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MUNICIPAL DE BALSAS - MA.

PROTOCOLO" GPL
N°:___j2S2

Referência: Processo Administrativo n° 6288/2022 ^
Tomada de Preços n" 03/2022

Ass:

#

CÍRCULO ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita
no CNPJ/MF sob o n° 03.258.232/0001-32, com sede na Rua Melquiades Moreira,
n° 300, Bairro Centro, Balsas-MA, neste ato representado por seu Sócio
Administrador, Claudionor Dair Agnol, engenheiro, inscrito no CREA, n®
2504854684 e portador do CPF n° 383.135.379-49, vem perante de Vossa Senhoria,
com fundamento no artigo 5°, XXXIV e LV, c/c art. 109, inciso , da Lei n° 8.666/93
e art. 4°, inciso XVIII, da Lei n° 10.520/2002, interpor o presente RECURSO
ADMINISTRATIVO, contra a decisão prolatada pela Presidente da GPL/Secretária
Municipal Permanente de Licitação e Contratos, que inabilitou a Requerente no
Tomada de Preços n® 03/2022 (Processo Administrativo n° 6288/2022), tendo
como objeto ''Contratação de empresa especializada para reforma e ampliação
da ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DO CARMO DOS SANTOS E

SOUSA no Município de Balsas - MA, sob (ordem de serviço) com Recursos
Precatório FUNDEF/Ordinários da Secretaria Municipal de EÜducação", pelas
razões de fato e de direito que a seguir passamos a expor:

1 - CABIMENTO DO RECURSO

O direito de recorrer está previsto no art. 109, inciso I, alínea "a", da Lei
Geral de Licitações e Contratações Públicas (Lei n® 8.666/93), senão vejamos:

"Art. 109. Dos atos da Administração decorrentes da
aplicação desta Lei cabem:
I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da
intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos de:
a) habilitação ou inabilitação do licitante;^

Tal direito recursal surgiu a partir do momento em que a Presidente da CPL
decidiu inabilitar a empresa CÍRCULO ENGENHARIA LTDA., tomando como base
diligências feitas junto ao setor de contabilidade, não aceitando as demonstrações
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contábeis assinadas com certificação digital do contador (pessoa física), juntamente
com o procurador da empresa (pessoa jurídica), sob a alegação de que deveriam ser
assinadas obrigatoriEimente pelo titular da empresa e contador.

Demonstrado o direito de recorrer da empresa CÍRCULO ENGENHARIA
LTDA., cabe asseverar que a petição deve ser dirigida á autoridade superior através
da Presidente da CPL que proferiu a decisão, nos termos do art. 109, §4°, da Lei n®
8.666/931, podendo esta última reconsiderar sua decisão, caso contrário a posição
final competirá ao Secretário Municipal de Educação (autoridade superior),
conforme evidencia o item 20.1 do Edital:

ê

20. DÀ DOTÀÇÀO ORÇAMENTARIA

20.1. A despesa com a Coutrataçào de empresa especializada para reforma e ampliação da

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARLV DO CARMO DOS SANTOS E SOUSA

uo Município de Bnlsns - MA, sob (ordem de seniço) com Recui*sos Precntóilo

FUNDEF/Ordináilos da Secretaria Municipal de Educação, objeto deste, correrá a conta dos

recursos orçamentários, conforme docmneuto expedido pela Contabilidade do Município em

anexo, na classificação abaixo:

#

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUAÇÃO DE BALSAS - MDE
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE

Ação
Função: 12
Sbfimção: 361
Programa: 0086
Piojeto/Atividade/Oper. Especial: 2-059
12.361.0086.2-059 - PRECATÓRIO FUNDEF 40%

Natureza da Despesa
4.4.90.51.00.00 -Obras e instalações

Fonte de Recm sos

500 Recursos não Vinculados de bnpostos

II " TEMPESTIVIDADE DO RECURSO

A Recorrente tomou conhecimento da decisão administrativa da Presidente

da CPL que a inabilitou em 16 de março de 2022 (quarta-feira), através da Ata da
sessão, iniciando a contagem do prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentação do
recurso em 17/03/2022 (quinta-feira), flndando-se o prazo no dia 24/03/2022
(quinta-feira).

Posto tais informações, tempestivo é o presente Recurso Administrativo.

^ § 4° o recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual poderá
reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado,
devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob
pena de responsabilidade.
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in " RESUMO DOS FATOS

Trata o presente feito de interposição de recurso contra ato da Presidente
da CPL, praticado no procedimento licitatório acima epigrafado, onde, sem a
observância de diversos elementos fáticos e jurídicos entendeu por inabilitar a
Recorrente.

