
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 

Proc. 16.620 - Americana - Associação dos Contabilistas: Noticiando que o doutor Juiz de 
direito, da comarca de Americana, baixou portaria exigindo, quando da apresentação, dos 
livros comerciais para rubrica, a prova de que a firma interessada se acha inscrita no cartório 
do Registro de Imóveis e Anexos da Comarca, a Associação dos Contabilistas daquela cidade, 
requereu à esta Corregedoria, seja dada interpretação ao Provimento n. 4/48, no sentido de 
ficar firmado entendimento de que a inscrição de firmas comerciais se pode fazer 
indiferentemente, tanto na Junta Comercial como nos cartórios do Registro de Hipotecas, 
"sem quaisquer exclusividade destes últimos". O doutor Juiz de direito nomeado prestou 
informações, remetendo cópia de sua decisão em idêntico requerimento que lhe foi dirigido, 
na qual sustentou estar seu ponto de vista, conforme o Decreto n. 916, de 24 de outubro de 
1890 e, ainda em estrita consonância com o disposto no Provimento n. 4/48, desta 
Corregedoria. "A inscrição é, na letra da lei, facultativa, mas sem tal formalidade a firma não 
goza a tutela ou proteção jurídica". E, "se o comerciante não satisfaz a exigência legal, a sua 
situação torna-se difícil. Assim sem a firma devidamente inscrita, ele está inibido de: 1.º - ter 
livros revestidos das formalidades extrínsecas. . . " (ef. Carvalho de Mendonça Tratado, vol. II, 
n. 198, ed. 1945). Portanto, tem fundamento a exigência formulada pelo doutor Juiz de 
Americana. O item "a" do Provimento n. 4/48, não se me afigura passível de duas 
interpretações. Seu texto é claro, editando que a inscrição das firmas comerciais, se efetua na 
sede do principal estabelecimento: será feita nas Juntas Comerciais, nas comarcas-sedes 
destas repartições; perante os oficiais do registro de hipotecas, nas outras comarcas. Aliás, 
essa disposição manteve-se fiel à sua fonte, o artigo 1.º do Decreto n. 916, de 1890. Logo, não 
se pode cogitar da alegada obrigatoriedade de dupla inscrição. Na sede do principal 
estabelecimento, ou existe, ou não existe Junta Comercial. Em havendo, aí se fará a inscrição; 
caso contrário, o ato será confiado ao oficial do registro de hipotecas. O que pode acontecer é 
uma segunda inscrição, a exclusivo critério dos interessados, de acordo com o artigo 5.º do 
estatuto legal de 1890. O item "b" do Provimento n. 4/48, citado na representação de fls., 
alude ao arquivamento dos atos constitutivos das sociedades comerciais, das suas alterações e 
dissolução. São atos que não se confundem com o regulado no item "a". Em compêndio: Não é 
exato que, nos termos do Provimento n. 4/48, a inscrição de firmas comerciais pode ser feita, 
indiferentemente, tanto nas Juntas Comerciais como nos cartórios do Registro de Hipotecas. A 
competência se relaciona com o local onde se encontra instalada a sede do principal 
estabelecimento. A interpretação pretendida pela Associação dos Contabilistas de Americana, 
não pode ser adotada. São Paulo, 20 de março de 1959. (a) Alexandre Delfino de Amorim Lima. 

 

Proc. 16.907 - Rancharia - Adão Vieira de Carvalho: O r. despacho do doutor Juiz da comarca de 
Rancharia, bem apreciou a espécie e, esta Corregedoria, coerente com suas decisões 
anteriores, o mantém. O parágrafo único do artigo 24 do Regimento de Custas vigente, 
editando que as disposições desse diploma legal devem ser aplicadas desde logo, aos feitos 
judiciais em andamento, ainda não sentenciados em primeira instância, tem que merecer 
interpretação adequada, somente objetivando as custas devidas aos escrivães, que recebem 
por todos os termos e atos do processo; os que recebem pelos atos praticados, como os 
avaliadores, tendo sido pagos pelo Regimento anterior, não podem pretender a majoração 



posteriormente promulgada. Com., anote-se e arquive-se. São Paulo, 21 de março de 1959. (a) 
Alexandre Delfino de Amorim, Lima. 

 

D. J. 24/3/59. 


