
LIVROS CONTÁBEIS – REGISTRO DE AUTENTICAÇÃO 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

 
ARTS. 45, 985, 1.150 e seguintes do Código Civil 

ART. 114 e seguintes da Lei 6.015/73 
ARTS. 588, 589 E 590 do Código de Normas de Santa Catarina 

 
 
1 - Requerimento assinado com firma reconhecida POR AUTENTICIDADE (Art. 
121 da Lei 6.015/73; art. 592 do CNCGJ/SC Caso o requerimento seja 
assinado na Serventia, o reconhecimento será dispensado nos termos do artigo 
616 e §1º CNCGJ/SC (modelo disponível no balcão desta Serventia ou no site 
www.cartoriocamboriu.com.br) e cópia simples do RG e CPF do requerente; 
 
2 - Cópia do RG e CPF do representante legal da Sociedade e do contador, 
nos termos do artigo 476 do CNCGJ/SC. 
 
3 - Livro original, o qual deverá conter Termo de Abertura e Encerramento e 
ainda, fazer menção ao nº do livro; 
 
4 - Apresentar 01 cópia simples e 01 cópia autenticada do Termo de Abertura e 
Encerramento para ser arquivada por esta Serventia; 
 
5 - Deverá constar no Termo de Abertura o carimbo/etiqueta do CRC/SC, bem 
como a assinatura do Contador responsável e do sócio administrador da 
Pessoa Jurídica; 
 
6 - Exibição do livro e registro anterior. Se ainda não foi registrado o livro 
anterior, registrá-lo antes; 
 
7 - Partidos Políticos: Os livros contábeis dos diretórios ou comitês dos partidos 
políticos são passíveis de autenticação. Para a autenticação de seus livros os 
partidos políticos farão prova de sua constituição por meio de certidão expedida 
pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) ou pelas respectivas Zonas Eleitorais 
(apresentada dentro do prazo de 10 dias de sua expedição), na qual constará o 
prazo de vigência, os nomes dos dirigentes e o âmbito de atuação da 
agremiação partidária (artigo 590, §2º do CNCGJ/SC); 
 
8 - Outros itens relevantes: 
 

(i) Os atos constitutivos da Pessoa Jurídica devem estar registrados na 
própria Serventia; 

(ii) Os documentos apresentados pela Pessoa Jurídica devem trazer a 
denominação da Sociedade/Associação exatamente como esteja 
grafada no seu Contrato/Estatuto e em todas as oportunidades nas 
quais se fizer uso dessa denominação. 
 