No dia e hora marcados foi aberta a sessão pública para recebimento dos
envelopes de habilitação e proposta de preços. Passando â fase seguinte foram os
envelopes de habilitação abertos e submetidos à análise dos licitantes presentes e da
CPL.

Em relação à Recorrente, a empresa ENGRECO SERVIÇOS E
ENGENHARIA pediu a sua inabilitação por não constar no Balanço a assinatura do
titular da empresa juntamente com a do contador.

Após düigência realizada junto ao Setor de Contabilidade, este emitiu
parecer alegando que o Balanço apresentado pela Recorrente não preenchia os
requisitos legais, por ausência de assinatura do titular da empresa juntamente com
o contador que a elaborou.

Nos pontos a seguir ficarão claros os motivos de nossa irresignação contra
a decisão tomada pela CPL, merecedora de reconsideração, sem os quais haverá
flagrante inobservância ao principio da legalidade, competitividade e do formalismo
moderado.

IV - FUNDAMENTOS PARA RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO

4.1. Inabilitação por falta de assinatura no Balanço Financeiro;

A decisão de inabilitar a Recorrente por falta de assinatura do
representante legal no Balanço Financeiro apresentado na forma eletrônica foi
totalmente equivocada e ilegal, evidenciando a inobservância de outros dispositivos
do Código Civil (Lei n° 10.406/2002)2 que necessariamente deveriam ser sopesados
para tomada da decisão, pois a norma deveria ser interpretada sistemicamente, ou
seja, um dispositivo em consonância com o outro, se complementando, e não
analisados de forma isolada:

2
Art. 653. Opera-se o mandato quando alguém recdje de outrem poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar

interesses. A procuração é o instrumento do mandato.
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o edital é daro em estabelecer a obrigatoriedade de apresentação do
Balanço patrimonia] na forma da lei, sendo indispensável a assinatura do
representante legal da empresa, conforme estabelece o § 2^ do ait. 1.184 do Código
avü:

Art 1.184. No Diário serão lançadas, com Indlviduação,
clareza e caracterização do documento respectivo, dia a dia,
por escrita direta ou reprodução, todas as operações relativas
ao exerddo da empresa§ 2 a Serão lançados no Diário o
balanço patrimonial e o de resultado eranômlco, devendo
ambos ser assinados por técnico em CiÊndas Contábeis
legalmente habilitado e pelo empresário on sociedade
empresária.

O art 3®, da Lei n® 8.666/93 dispõe que a licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da vlnculação ao instrumento convocatório,
entre outros, bem como o art 41 da mesma lei, reforça aquele dispositivo, quando
prescreve que a Administrado não pode descumprir as normas e condições do
edital, ao qual se acha estritamente vinculada.

Dessa forma, é indispensável a apresentação do balanço patrimonial na
forma da lei, sendo Indispensável a assinatura do representa legal da empresa,
conforme confirma o setor de contabilidade.

O setor de contabilidade apontou equivocadamente o descumprimento
de requisito legal para validade do Balanço apresentado, por ter sido assinado por
procurador e contador, e não pelo próprio titular da empresa e contador,
ínobservando o próprio Código Civil (art. 653) e Instrução Normativa n°
107/2008 do CRC por ele mesmo citados:

Ademais, a Inação Normativa n® 107, de 23 de maio de 200S, que dispõe sobre

procedimentos para a validade e eficácia dos instrumentos dc escrituração dos empresários,

sociedades empresárias, lelioeiros e tradutores públicos e intérpretes comerciais, em plena

vigência, determina que:

'Art. 10. Os Termos de Abertura e de Enccrramcntn serão datados e assinados peto
empresário. admhibtraJor de sociedade empresária ou procurador e nnr
<contabí1Ísta legalmente habilitado, com todicacão do número de stia inscricflo no
•.Conselho Regional de Contabilidade—CRC e dos nomes completos dos signatários'
e das respectivas funções (art. 7^, Decreto n" 64.567/69), consoante o por^rafo^
• piimeiro deste artigo. Gríibí,
,  1 •

O próprio parecer do Setor Contábil o art. 10 da Instrução
Normativa 107/2008 do Departamento Nacional de Registros do
Comércio traz claramente a possibilidade de assinatura por procurador, mas
tal informação não foi levada em conta na conclusão do profissional
parecerista, o que esperamos ter sido um equívoco sem propósito específico. O
mesmo inclusive deixou de citar o §4° do mesmo artigo que confirma a
possibilidade de as demonstrações serem assinadas por procurador, vejamos:

