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Resolução nº RP/2/2011* 
 
 

Dispõe sobre entendimentos em matéria de Direito 
Empresarial submetida à Comissão Especial 
constituída através da Portaria no P/106/2011  

 
 
O Plenário da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, no uso de suas 
atribuições previstas no art. 6o, II, “a” do Capítulo IV, do Decreto Estadual no 43.566, 
de 02 de setembro de 2003, após estudo procedido por uma Comissão Especial 
nomeada através da Portaria No P/106/2011, apresenta em anexo os novos 
entendimentos aprovados, tratando de matéria de Direito Empresarial,  
 
Considerando: 
 

 A necessidade constante de se adequar os entendimentos da JUCEMG sobre 
matéria de Direito Empresarial, objetivando orientar o trabalho do seu corpo 
de analistas; 

 Os entendimentos conflitantes sobre matérias oriundas de Instruções 
Normativas emitidas pelo DNRC; 

 As conclusões derivadas do trabalho da Comissão Especial nomeada pela 
Portaria No P/106/2011 da JUCEMG sobre os entendimentos de números E 
80 a E 105. 

 
Resolve   
 
Art. 1o - Aprovar o quadro anexo com os novos entendimentos para análise de 
processos submetidos à JUCEMG, com número de ordem de E 080 a E 105). 
 
Art. 2o - Revogar as disposições em contrário, entrando esta Resolução em vigor na 
data da sua publicação. 
 
 

                                                                     Belo Horizonte, 28 de abril de 2011. 
 
 

Ângela Maria Prata Pace Silva de Assis 
Presidente 

 
 

 

* aprovada na 4466ª Sessão Ordinária do Plenário da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – 

JUCEMG, do dia 26 de abril de 2011 e na 4467ª Sessão Ordinária do Plenário da Junta Comercial do 

Estado de Minas Gerais – JUCEMG, do dia 28 de abril de 2011. 
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ENTENDIMENTOS aprovados sobre as matérias de Registro e Direito empresarial no 
encontro dos analistas/examinadores 

Nº de 
ordem 

Assuntos 

E 080 

Nome Empresarial / Consulta de Viabilidade / Obrigatoriedade de 
apresentação 
Entendimento: é obrigatória, a apresentação da “Consulta de Viabilidade de 
Nome Empresarial” na inscrição (empresário/sociedade empresária e 
cooperativa), alteração do nome empresarial, conversão de sociedade simples 
em sociedade empresária, reativação em virtude de cancelamento 
administrativo, transformação de tipo jurídico, exceto se admitido o mesmo 
nome com alteração apenas da sigla indicativa do tipo societário, inscrição de 
transferência de sede, proteção ao nome empresarial e abertura da primeira filial 
em MG de empresas sediadas em outra UF. 

E 081 

Capital Social / Redução / Arquivamento de ato com data anterior ou 
posterior  

Entendimento: a alteração contratual que deliberar a redução do capital poderá 
ter data anterior a da publicação do seu resumo, desde que observado o prazo 
de 90 dias contados da 1ª publicação para o seu arquivamento (§1º do art. 
1.084 CC) 

E 082 

Atas (AGO-AGE) fora da ordem cronológica 
Entendimento: AGO e AGE são atos autônomos, não cabendo ao Registro do 
Comércio exigir o arquivamento na ordem cronológica de realização das atas 
dos referidos atos, exceto, (1) quando verificada a divergência de dados 
constantes do Cadastro Estadual de Empresas e (2) quando houver conexão 
entre os atos. 

E 083 

Capital Social / Redução de Capital / Rerratificação do Capital Social com 
Redução / Procedimentos Art. 1084 e §§ do CC 
Entendimento: considera-se, para efeitos de aplicação dos procedimentos 
exigidos na redução de capital (art. 1.082, II CC), a rerratificação para correção 
de valores, que torna o capital social inferior ao anteriormente declarado. 
Necessária, nesse caso, a juntada das publicações previstas no §1º do art. 
1.084, do CC, bem como das CNDs Federais (IN/DNRC/105/07) caso a 
sociedade não seja enquadrada como ME/EPP (LC 123/2006).  

