
Deliberação n.° 3 - 70, de 27 - 5 – 70
A Junta Comercial do Estado de São Paulo, por deliberação unânime de seu Plenário, em sessão de 27
de maio de 1970, Considerando que, o Decreto-lei nº 486 de 3 de março de 1969, regulamentado pelo
Decreto-Federal nº 64.567, de 22 de maio de 1970, modificou o sistema de legalização dos livros
mercantis;

Considerando que, pela citada legislação, em vigor desde 26 de maio de 1969, é da competência
exclusiva das Juntas Comerciais a autenticação dos livros mercantis, as quais poderão delegar essa
atribuição a outras autoridades públicas, nas localidades situadas fora da Capital, onde é sediada;
Considerando ser mais conveniente ao serviço público e ao interesse das partes, seja mantida sob a
tutela do Poder Judiciário essa autenticação, nas referidas localidades;
Considerando os entendimentos mantidos com a Digníssima Corregedoria Geral da Justiça deste
Estado, no sentido de uma solução alta que tivesse em mira principalmente o relevante serviço
público a ser prestado, sem maiores entraves burocráticos;

Delibera:
I - Delegar competência aos servidores ou serventuários da Justiça, designados pelo Exmo. Sr.
Corregedor Geral da Justiça do Estado, para, consoante ato próprio que o mesmo baixar e as regras
constantes desta Deliberação e da legislação que lhe for aplicável, procederem a autenticação dos
livros mercantis nas comarcas deste Estado, que não as da Capital;

II – Os exercentes dos serviços delegados a que se refere a presente Deliberação, cobrarão ou
arrecadarão as taxas ou emolumentos pertinentes, conforme dispuser o Regulamento de Custas e
Emolumentos do Estado.

III – Os servidores ou serventuários da Justiça deverão obedecer ao seguinte procedimento para
autenticação dos livros:
a) verificação se os mesmos cumprem os requisitos legais (Decreto-lei 486, de 3-3-69, regulamentado
pelo Decreto Federal nº 64.567, de 22-5-69), ou seja, se contém os termos de abertura e de
encerramento, respectivamente, na primeira e última página numeradas, devidamente datadas e
assinadas pelo comerciante, diretor de sociedade por ações ou por seus procuradores, e, ainda, por
contabilista legalmente habilitado junto ao Conselho Regional de Contabilistas (C.R.C.), com menção
do correspondente número de registro; ou ainda, apenas por comerciante ou seu procurador, nas
localidade onde não haja profissional habilitado (artigo 7º do Decreto citado);
b ) do termo de abertura constará a finalidade a que se destina o livro, o número de ordem, o número
de folhas, a firma ou estabelecimento, o número e data do arquivamento dos atos constitutivos na
Junta Comercial e o número de Cadastro Geral de Contribuintes no Ministério da Fazenda;
c) do termo de encerramento constará a indicação do fim a que se destinou o livro, o número de
ordem, o número de folhas e a respectiva firma individual ou sociedade mercantil;
d) verificará, também, se o interessado tem seus documentos constitutivos arquivados na Junta
Comercial do Estado de São Paulo, ou se nela é registrado como comerciante em firma individual,
mediante a apresentação necessária do comprovante respectivo expedido especialmente a esse fim por
aquela repartição;



e) quando forem apresentadas fichas contínuas em forma de sanfona para autenticação, conforme
facultam os artigos 8.°, 9.°, 10.° e 11°, do Decreto n.° 64.567, as mesmas serão recebidas e após
examinados os respectivos termos de abertura e encerramento (vide n.° 3, alíneas “b” e “c”) apostos no
anverso da 1.ª ficha e no verso da última dobra de cada bloco dar-se-á prosseguimento ao registro;
f) quando forem apresentadas fichas soltas ou avulsas, o funcionário verificará se as mesmas estão
numeradas tipograficamente e se os termos de abertura e encerramento (n.° 3 alíneas “b” e “c”), estão
respectivamente apostas na 1.ª e última ficha na forma descrita no artigo 9.° do referido Decreto. A
autenticação de fichas soltas ou avulsas será feita com sinete ou carimbo próprio de cada serventia em
todas as fichas;
g) verificará, outrossim, o comprovante referente ao pagamento da taxa ou emolumento respectivo,
fiscalizando sua cobrança;
h) uma vez verificado se os livros ou as fichas preenchem os requisitos legais citados, o funcionário
dará seqüência a autenticação dos mesmos, sendo que aos livros e fichas aplicará carimbo autenticador,
o qual terá o n.° de registro e o dia da autenticação com assinatura de funcionário ou serventuário
designado para este fim, o qual será aposto na 1.ª página tipograficamente numerada, na forma do artigo
12 do Decreto;
i) a seguir será registrado em livro próprio da repartição ou do Cartório para efeito de informações,
buscas e certidões referentes ao registro e autenticação de livros e fichas;
IV – Os servidores ou serventuários Delegados deverão apor termo de autenticação, preferentemente em
carimbo, na primeira página do livro, ou então, no caso de fichas, na primeira, em que declarem
expressamente, sob fé pública, serem exatos os termos de abertura e de encerramento, respectivamente,
mencionando o seu Ofício ou Cartório, a data, o número de ordem correspondente, assinando a final;

V – Cada servidor ou serventuário Delegado dos serviços objeto desta Deliberação, deverá manter um
livro de registro de livros ou fichas feito em duas vias, devidamente autenticado em todas as suas
páginas, devendo uma das vias ser remetida mensalmente à Junta Comercial do Estado de São Paulo,
para fins de estatística e controle. Igualmente, manterão fichas referentes a cada sociedade ou firma
individual, na qual anotarão as ocorrências referentes aos respectivos registros;

VI – Mensalmente, enviarão à Junta Comercial do Estado um relatório mencionando resumidamente os
atos praticados em relação à autenticação de livros, concernente ao número de livros conforme a
quantidade de folhas constantes de cada um, bem como, das quantias arrecadadas, quer se trate de
dependência oficializada ou não.

João Baptista Morello Netto. Presidente.
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