RUA MELQUIADES MOREIRA, N® 300 - CENTRO, BALSAS - MA
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"§ 4** No caso de assinatura por procurador, a procuração
deverá conter os poderes para a prática do ato, ser
arquivada na Junta Comercial e anotada nos registros de
autenticação de livros, conforme disposto no inciso VII, art. 28
desta Instrução Normativa." (grifamos)

Foram levados em consideração apenas dispositivos isolados (art. 1.184,
§2®3, do Código Civil e art. 177, §4°4, da Lei n® 6.604/1076), limitando-se a
pregoeira a analisar a situação somente sobre o texto dos dispositivos invocado no
parecer contábil, sem, contudo, fazer uma anáKse dos demais dispositivos do próprio
Código Civil que regulamenta a representação ou outorga de poderes previstos nos
arts. 653 e seguintes:

''Art. 653. Opera-se o mandato quando alguém recebe de
outrem poderes para, em seu nome, praticar atos ou
administrar interesses. A procuração é o instrumento do
mandato.

Art. 654. Todas as pessoas capazes são aptas para dar
procuração mediante instrumento particular, que valerá
desde que tenha a assinatura do outorgante.
(...)
Art. 656. O mandato pode ser expresso ou tácito, verbal ou
escrito.

(...)

Art. 659. A aceitação do mandato pode ser tácita, e resulta
do começo de execução.

Art. 660. O mandato pode ser especial a um ou mais negócios
determinadamente, ou geral a todos os do mandante.

Art. 661. O mandato em termos gerais só confere poderes de
administração.

(...)

Art. 663. Sempre que o mandatário estipular negócios
expressamente em nome do mandante, será este o único
responsável; ficará, porém, o mandatário pessoalmente
obrigado, se agir no seu próprio nome, ainda que o negócio
seja de conta do mandante.

Art. 1.184 (...) § 2 o Serão lançados no Diário o balanço patrimonial e o de resultado econômico, devendo ambos ser
assinados por técnico em Ciências Contábeis legalmente habilitado e pelo empresário ou sociedade empresária.
^ Art 177 (...) § 4® As demonstrações financeiras serão assinadas pelos administradores e por contabilistas legalmente
habilitados.

RUA MELQUIADES MOREIRA, N" 300 - CENTRO, BALSAS - MA
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(...)

Art. 668. O mandatário é obrigado a dar contas de sua
gerência ao mandante, transferindo-lhe as vantagens
provenientes do mandato, por qualquer titulo que seja.

(...)

Art. 671. Se o mandatário, tendo fundos ou crédito do
mandante, comprar, em nome próprio, algo que deverá
comprar para o mandante, por ter sido expressamente
designado no mandato, terá este ação para obrigá-lo â entrega
da coisa comprada.

(...)

Art. 679. Ainda que o mandatário contrarie as instruções do
mandante, se não exceder os limites do mandato, flcará o
mandante obrigado para com aqueles com quem o seu
procurador contratou; mas terá contra este ação pelas perdas
e danos resultantes da inobservância das instruções.

(...)

Art. 682. Cessa o mandato:

IV - pelo término do prazo ou pela conclusão do negócio."

Por sua vez, a Instrução Normativa DREI/SGD/ME N° 82, de 19 de
fevereiro de 2021 (doe. 01 - IN DREI/SGD/ME n° 82/2021), editada pelo
Ministério da Economia, através do Departamento Nacional de Registro Empresarial
e Integração, deixa em evidencia a possibilidade dos demonstrativos contábeis, a que
se refere o Código Civil, serem assinados por procuradores constituídos pelo titular
da empresa:

"Art. 6° Os termos de abertura e de encerramento deverão estar

devidamente assinados pelo respectivo interessado ou
procurador e por contabílista legalmente habilitado, quando
for o caso, com indicação do número de sua inscrição no
Conselho Regional de Contabilidade - CRC.

§ 1** No caso de interessado pessoa jurídica, pode ser utilizada
a assinatura eletrônica dela.

§ 2° No caso de assinatura por procurador, o instrumento de
mandato, com os poderes necessários, poderá:

RUA MELQUIADES MOREIRA, N" 300 - CENTRO, BALSAS - MA
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I - ser ou estar arquivado na Junta Comercial em processo
separado, de modo que deverá ser anotado nos registros de
autenticação de livros, o número do arquivamento da procuração;
ou

II - ser anexado ao pedido de autenticação do respectivo Kvro, a
fim de instruir a análise, podendo ser mantida a sua imagem no
histórico da sociedade para eventuais confrontos.