E 084 

Balanço / Anexo de Ata de Reunião / Assembleia / Inaplicabilidade do 
Ofício Circular/DNRC/116/2007 

Entendimento: no balanço apresentado como anexo da Ata de 
Reunião/Assembléia que aprovar as contas de que trata o art. 1.078 do 
CC, não serão exigidas as declarações de certificação conforme o 
disposto no referido Ofício Circular. Tais declarações somente serão 
exigidas quando do pedido de registro/arquivamento do balanço avulso, 
como documento de interesse da empresa (Código do Ato: 223 - 
Balanço). 
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E 085 

Administrador/documento de identidade/ Reconhecimento de firma 

Entendimento: o reconhecimento de firma não substitui a apresentação do 
documento de Identidade a que se refere o inciso “V”, do art. 37, da Lei nº 
8.934/1994 (nomeação de administradores). 

E 086 

 

Formal de Partilha / Apresentação para Instrução de Processo 
Entendimento: para o registro de atos societários/empresariais que decorram de 
partilha de bens, necessário juntar ao processo a sentença homologatória com 
as folhas de partilha nela referida, devidamente autenticadas.  

E 087 
Capital Social / Integralização / Imóveis pertencentes a terceiros 
Entendimento: inaceitável a integralização do capital social com bens imóveis 
pertencentes a pessoas estranhas ao quadro societário. 

E 088 

Sócio Falecido / Assinatura / Arquivamento de Ato Empresarial 
Entendimento: o ato empresarial assinado pelo empresário ou sócio já falecido 
é válido e poderá ser apresentado para registro/arquivamento em data posterior 
ao óbito.  

E 089 

Administrador Não Sócio / Destituição / Desnecessária sua Anuência 
Entendimento: não é necessária a anuência do administrador não sócio no ato 
em que deliberou sua destituição. A destituição é um ato unilateral da 
sociedade, que se consubstancia com a decisão dos sócios.  

E 090 

Ltda / Convocação / Deliberação por Maioria  
Entendimento: na sociedade limitada, todos os sócios devem ser convocados 
para deliberar sobre alteração contratual não aprovada pela totalidade. Não se 
aplica a regra citada se a empresa estiver enquadrada como ME ou EPP, nos 
termos do art. 70 da LC 123/2006, salvo previsão contratual diversa, que deverá 
ser conferida no ato anteriormente arquivado. 

E 091 

Sócio Estrangeiro Casado / Indicação do Regime de Bens / Dispensa 
Entendimento: “O regime de bens, legal ou convencional, obedece à lei do país 
em que tiverem os nubentes domicílio, e, se este for diverso, a do primeiro 
domicílio conjugal.”(§ 4.º do art.7.º da LINDB). Não será obrigatória a indicação 
de regime de bens para o sócio estrangeiro, desde que haja comprovação ou 
declaração da realização de casamento no exterior. 

E 092 

Reunião/Assembleia /Obrigatoriedade ou não de realização 
Entendimento:a publicação do resumo da deliberação sobre a redução de 
capital com a indicação da identificação da sociedade (nome empresarial, 
CNPJ, NIRE), valor do capital social a ser reduzido e o motivo da sua redução, 
supre a ausência de arquivamento da ata de reunião/assembleia de deliberação 
da proposta de redução, caso a alteração contratual for assinada pela totalidade 
dos sócios. 

E 093 

Objeto Social / Indicação Detalhada  
Entendimento: no objeto social deverão ser indicadas, com precisão e clareza, 
as atividades a serem desenvolvidas pela empresa. A descrição “mercadorias 
não especificadas ou não classificadas anteriormente”, do Código Nacional de 
Atividade Econômica - CNAE, não é exata, ela é aproximada. Se, na descrição 
do objeto social for utilizada a do CNAE, e não for definida a atividade, o 
processo deverá ser convertido em diligência para a informação da atividade, de 
forma clara e precisa, assim entendidas como gênero e espécie. 

E 094 

Balanço / Documento de Interesse 
Entendimento: imprópria a juntada dos Termos de Abertura e de Encerramento 
ao Balanço apresentado para arquivamento como documento de interesse 
(Código do Ato: 223 - Balanço). Se apresentados deverão ser devolvidos ao 
requerente.  
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E 095 

Documento Lavrado em Países de Língua Portuguesa  

Entendimento: O documento deverá conter a autenticação e ser visado pela 
autoridade consular brasileira, no País de origem (§ 2º do art. 2º da 
IN/DNRC/76/96). 

