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SESSAO PLENARIA DO DIA 24/01/2023

Ata n° 07/2023

JucisRS Avenida Julio de Castilhos 120, Centro - Porto Alegre RS. CEP 90030-130. 
Fones: Geral - (51) 3216-7500

Estado do Rio Grande do Sul 
Secretaria do Desenvolvimento Econdmico. 

Junta Comercial, Industrial e Services do Rio Grande do Sul - JUCISRS

As nove horas e trinta minutos do dia vinte e quatro de Janeiro do ano de dois mil e vinte tres, reuniu-se no Plen£rio 
da Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul em videoconferdncia, atravds do link 
https://rsqov.webex.com/rsqov/i-Dhp?MTID=mf54596457490650efdfb9c563c54c4d2, o Coldgio de Vogais da JucisRS 
em modalidade virtual, conforme ResolugSo Plen£ria 003/2022. De acordo, com o relatdrio produzido pelo 
Departamento da Tecnologia da Informcitica, participaram da videoconferdncia, os seguintes vogais: Ana Paula 
Mocellin Queiroz, Angelo Santos Coelho, Aristdteles da Rosa GalvSo, Dennis Bariani Koch, Elivelto Nagel da Rosa 
Finkler, Fabiano Zouvi, Fernando Francisco Panosso, Juliano Bragatto Abadie, Julio Cezar Steffen, Lauren Block 
Teixeira, Lauren Lize Abelin FragSo, Leonardo Ely Schreiner, Marcelo Ahrends Maraninchi, Mauricio Farias Cardoso, 
Murilo Lima Trindade, Paulo Ricardo Maia, Ramon Ramos, Roney Alberto Stelmach, Tatiana Francisco, Valter Costa 
Poetsch e ZGlio Wilton Hocsman. Dando continuidade, a Presidente Sra. Lauren de Vargas Momback, saudou a 
todos e deu inicio 3 Plen^ria em modalidade virtual. Verificado o qudrum foi aberta a sessao. Em seguida, foi feita a 
leitura da ata de n° 06/2023 de 19/01/2023, em regime de discussao e votagao, nao havendo discordancia, foi 
aprovada por unanimidade. Em seguida, a Presidente Sra. Lauren de Vargas Momback, informou que passaremos a 
apreciar o relato do vogal Marcelo Ahrends Maraninchi, pedido de vista do processo do vogal Angelo Santos Coelho. 
Em seguida, o vogal Marcelo Maraninchi saudou a todos e comegou a relatar: Trata-se de recurso ao plen^rio 
interposto pela empresa Companhia Municipal de Urbanismo - COMUR contra exigencia formulada pela Assessoria 
TScnica no processo 22/188.287-1, relativamente a Ata de Assembleia Geral Ordin^ria e Ata Geral Extraordinaria, 
nos seguintes termos: ConvocagSo da Assembleia em desacordo com a Lei (124 caput e § 1° da Lei n. 6.404/76) - 
Anexar as tres publicagoes. A partir da exigencia, a Recorrente prestou informagdes complementares no sentido da 
desnecessidade das trSs publicagoes, porquanto realizada apenas uma vez no Sistema Publico de EscrituragSo 
Digital - SPED, tai como constara do Oficio Circular SEI n. 1121/2022/ME, “na medida que a Central de Balango nao 
possui uma esp^cie de periddico ou consulta por data”. Nao obstante, a decisao foi mantida sem apreciagSo das 
razoes expostas: A inconformidade com o despacho enseja a oportunidade de protocolar o recurso de pedido de 
reconsideragao nos moldes dos artigos 120 e seguintes da IN DREI 81. Para recorrer, acrescente o evento 1501 a 
FCN, recolha a GA do recurso e coloque nos anexos as razfies do recurso. NSo hd o que ser feito por esta divisao 
vez que a mesma nao tern esfera recursal. Caso discorde da resolugSo deste chamado, o usueirio poderS abrir uma 
nova demanda para o atendimento da ouvidoria ou uma reclamagSo ao DREI. (Inclufdo por JUCISRS - Sex, 
08/07/2022 15:28). A teor do recurso, a Recorrente esta habilitada a realizar suas publicagOes de modo eletrdnico, 
na Central de Balangos do Sistema Publico de EscrituragSo Digital (SPED), com base no disposto do artigo 294 da 
Lei n. 6.404/76 e na Portaria ME n. 12.071/2021, porquanto se trata de Companhia fechada com receita bruta anual 
de ate R$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhoes de reais). Atem disso, em que pese a redagao do artigo 124 da Lei 
das Sociedades Andnimas, a alteragSo legislativa que deu nova redagSo ao artigo 294 do mesmo Diploma Legal, 