ê

§ 3° Se o procurador for o próprio contabilista, será
necessária apenas a sua assinatura, nos termos do caput.**
(grifamos)

Portanto, tem-se por equivocada a decisão da GPL neste ponto, tendo em
vista que a procuração devidamente constituída é documento hábil e legal para
permitir que uma pessoa, seja ela física e jurídica, represente outra em
determinados atos da vida social (casamento, posse em concurso público,
compra e venda de bens, representação judicial e administrativa, etc) e nos atos
a serem praticados nos processos administrativos e judiciais, como ocorreu na
espécie.

O escritório de contabilidade possuía procuração para representar o titular
da empresa CÍRCULO e assim o fez ao assinar por este o Balanço'eletrônico enviado
à Receita Federal do Brasil, documento este utilizado para habilitação da Recorrente
que posteriormente foi considerado inservível:

ê
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Nota-se no SPED locado abaixo, que foram inseridas duas assinaturas, a
primeira da pessoa jurídica procuradora do representante legal (Adição
Contabilidade e Consultoria) e outra o profissional contabilista responsável técnico
pela elaboração do Balanço (Altaír José de Alcântara):

ê
ilDENTinCAÇÃÒ DA escrituração ' .1 ^ " ;
IfORMA oa escrituração COl/TÂBIl. >ERÍODO DA ESCRiríRAÇÂQ
Livro DLátio ]t/ai/2020 a3t/12/2020
Natureza do uvro
Livro diário

rUMERO DO LIVRO

15
llDENTtFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASK)
bc.FAJFJVE.E5.09.B6.9D.BD.DB.4BA4JE04.74.67.C4.23£A.OF

jESTE LjVRO FOI ASSINADO COM OS SÉGÜÍNtES CERTIFIC/

j oUAUFICAÇÃO00 SIGNATÁRIO í':'-CTF/CNPJ .íí;,' NOME.
tDOSOIGlTAISr

í: N'série 00
• :| CERTIFICADO

-s . .. .

:  VALIDADE

CONTABILIEMOE E !616308(»1254856506 : 04/12/2020 aPessoaJurfdicá(e^:NPJ<«i>PJ) ; 02484436000129 I ^
.  . . 1TPM24844^.CH)129j, . _ .

4041KaB053 ALw!tSa^1^80 8I'57857W09S7í59
7  I 28/05/2023

Contador

Sim

Não

NUMERO DO RECIBO;

BC.FA.3F.AEE5.09.B8.9D.BD.DB.4BA
4.3E04.74.67.C4.23.EA.0F-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 09/04/2021 às 14:17:11

90.50.8Z6EB7.7A.E8.91
64.0EF5.E7.E6.D0.3C^E
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Sem propósito legal é a desconsideração de ato jurídico perfeito de uma
empresa outorgada por procuração válida, de assinar o Balanço Financeiro em nome
do representante legal outorgante, como se este não pudesse constituir procurador
para prática de atos administrativos e negócios jurídicos, com claro desrespeito á Lei
n° 10.406/2002.

Não obstante tudo isso, cabe ainda destacar que o art. 1.179, §2°, do
Código Civil, faculta a elaboração do balanço ao pequeno empresário (MEI, ME, EPP),
como forma de desburocratizar e facilitar a vida de pequenas empresas, vejamos:

''Art. 1.179. O empresário e a sociedade empresária são
obrigados a seguir um sistema de contabilidade, mecanizado ou
não, com base na escrituração uniforme de seus livros, em
correspondência com a documentação respectiva, e a levantar
anualmente o balanço patrimonial e o de resultado
econômico.

(...) ^
§ 2° É dispensado das exigências deste artigo o pequeno
empresário a que se refere o art. 970.

(...)

Art. 970. A lei assegurará tratamento favorecido,
diferenciado e simplificado ao empresário rural e ao pequeno
empresário, quanto á inscrição e aos efeitos daí decorrentes."

Na mesma senda, q Constituição Federal de 1988, já dava tratamento
diferenciado às microempresas e empresas de pequeno porte, vejamos:

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho
humano e na livre iniciativa, tem por íim assegurar a todos
existência digna, conforme os ditames da justiça social,
observados os seguintes princípios:

IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno
porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua
sede e administração no País (Redação dada pela Emenda
Constitucional n*' 6, de 15/08/95).