E 096 

Receita Federal / Comunicação Extrajudicial  
Entendimento: a comunicação extrajudicial expedida pela Receita Federal do 
Brasil por si só não impede o arquivamento do ato, devendo, no entanto, ser 
encaminhada à Diretoria de Registro Empresarial para posterior comunicação 
àquele Órgão do ato empresarial registrado. 

E 097 

Empresário (Individual) / Morte do Titular / Continuidade 
Entendimento: com a morte do empresário individual a transferência de 
titularidade da empresa se opera mediante ordem judicial, salvo inventário 
extrajudicial em que a escritura pública poderá substituir o alvará nos termos da 
lei nº 11.441/2007. Se a transferência se der por autorização Judicial, esta 
deverá ser encaminhada à Secretaria Geral para protocolo e arquivamento no 
prontuário. Se escritura pública de inventário, esta deverá ser apresentada como 
anexo ao ato de transferência da titularidade. 

E 098 

Lucros e Perdas / Participação dos sócios  
Entendimento: os lucros e as perdas são comuns a todos os sócios, que deles 
participam de forma proporcional às suas cotas no capital social, salvo 
estipulação em contrário (art.1007 CC). A previsão contratual poderá ser no 
sentido de que a distribuição de lucros/prejuízos será decidida posteriormente 
em ato contratual. 

E 099 

Cooperativa / Incorporação, Desmembramento e Fusão / Decisão 
Colegiada 
Entendimento: as sociedades cooperativas são sociedades simples sujeitas ao 
registro nas Juntas Comerciais (l Jornada de Direito Civil pelo enunciado nº 69, 
quando da interpretação do art. 1.093, do Código Civil), portanto, é atribuição da 
Turma de Vogais as decisões relativas aos atos de incorporação, 
desmembramento e fusão envolvendo cooperativas -Orientação do 
Coordenador de Atos Jurídicos do DNRC. 

E 100 

Administrador Não Sócio / Indicação na Consolidação Contratual 

Entendimento: é facultativa a inclusão do nome do administrador não sócio na 
consolidação contratual, quando a sua designação se deu em ato separado (art. 
1.062 e §§ CC).  

E 101 

Administrador / Obrigatoriedade da Nomeação  

Entendimento: na constituição da sociedade, se o administrador for nomeado 
em ato separado, conforme previsão contratual, o referido ato deverá ser 
arquivado em processo distinto, simultaneamente. 

E 102 

Ato de Transferência de Sede para outra UF não efetivada 
Entendimento: Se o ato de transferência de sede para outra UF, que 
comprovadamente não foi efetivada, conforme certidão negativa de registro 
expedida pela Junta Comercial de destino, a empresa interessada poderá 
registrar na JUCEMG ato de rerratificação explicitando o fato e retornar a sede 
para MG. 
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E 103 

Empresário / Inclusão de Folha Complementar  

Entendimento: quando a indicação da atividade econômica codificada (CNAE) 
não couber no REMP, deverá ser preenchido outro REMP com os CNAEs 
complementares e demais dados exigidos naquele documento. Deverão ser 
numeradas sequencialmente as folhas do REMP (ex.: 1/2 e 2/2, se duas folhas), 
não sendo permitida a repetição do objeto social indicado no campo próprio da 
1ª folha do REMP. A etiqueta de numeração será colocada na última folha com 
a autenticação das folhas anteriores (marca d’água ou perfuração, conforme 
procedimento da unidade). 

E 104 

Nome Empresarial / Utilização ME/EPP / Procedimento Preliminar 

Entendimento: será exigida a indicação das expressões ME ou EPP no nome 
empresarial das empresas enquadradas como tal, no ato de abertura, em todo o 
procedimento preliminar, ou seja, desde a Consulta de Viabilidade até o ato de 
constituição. 

E 105 

Testemunha / Assinatura  

Entendimento: se no instrumento a ser registrado contiver a disposição sobre a 
presença de testemunhas para validação do ato, será obrigatória a assinatura 
destas. 

 

 


