ata, ressaltando o fato de que a mesma
já foi homologada pelo Banco Central; quanto à segunda, sustenta que o item
‘c’ da ata contém os dados cuja menção o art. 162 exigiria; e quanto à
terceira, diz que o ‘livro de atas’ ainda não foi “registrado”, donde a
impossibilidade de fazer a citada indicação.
É parcialmente procedente o pedido.
A exigência de que conste a “ordem do dia” (item 3.2.6,
f da IN/DNRC 110/06) não deve ser tomada com rigor excessivo. Basta, a
atendê-la, que se possa depreender de modo claro e inequívoco as matérias
deliberadas na assembléia. Se a norma regulamentar impusesse algo mais,
seria ilegal: nesta hipótese, estaria tolhendo a liberdade dos acionistas na
confecção do instrumento; e, para que haja condicionamentos ou restrições a
esta liberdade, estes devem estar previstos em lei.
Portanto, a ata em análise, redigida de forma a expressar
claramente as discussões e deliberações havidas na assembléia, observa os
requisitos previstos no citado dispositivo regulamentar.
A segunda exigência, quanto à demonstração dos
requisitos dispostos no art. 162 da LSA, é descabida. Tal demonstração não é
exigível. Neste sentido, o parecer 150/09 desta procuradoria, assim
ementado:
“Nomeação de membros do conselho fiscal
de companhia. Verificação de eventuais impedimentos. Exame
que, por demandar demonstração probatória da realidade
subjacente ao ato, não cabe à Junta Comercial.
O item 1.2.13 da IN 100/06 é muito claro em
afirmar que a verificação dos requisitos de elegibilidade dos
membros do conselho fiscal é competência da assembléia de
acionistas. Logo, o ‘fato’ cuja existência é necessária à validade
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do ato – qual seja, a observância daqueles requisitos pelos
membros eleitos – é demonstrado sob esta forma: a aprovação
da assembléia. Tal aprovação corresponde, no exame que
precede o arquivamento deste ato, à tal demonstração. Se este
fato realmente existe, se os requisitos de elegibilidade dos
conselheiros foram efetivamente observados, esta é questão
rigorosamente alheia à alçada da JUCESC”.
Entretanto, a terceira exigência é correta. Tem lastro na
IN 100/06 do DNRC:
“A cópia da ata deve conter, no fecho:
a) As assinaturas, de próprio punho, dos
acionistas que subscreveram o original lavrado no livro próprio
e as do presidente e secretário da assembléia; ou
b) Os nomes de todos os que assinaram,
com a declaração de que a mesma confere com o original e a
indicação do livro e folhas em que foi lavrada, devendo ser
assinada pelo presidente ou secretário da assembléia ou
diretor” (item 3.1, observação 2).
Tal exigência, na verdade, expressa inequívoco comando
legal. Conforme o art. 130 da Lei 6404/76, o instrumento trazido a
arquivamento na JUCESC – que se reputa “ata de assembléia” – é na verdade
certidão ou cópia de lançamentos constantes do ‘livro de atas das assembléia
gerais’, obrigatório para qualquer companhia (LSA, art. 100). Portanto, se
este instrumento é reprodução de um lançamento constante de um livro, é
evidente a necessidade de indicar a procedência deste lançamento – ou seja,
o livro e a folha em que está transcrito. Trata-se de uma exigência básica.
A empresa alega que o ‘livro próprio’ não está
“registrado”. Esta é questão, entretanto, que não interessa à análise do
presente ato. O certo é que a empresa deve ter o ‘livro de atas’, até porque o
instrumento menciona que “é cópia fiel do livro próprio” (sic); e deve tê-lo
apto a suportar os lançamentos devidos. O instrumento em análise deve ser a
reprodução – por certidão ou cópia – de conteúdo deste livro. E deve, como é
lógico, indicar a procedência do conteúdo reproduzido.
Portanto, é correta a terceira exigência ora impugnada.
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Ante o exposto, opina-se pela procedência parcial do
pedido, mantendo-se a exigência quanto ao fecho do instrumento
(necessidade de assinaturas dos presentes ou de menção ao livro e à folha em
que transcrita a ata).
Florianópolis, 30 de abril de 2010.

Victor Emendörfer Neto
Procurador da JUCESC

4