Art. 179. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
dispensarão às microempresas e às empresas de pequeno
porte, assim defínidas em lei, tratamento jurídico
diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de suas
obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e
creditícias, ou pela eliminação ou redução destas por meio de lei.

RUA MELQUIADES MOREIRA, N" 300 - CENTRO, BALSAS - MA
E-mail: claudionorcirculoengenharia(^otmail.com

CNPJ - 03.258.232/0001-32
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HgÉULO
ENGENHARIA

Outro ponto a ser questionado no parecer da contabilidade diz respeito à
citação da Lei n° 6.604/76, pois esta regula as Sociedades por Ações, não se
aplicando o art. 177, §4° ã empresa Recorrente que é uma Sociedade Simples. Sendo
assim, como já dito anteriormente, se aplica a esta as disposições da Lei n®
10.406/2002 (Código Civil), que revogou o Código Comercial (Lei n® 566/1850).

Portanto, negar validade ao instrumento procuratório dado ao
escritório de contabilidade para assinar em nome do titular é negar vigência de
dispositivo legal, bem como é ilegal, consequentemente, negar validade ao
Balanço assinado eletronicamente, quando este o foi seguindo a legislação (art.
661)s e normas especificas da RFB, o que merece revisão por parte dessa
Administração. Se a procuração/poderes outorgados não fosse válida a Receita
Federal do Brasil automaticamente não validaria a procuração eletrônica.

V - PEDIDOS

Ante o exposto, requeremos que o presente recurso seja conhecido, por
preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, que seja reconhecida a
procedência dos fundamentos da Recorrente, reconsiderando a decisão combatida
de inabilitação, tomando a Recorrente habilitada, permitindo o atendimento ao
princípio da legalidade, competitividade e formalismo moderado, bem como para que
possa prosseguir no certame e disputar com os demais licitantes a proposta mais
vantajosa para Administração com a ampliação da concorrência.

Termos em que espera deferimento.

Balsas-MA, 23 de março de 2022.

RCULÔ ENGENHACIRCÚLb ENGENHARIA LTbi
CNPJ/MF sob o n® 03.258.232/0001-32

Claudionor Dali' Agnol Júnior
Sócio Administrador

^ Alt. 661. O mandato em tennos gerais só confere poderes de administração.
§ 1® Para alienar, hipotecar, transigir, ou praticar outros quaisquer atos que exorbitem da administrado ordinária, depende
a procuração de poderes especiais e expressos.

RUA MELQÜIADES MOREIRA, 300 - CENTRO, BALSAS - MA
E-raail: claudionorcircuioeoscnharía@holniail.com

CNPJ - 03.258.232/0001-32
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DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Publicado em; 22/02/20211 Edição; 341 Seção; 11 Página: 21

Órgão; Ministério da Economia/Secretaria Especial de Desburocratlzação, Gestão e Govemo Digital/Secretaria de Governo
Digital/Departamento Nacional de Registro Empresarial e integração

INSTRUÇÃO NORMATIVA DREl/SGD/ME N° 82. DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021

Institui os procedimentos para autenticação dos livros contábeis

ou não dos empresários individuais, das empresas individuais

de responsabilidade limitada - Eirell, das sociedades, bem

como dos livros dos agentes auxiliares do comércio.

O DiRETOR 00 DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO EMPRESARIAL E INTEGRAÇÃO, no
uso das atribuições que Lhe confere o art. 4°. incisos II e III. da Lei n° 8.934, de 18 de novembro de 1994, e

CONSIDERANDO as disposições contidas no inciso lli do art. 32 e nos arts. 39-A e 39-B da Lei n^

8.934, de 1994; no inciso I do art. 78 do Decreto n® 1.800, de 30 de janeiro de 1996; no art, 14 do Decreto-

Lei n° 486, de 3 de março de 1969, regulamentado pelo Decreto n® 64.567, de 22 de maio de 1969: no

Decreto-LeI n® 305, de 28 de fevereiro de 1967; e nos arts. 1.179 a 1.195 da Lei n° 10.406, de 10 de janeiro

de 2002;

CONSIDERANDO o desenvolvimento tecnológico que permite o registro e o lançamento de atos

e fatos das empresas de forma eletrônica, garantindo a segurança, a inviolablUdade e a autenticidade dos

instrumentos submetidos à autenticação;

CONSIDERANDO a necessidade de simplificar, uniformizar, modernizar e automatizar os

procedimentos relativos à autenticação dos termos de abertura e de encerramento dos instrumentos de

escrituração contábiL dos livros sociais e dos Uvros dos agentes auxiliares do comércio, resolve:

Art 1® Esta Instrução Normativa consolida as normas e diretrizes gerais acerca dos

procedimentos a serem observados para a autenticação de que tratam os arts. 32, inciso iil, e 39, inciso i,

da Lei n® 8.934, de 18 de novembro de 1994, sem prejuízo da legislação específica aplicável à matéria.

