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RECONHECIMENTO DE FIRMA 

 

Parecer do 1.º Curador de Massas Falidas 

DR. J. NETTO ARMANDO 

Em recente parecer, proferido num processo de concordata preventiva, o Dr. J. Netto 
Armando, 1.º Curador Fiscal de Massas Falidas desta Capital, examinou a necessidade de, na 
primeira via de declaração de crédito em falência ou em concordata, ser reconhecida a firma 
de quem a assina, ainda que o seja pelo advogado do credor, tendo, também, destacado as 
irregularidades praticadas por alguns tabeliães, que não consignam, nos reconhecimentos de 
firmas, os nomes das pessoas a quem pertencem as assinaturas reconhecidas. 

Do referido parecer destacamos os seguintes trechos, de grande utilidade:   

"O reconhecimento das firmas, nas primeiras vias das declarações de créditos, quer nas 
falências, quer nas concordatas preventivas, é imposto pelo artigo 32 - "caput" da Lei Falencial, 
aplicável às concordatas pelo seu artigo 173. Não se alegue ter sido a declaração assinada pelo 
Dr. Advogado do credor-declarante, e que, assim, havendo procuração deste àquele, não se 
faz mister tal reconhecimento. Não: o art. 82 "caput" - do vigente diploma falimentar, - à 
semelhança do art. 82 do dec. 5.746, de 9-12-1929 (que exigia o reconhecimento nas duas 
vias) e do art. 82 da lei 2.024, de 17-12-1908 (que o exigia na única via imposta), - impõe-se na 
primeira via, sem distinguir esteja assinada pelo próprio credor, por seu representante ou 
procurador: em qualquer das três hipóteses é essencial haja aquele reconhecimento na 
primeira via. Essa, a "comunis opinio doctorum". 

"A declaração será assinada pelo credor, SEU PROCURADOR, ou representante, COM A FIRMA 
RECONHECIDA... ". 

(CARVALHO DE MENDONÇA - "Tratado de Direito Comercial Brasileiro" - 2.ª ed., de 1934 - vol. 
8.º - p. 112 - n. 735). 

"... manda a lei que a declaração seja feita por escrito," "e em duas vias, assinadas pelo credor, 
seu representante," "ou PROCURADOR, e com a firma reconhecida, por tabelião, no original ou 
primeira via" 

(MIRANDA VALVERDE - "Comentários à Lei de Falências" - ed. de 1955 - vol. 2.º - p. 227 - n. 
555). 

Não se diga, - como o acatado CÂNDIDO DE ALMEIDA LEITE ('Lei de Falências" - vol. 2.º - p. 28), 
cujo escólio foi aceito pelo Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia (acórdão unânime de 30-7-
1929, relatado por ARISTIDES DE QUEIROZ, in "Rev. de Dir. Com." - vol. 3.º ps. 17/20), - que a 
lei, exigindo o reconhecimento, tem por objeto afirmar a responsabilidade do promovente, de 
tal maneira que se torna dispensável se a firma do credor já está reconhecida na procuração 
por instrumento particular, ou se foi esta passada por instrumento público. Não, data vênia: é 



que, além da vigente Lei Falencial, a semelhança das pretéritas, não distinguir se a declaração 
de crédito é assinada pelo próprio credor, ou se por seu representante ou PROCURADOR, a 
responsabilidade, objetivada pelo referido dispositivo, permanece, ainda, em relação ao 
profissional que representa o credor (art. 31 da L. F.), pois poderá o procurador (isso, em tese) 
exceder-se no cumprimento do mandato, bem como aproveitar-se dos poderes "ad judicia" 
(parágrafo 2.º do cit. art. 31) e habilitar um crédito não verdadeiro (art. 189-11 - da Lei de 
Falências). 

Assim, tão necessário é o reconhecimento da firma, na primeira via, quando assinada pelo 
credor ou por seu representante, quanto essencial é se assinada por profissional advocatício. 

A segunda consideração, que se nos impõe, consiste em haver, nestes autos, muitos 
reconhecimentos de firmas em contrário às acatadas recomendações da Egrégia Corregedoria 
Geral da Justiça, pois deles não constam os nomes das pessoas cujas assinaturas estão 
reconhecidas. 

É necessário que o tabelião consigne, expressa e claramente, tais nomes, consoante iterativas 
recomendações daquele respeitável órgão da Justiça Paulista, constantes dos provimentos, 
despachos e portarias infra-relacionadas: 

- Provimento 1.º, de 3-3-49 (in "Diário da Justiça", de S. Paulo, de 4-3-49; "Rev. dos Tribs."; - 
vol. 182 -  

p. 929, e "Repertório das Correções", de Nelson Nogueira, ed. de 1953 - p.213)  

- Despacho no processo n. 10.642, de 16-12-1953 (in "Diário da Justiça" S. P. de 17-12-53)  

- Provimento n. 44, de 28-12-53, em que está expresso: 

"Nos reconhecimentos de firmas, indicar os nomes das pessoas a quem pertencem as 
assinatura constituindo FALHA ABUSIVA E CONDENÁVEL a referência - "reconheço as firmas 
supra". 

("Diário da Justiça" S.P.., de 29-12-53, e "Rev. dos Tribs." - v. 220 - p. 589)  

Portaria n. 9-54, de 30-6-54 (in "Boletim da Associação dos Serventuários da Justiça do Est. de 
S. Paulo" - n. 51, de julho-agôsto de 1955 p. 11). 

Estas, as constantes recomendações da Egrégia e sábia Corregedoria Geral da Justiça, no 
sentido de os Tabeliães mencionarem, expressamente, nos reconhecimentos de firmas, para 
qualquer fim, os nomes das pessoas cujas assinaturas reconhecem, constituindo "FALHA 
ABUSIVA E CONDENÁVEL" o clássico "reconheço as firmas supra". 


