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DELIBERAÇÃO JUCESP N°. 13, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2012 

Aprova o Ementário dos Enunciados da 

Jucesp e dá outras providências.  

O PLENÁRIO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, com 

fundamento nas disposições contidas na Lei Complementar n. 1.187, de 28 de 

setembro de 2012, na Lei federal n. 8.934, de 18 de novembro de 1.994, e no 

Decreto federal n. 1.800, de 30 de janeiro de 1.996,  

Considerando as recomendações apresentadas pelo Grupo de Trabalho instituído 

pela Portaria n. 05, de 15 de fevereiro de 2011;  

Considerando a análise das sugestões recebidas ao texto do ementário de 

enunciados da Jucesp proposto pelo Grupo de Trabalho instituído pela Portaria 

05/2011, como resultado da consulta pública instituída pela Portaria n. 17, de 23 de 

agosto de 2012, inclusive as resultantes de reunião com a Comissão de Direito 

Empresarial da OAB/SP e com o Comitê de Direito Societário do Centro de Estudos 

das Sociedades de Advogados; 

Considerando as reuniões de trabalho realizadas pela Presidência, Secretaria 

Geral, Procuradoria da Jucesp e Grupo de Trabalho instituído pela Portaria 05/2011, 

com o Plenário de Vogais da Jucesp; 

Considerando a conveniência de estabelecer orientação aos usuários e parâmetro 

de uniformização dos critérios de julgamento dos atos sujeitos a arquivamento na 

Jucesp, delibera: 

Art. 1º. Fica aprovado o Ementário dos Enunciados da Jucesp, constante do Anexo 

que desta faz parte integrante.  

Art. 2º. A orientação predominante em matéria de Registro Público de Empresas, 

oriunda das deliberações das Turmas, das decisões singulares, dos julgamentos de 

recursos pelo Plenário de Vogais e de outras fontes, será enunciada em ementa 

própria, com a finalidade de orientar os usuários dos serviços públicos e servir de 

parâmetro de uniformização dos critérios de julgamento dos atos sujeitos a 

arquivamento na Jucesp.  
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Art. 3º.  A inclusão de ementa aos Enunciados da Jucesp, bem como a sua 

alteração ou cancelamento, será aprovada pelo Presidente da Jucesp, no caso de 

matéria atinente ao rito singular e, pelo Plenário de Vogais, quando se tratar de 

conteúdo de competência colegiada. 

§ 1o . As propostas de inclusão, alteração ou cancelamento de ementa serão 

submetidas à Procuradoria da JUCESP para emissão de parecer prévio à análise do 

Presidente da JUCESP ou do Plenário de Vogais sobre sua aprovação. 

§ 2o . A cada inclusão, alteração ou cancelamento de ementa será aprovada nova 

versão dos Enunciados da Jucesp, com a matéria consolidada. 

§ 3o . A Secretaria Geral manterá controle consolidado das ementas incluídas, 

alteradas e canceladas, com anotação dos respectivos atos de aprovação. 

§ 4o .  O sítio da Jucesp na rede mundial de computadores disponibilizará o texto 

vigente dos Enunciados da Jucesp. 

Art. 4º. Os novos enunciados serão numerados em ordem sequencial, a partir da 

classificação estabelecida no Anexo que desta faz parte integrante, 

independentemente da deliberação que os aprovar. 

Art. 5º. A citação do enunciado, pelo número correspondente, dispensa os órgãos 

julgadores de indicar outras deliberações ou decisões no mesmo sentido, servindo 

de fundamento suficiente para a respectiva deliberação e decisão no caso concreto. 

Art. 6°. Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Sala das Sessões, 4  de dezembro de 2012. 

 
 
 

JOSÉ CONSTANTINO DE BASTOS JR. 
Presidente da Jucesp 
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