Parágrafo único. As disposições desta Instrução Noimativa aplicam-se às filiais, sucursais ou

agências, no Brasil, do empresário ou sociedade com sede em país estrangeiro.

CÂPÍTULOI

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 2® Serão submetidos à autenticação da Junta Comercial os termos de abertura e de

encerramento de qualquer instrumento de escrituração que o interessado julgue conveniente adotar,

segundo a natureza e o volume de seus negócios, inclusive, livros não obrigatórios.

§ 1° A autenticação da Escrituração Contábil Digital - ECD, por meio do Sistema Público de

Escrituração Digital - SPED, desobriga qualquer outra autenticação, nos termos do § 2° do art. 78-A do

Decreto n® 1.800, de 30 de janeiro de 1996.

§ 2° O balanço patrimonial contido em livro contábil poderá, a critério exclusivo do interessado,

ser arquivado no âmbito das Juntas Comerciais, devendo a análise se ater às formalidades legais e

extrínsecas do documento.

§ 3° Para os fins do § 2® deste artigo, não há obrigatoriedade de indicação dos dados do livro do

qual foi extraído o respectivo balanço.

Art. 3° Os livros de que trata o art. 1° deverão ser exclusivamente digitais, podendo ser

produzidos ou lançados em plataformas eletrônicas, armazenadas ou não nos servidores das Juntas

Comerciais.

Parágrafo único. Os sistemas eletrônicos utilizados devem garantir, no mínimo, a segurança, a

confiabilidade e a inviolabilidade dos dados.
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ArL 4° As Juntas Comerciais adaptarão seus sistemas para recepcionar os livros ou seus dados,

inclusive os livros societários e os livros dos agentes auxiüares, de modo que. após a entrada em vigor
desta Instrução Normativa, não deverão ser apresentados para autenticação novos livros em papel,
preenchidos ou em branco.

§ 1° Os termos de abertura e de encerramento deverão ser assinados com qualquer certificado

digital emitido por entidade credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-BrasIl ou

qualquer outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, nos

termos do § 2° do art 10 da Medida Provisória n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, e da Lei n° 14.063, de

23 de setembro de 2020.

§ 2° Os arquivos dos livros digitais não ultrapassarão o tamanho a ser estabelecido pela Junta

Comercial, de acordo com a sua capacidade tecnológica.

§ 3° O armazenamento dos livros nos servidores das Juntas Comerciais, nos termos do caput,
poderá perdurar pelo prazo de 30 dias. nos termos do parágrafo único do art 39 da Lei n® 8.934, de 1994.

CAPÍTULO ii

dos termos de abertura e encerramento

Art 5® Os livros contábeis ou não conterão termos de abertura e de encerramento, que
indicarão;

I - Termo de abertura:

a) a finalidade a que se destina o livro (nome do livro);

b) o número de ordem;

c) o nome empresarial: .

d) o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ:

e) o município da sede ou filial;

f) o número e a data do arquivamento dos atos constitutivos na Junta Comercial; e

g) a data e as assinaturas;

ii - Termo de encerramento:

a) a finalidade a que destinou o livro (nome do livro);

b) o número de ordem;

c) o nome empresarial;

d) o período a que se refere a escrituração; e

e) a data e as assinaturas.

§ 1° Em se tratando de agentes auxiüares do comércio, o Uvro deverá conter, além da finaüdade

a que destina e o número de ordem, o nome civIL o número de matricula, o número do Cadastro de

Pessoas Físicas - CPF, a data e a assinatura.

§ 2° As juntas comerciais, de forma automatizada, poderão fazer constar dados adicionais nos

termos de abertura e encerramento.

§ 3® Ocorrendo o corrompimento de quaisquer dos instrumentos de escrituração, após

observadas as disposições do Decreto-Lei n® 486, de 3 de março de 1969, e recomposta a escrituração, o
novo instrumento receberá o mesmo número de ordem do substituído, devendo o Termo de Autenticação

ressalvar, expressamente, a ocorrência comunicada.