teria viabilizado uma nova formatagao para as publicagdes legais, de modo unico, o que este consubstanciado no 
Manual de Sociedades AnOnimas anexo 3 InstrugSo Normativa DREI n. 81. Requereu, ao firn, o provimento do 
recurso com o registro dos atos societarios levados para arquivamento. A Assessoria Juridica manifestou-se pelo 
indeferimento do pedido formulado. Distribuido o processo para a relatoria do vogal Angelo Santos Coelho, esse 
decidiu por negar provimento para indeferir o registro das duas atas, por considerar indispens^vel a publicagao dos 
editais de convocagao por ttes oportunidades, ainda que na Central de Balangos do Sistema Publico de EscrituragSo 
Digital (SPED), por for^a do artigo 124 da Lei das Sociedades Andnimas, ainda em plena vigdneia. P^ra melhor 
an^lise do feito, pedi vista do processado. E o relatdrio. Voto: Senhor Presidente. Para a adequada resphjgSo do
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tema em apre$o, inicialmente, ha de se cotejar a redagao dos artigos 124 e 294, III da Lei n. 6.404/76: Art. 124. A 
convocapao far-se-3 mediante anuncio publicado por 3 (tres) vezes, no minimo, contendo, al6m do local, data e hora 
da assembieia, a ordem do dia, e, no caso de reforma do estatuto, a indica^ao da materia. (...) Art. 294. A companhia 
fechada que tiver receita bruta anual de ate R$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhoes de reais) podera: (...) Ill - 
realizar as publica?des ordenadas por esta Lei de forma eletrdnica, em exce$3o ao disposto no art. 289 desta Lei; 
Como se observa, a regra geral para as publicaQdes das sociedades andnimas 6 que de essas devem ocorrer por 
ttes vezes, por meio fisico. Todavia, em 2021, atrav^s da Lei Complementar n. 182, para as empresas de capital 
fechado com receita bruta anual de ate R$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhdes de reais), passou a serfacultada a 
substituigSo dos jornais pela via eletrdnica, no caso, na Central de Balances - CB do Sistema Publico de Escritura9§o 
Digital - SPED. Trata-se, sem sombra de duvida, de alteragSo legislativa visando modernizar, agilizar e 
desburocratizaro registro dos atos societerios para essas empresas com menor repercussSo econdmica. Importante 
ter presente, a “publica^ao” na Central de Balances - CB do Sistema Publico de Escriturasao Digital - SPED se dd 
atravds de urn sitel em que inexiste pesquisa por datas, mas apenas pelo CNPJ o nome da empresa ou 
organizagao. Exatamente por isso, a partir desta nova tecnologia, n§o h£ mais Idgica de impor multiplas publica?6es, 
pois essa pluralidade em nada aumentate a possibilidade de cientificaQ3o dos interessados. Essa, altes, a orientaQdo 
trilhada pelo DREI no Oficio Circular SEI n. 1121/2022/ME de onde se extrai o seguinte excerto: 4. Nesse contexto, o 
DREI, apds consulta a ProcuradoriaGeral Adjunta de Consultoria de Produtividade, Competitividade e Contercio 
Exterior da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFNPGAPCEX) - Nota Tecnica SEI n° 7212/2022/ME e 
PARECER n. 00147/2022/PGFN/AGU, anexos - informa e orienta que nSo s3o necessaries tres publicagoes na 
Central de Balances do Sistema Publico de Escriturapao Digital (SPED), na forma do art. 124 da LSA, na medida em 
que essa Central de Balangos n3o possui uma esp6cie de periddico ou consulta por data (dia, m€s e ano), 
possibilitando que a consulta ds publicaQdes seja realizada pelos seguintes pardmetros: CNPJ ou nome empresarial, 
ano e tipo de publicagao3 ; ou seja, nao faz sentido a necessidade de se promoverem trds publica^oes num mesmo 
ambiente que nao se organiza por data, jd que se terd ampla publicidade apenas com uma publicagao, a qual 
permanecerd acessivel ao longo do tempo. 5. Confira-se, a propdsito, o seguinte excerto do parecer jun'dico que 
embasa este oficio circular: 15. Por conseguinte, d de se concluir que o requisite para o minimo de 3 publica?6es do 
anuncio de convocapao para assembleia geral trazido pelo art. 124 apenas se aplica para os casos em que as 