Art. 6° Os termos de abertura e de encerramento deverão estar devidamente assinados pelo
respectivo interessado ou procurador e por contabilista legalmente hablütado, quando for o caso. com

indicação do número de sua inscrição no Conselho Regional de Contablüdade - CRC.

§ 1® No caso de interessado pessoa jurídica, pode ser utiüzada a assinatura eletrônica dela.

§ 2® No caso de assinatura por procurador, o instrumento de mandato, com os poderes

necessários, poderá;
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I - ser ou estar arquivado na Junta Comercial em processo separado, de modo que deverá ser
anotado nos registros de autenticação de livros, o número do arquivamento da procuração; ou

II - ser anexado ao pedido de autenticação do respectivo livro, a fim d© instruir a análise,
podendo ser mantida a sua imagem no histórico da sociedade para eventuais confrontos.

§ 3° Se o procurador for o próprio contabilista, será necessária apenas a sua assinatura, nos
termos do caput

capítulo iii

DA AUTENTICAÇÃO

Art. 7® A autenticação dos instrumentos de escrituração consiste na verificação das
formalidades extrínsecas dos dados contidos nos termos de abertura e encerramento.

§ 1® A autenticação dos instrumentos pela Junta Comercial não a responsabiliza pelos fatos e
atos neles escriturados, não sendo de competência dos órgãos de registro a análise das formalidades
intrínsecas neles contidas.

§ 2® O contabilista legalmente habilitado e o interessado são responsáveis pelo conteúdo do
documento digital entregue.

§ 3® Não é de competência das Junteis Comerciais a verificação da seqüência do número de
ordem do instrumento e do período da escrituração, de modo que a autenticação independe da
apresentação à Junta Comercial de outroís) livroís) anteriormente autenticado(s).

Art. 8° Lavrados os Termos de Abertura e de Encerramento, os livros devidamente escriturados

e de caráter obrigatório, salvo disposição especial de lei, deverão ser submetidos à autenticação pela
Junta ComerciaL

§ 1° A Junta Comercial procederá às autenticações previstas nesta Instrução Normativa por
termo, que conterá;

a) Identificação: Termo de Autenticação;

b) declaração: declaro a exatidão dos Termos de Abertura e Encerramento do livro digital de
características abaixo, por mim examinado e conferido:

c) identificação do arquivo, composta por hash da escrituração e hash do requerimento;

d) identificação da escrituração, composta por sigla da unidade da federação, nome

empresarial, CNPJ, forma da escrituração, data de início e data de término da escrituração, natureza e
número de ordem do livro;

e) informação dos requerentes, compreendendo: CPF, nome e cargo;

f) identificação dos signatários da escrituração;

g) número de autenticação;

h) número da versão do Termo de Autenticação;

i) localidade;

j) número e a data de autenticação; e

k) hash do Termo de Autenticação e assinatura eletrônica do autenticador.

§ 2® O termo de autenticação deverá ser assinado por servidor devidamente habilitado com

qualquer certificado digital emitido por entidade credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas

Brasileira - ICP-Brasil ou utilizar qualquer outro meio de comprovação da autoria e integridade de
documentos em forma eletrônica, nos termos do § 2® do art. 10 da Medida Provisória n° 2.200-2, de 24 de

agosto de 2001, e da Lei n® 14.063, de 23 de setembro de 2020.

Art. 9® Cabe às Juntas Comerciais manter o controle dos instrumentos de escrituração
autenticados, por meio de sistemas de registro próprios, que deverão conter, pelo menos, os seguintes
dados:

I - nome empresarial ou nome civil, conforme o caso;
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II - número de ordem:

III - finalidade;

ÍV - período a que se refere a escrituração;

V - data e número de autenticação do instrumento de escrituração;

Vi - número do arquivamento da procuração e data de seu término ou o número do

arquivamento do instrumento que autoriza a assinatura do livro; e

VII - Termo de Autenticação, conforme § 1° do art. 8° desta Instrução.

Parágrafo único. Em relação ao legado de livro papel e em microficha, adicionalmente ao

disposto nos incisos I a Vi;

a) o número de folhas ou páginas ou número de fotogramas, conforme o caso; e

b) as assinaturas dos autenticadores. para eventuais averiguações ou confrontos.

Seção I

Autenticação Automática

Art. 10. A autenticação dos termos de abertura e encerramento, preenchidos nos moldes do art
5°, deverá ser deferida de forma automática quando o interessado declarar que cumpriu todas as
formalidades legais, nos moldes do Anexo, bem como apresentar o comprovante de pagamento da guia
de arrecadação.

§ 1° A declaração de que trata o caput deverá constar do termo de abertura.