publicagoes ocorrem em meio fisico, como o jornal de grande circulaQdo, jd que, nesta hipdtese, a informagao 6 
veiculada apenas no impresso do dia, ndo se repetindo nos demais dias. Dessa forma, a reitera^ao da informagdo, 
por, no minimo, 3 vezes, permits que seja alcan?ado urn publico maior, ampliando a publicidade da comunicagao, 
sendo este o objetivo da norma. 16. O mesmo ndo ocorre quando a publica^do d realizada em urn sistema 
eletrdnico, quando esse permits o acesso ao dado ou documsnto do forma continua. Essa d a hipdtsse do art. 294 
da Lei n° 6.404, de 1976, que excepciona a regra do art. 289 da mesma lei, ao prever que a companhia fechada que 
tiver receita bruta anual de atd R$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhoes de reais) poderd realizar as publica?6es 
ordenadas pela Lei de forma eletrdnica, tendo a Portaria ME n° 12.071, de 2021, disciplinado que esta publicagao se 
dd via insergdo do dado na Central de Balangos do Sped. 17. Nesse caso, a previsao para publicagao de atos em 
meio eletrdnico, no caso, na Central de Balangos do Sped, aplica-se tambdm para o anuncio de convocagdo para 
assembleia geral prevista no art. 124 da Lei n° 6.404, de 1976, visto que o art. 294 d aplicdvel a todas as publicagdes 
ordenadas pela Lei. Ademais, a Portaria ME n° 12.071, de 2021, determina que serdo feitas na Central de Balances 
do Sped a publicagdo eletrdnica dos atos e a divulga^do das informagdes de companhias fechadas, nos termos do 
disposto no art. 294 da Lei n° 6.404, de 1976, o que inclui o anuncio para a convocagdo de assembleia geral previsto 
no art. 124 da Lei n° 6.404, de 1976. 18. £ importante consignar que o ordenamento jurldico 6 um todo unitdrio e 
funciona como um sistema, de maneira que deve existir sintonia entre as normas. A interpretagdo sistemdtica, neste 
contexto, permite que a norma ndo seja vista de forma isolada, mas em sincronia com as demais normas, sendo seu 
sentido definido com base em um contexto maior. 19. Assim, ao se cotejar o art. 124 da Lei n° 6.404, de 1976. com a
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nova reda$3o dada ao art. 294 da mesma lei, 6 de se concluir, por interpreta?ao sistemetica, que a publicaqao de 3 
anuncios de convocaqdo tornou-se inaplicavel £ especie, eis que apenas tem aplicabilidade pretica quando a 
informaqao necessita ser reiterada para que tenha maior alcance, o que nao ocorre quando a informaqSo e 
disponibilizada eletronicamente, para acesso a qualquer tempo dentro de uma plataforma digital. 6. Assim, para as 
companhias fechadas com receita bruta anual de ate R$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhdes de reais), as 
publicaqoes passam a ser feitas, de forma eletrdnica e gratuita, na Central de Balangos do Sistema Publico de 
EscrituraqSo Digital (SPED), e a comprovagao delas se de pelo recibo gerado no prdprio sistema. 7. Dessa forma, os 
acionistas devem atentar para as publicaqoes que ocorrem na Central de Balanqos do Sistema Publico de 
Escrituraqao Digital (SPED), sem prejuizo da possibilidade de a companhia informar a eles, por outros meios - e se 
assim desejar -, que fez determinada publicagSo. Por esses fundamentos, com a devida venia ao eminente relator, 
n§o vislumbro ofensa ao artigo 124 da Lei das Sociedades Andnimas, nem ao principio da hierarquia das normas. 
Assim, voto pelo provimento do recurso, com a consequente arquivamento do ato societerio objeto da medida. Porto 
Alegre, 24 de Janeiro de 2023. Marcelo Ahrends Maraninchi Vogal relator. Na sequencia, o relate foi colocado em 
discussSo e votagao, o recurso foi provide por maioria, nos termos do voto vista do Vogal Marcelo Ahrends 
Maraninchi, vencido o relator, Vogal Angelo Santos Coelho, que negava provimento ao recurso. Dando 
prosseguimento, a Presidente Sra. Lauren de Vargas Momback, agradeceu &s presenqas e encerrou a presente 
Sessao Plen^ria Virtual.