§ 2° A comprovação da autenticação será realizada, por meio eletrônico, mediante recibo

emitido pelo sistema público disponibilizado pela Junta Comercial

§ 3° A autenticação dos instrumentos de escrituração pela Junta Comercial não a responsabiliza
pelos fatos e atos neles escriturados.

Art. 11. O sistema informatizado utilizado pela Junta Comercial deve impedir que dados

cadastrais sejam alterados quando do preenchimento dos dados complementares, a fim de evitar
divergência entre eles.

CAPÍTULO iV

DAS DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS

Art. 12. Os livros relativos a períodos anteriores poderão ser assinados pelos responsáveis pela

escrituração no período a que ela se refere, ou pelos atuais responsáveis.

Art. 13. No caso de escrituração contábil descentralizada, o empresário individual a Empresa

Individual de Responsabilidade Limitada - Eireli e as sociedades que possuírem filial em outra unidade

federativa deverão requerer a autenticação dos instrumentos de escrituração respectivos à Junta
Comercial onde a filial estiver situada.

Parágrafo único. Os Termos de Abertura e de Encerramento deverão atender ao disposto nos
arts. 5° e 6® desta instrução Normativa, conforme o caso, sendo que os dados deverão referir-se à filial e a

data de arquivamento deverá referir-se ao ato de abertura da filial na Junta Comercial da unidade

federativa onde esta se localizar.

Art. 14. No caso de transferência de sede para outra unidade da federação ou de conversão, a

autenticação dos instrumentos ainda não apresentados poderá ser realizada pela Junta Comercial ou
Cartório de origem, até o exercício em que ocorreu a transferência ou conversão, ou na Junta Comercial de

destino, independentemente do período de escrituração constante do livro.

Art. 15. No caso de cisão, fusão e incorporação deverão ser apresentados livros contendo os

fatos contábeis ocorridos até a data do evento para autenticação na Junta Comercial

§ 1® Em se tratando de transformação deverá ser dada seqüência aos respectivos livros,

contudo, devem constar dos termos de abertura e de encerramento os dados relativos ao novo tipo
Jurídico.
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§ 2° Os instrumentos de escrituração de uma sociedade podem ser transferidos para outra que
a suceda, nos termos do art, 9® do Decreto-Lei n° 486, de 1969.

§ 3° Para os efeitos do § 2° deste artigo, deverá ser aposto, após o último lançamento, termo de
transferência, que deverá conter, além dos requisitos exigidos para o termo de abertura, a indicação do
nome da empresa sucessora, o número e a data do arquivamento do instrumento de sucessão.

Art. 16. No caso de empresas extintas, poderão ser autenticados livros contendo fatos contábeis

ocorridos até a data da extinção.

CAPÍTULO V

DO CANCELAMENTO e SUBSTITUIÇÃO DO TERMO DE AUTENTICAÇÃO

Art 17. Os termos de autenticação poderão ser cancelados quando lavrados com erro material,
mediante iniciativa da Junta Comercial ou do titular da escrituração.

§ 1° A retificação de lançamento feito com erro, em livro já autenticado pela Junta Comercial,
deverá ser efetuada nos livros de escrituração do exercício em que foi constatada a sua ocorrência,
observadas as Normas Brasileiras de Contabilidade.

§ 2® O livro já autenticado pela Junta Comercial não será substituído por outro, de mesmo
número ou não, contendo a escrituração retificada.

Art. 18. O termo de cancelamento da autenticação será lavrado em arquivo próprio, devendo
conter o número do processo administrativo ou judicial que o determinou.

% 1° Tratando-se de legado de livros em papel ou fichas, o termo de cancelamento será Lavrado

na mesma parte do livro onde foi lavrado o termo de autenticação.

§ 2® No novo termo de autenticação, além das informações corretas, deverá constar informação
do cancelamento anterior.

CAPÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 19. Os livros autenticados por qualquer processo anterior a esta Instrução Normativa

permanecerão em uso até que se esgotem.

Art. 20. Ficam revogadas:

I - a Instrução Normativa n® 11, de 5 de dezembro de 2013;

li - a Instrução Normativa n° 69, de 18 de novembro de 2019; e

lli - a Instrução Normativa n® 75. de 18 de fevereiro de 2020.

Art 2L Esta Instrução Normativa entra em vigor cento e vinte dias após a data de sua

publicação.

ANDRÉ LUIZ SANTA CRUZ RAMOS
ANEXO

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declarolamos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas
as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura

dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada


