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RESUMO 

 

 

Apresenta projeto de intervenção que propõe mudança na estrutura 
organizacional e operacional da Junta Comercial do Rio Grande do Norte. Analisa as 
rotinas de fluxo das atividades do registro empresarial e a estrutura organizacional. 
Compara os modelos, atual com o proposto. O trabalho é dividido em seis capítulos 
que elenca desde a descrição da instituição, objeto do trabalho, até a proposta de 
um novo modelo organizacional e operacional. Usa a metodologia de revisão 
bibliográfica e observação da realidade. 

 

 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Gestão pública. Junta comercial. Reformas: organizacional e 

operacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

ABSTRACT 

 

 

 Displays intervention project that proposes changes in the organizational and 
operational structure of the Board of Trade of Rio Grande do Norte. Analyzes routine 
flow of activities of business registration and organizational structure. Compare the 
models, with the current proposed. The work is divided into six chapters which lists 
since the description of the institution, work object, until the proposed new 
organizational and operational model. Uses the methodology of literature review and 
observation of reality. 
 

 

KEYWORDS: Public Management. Commercial Board. Reforms: organizational and 

operational. 
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I INTRODUÇÃO  

 

   O Estado brasileiro sempre foi alvo de críticas quanto à sua leniência a 

respeito do ambiente de negócios, que impede as empresas de prosperarem, em 

razão da sua forma de atuação e efetividade dos resultados que são esperados pela 

atividade produtiva.  

   Cobra-se agilidade, menos burocracia e impostos, infraestrutura 

adequada, para que estes entraves econômicos deixem a economia brasileira mais 

competitiva.  

   Estes pontos ficaram ainda mais evidentes há nove anos, quando o 

Banco Mundial passou a divulgar anualmente os seus estudos (Doing Business), 

que avaliam e comparam as condições de vários países no trato da ambiência de 

negócios no mundo. Levam em consideração vários aspectos, desde os tributos, 

passando pelo crédito, o registro de propriedades até abertura e legalização de 

negócios.  

  É sobre este último aspecto, abertura e legalização de empresas, 

também conhecido como registro do comércio ou empresarial, que versaremos 

neste trabalho, pois a junta comercial é local primeiro onde um cidadão procura para 

iniciar seu périplo na tentativa de empreender e criar riqueza para o país.  

   De acordo com a legislação pátria, a atividade empresarial, para se 

tornar regular e, como tal, reconhecida pelo direito brasileiro, exige a constituição de 

uma pessoa jurídica por meio do registro de inscrição do empresário ou do ato 

constitutivo da sociedade empresária em uma das 27 juntas comerciais, conforme a 

escolha da unidade federativa.  

   Sem dúvida alguma, o registro do comércio é um elemento relevante 

dentre outros, na composição do conhecido índice de risco do país para 

investimentos, pois uma prestação insatisfatória deste tipo importantíssimo de 

serviço pode repercutir negativamente, criando um clima de desconfiança por parte 

dos empreendedores.  

   Como se vê, neste aspecto, as juntas comerciais têm importante 

visibilidade já que a prestação de seus serviços, positiva ou negativa, afeta 

imediatamente o desenvolvimento econômico do país. 
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   Com relação ao Brasil, estudos do Banco Mundial demonstram que há 

obstáculos para se estabelecer negócios, dentre eles o registro empresarial, já que é 

confuso, demorado e dispendioso.  

   Considera-se que o Brasil vem tentando dar sinais de progresso nesta 

área, para que se mude este quadro negativo que atualmente nos coloca na 121ª 

posição, entre 185 nações, segundo o último relatório do Banco Mundial, que versa 

exatamente sobre o nível em que se encontram alguns países na atração de 

negócio.  

   São exemplos de boas iniciativas: a edição da Lei Complementar nº 

123/06, de 14-12-06, mais conhecida como Lei Geral das Micro e Pequenas 

Empresas; a Lei nº 11.598/07, de 03-12-07, que estabelece procedimentos para a 

simplificação e integração do processo de registro e legalização de empresas, e a 

Lei Complementar nº 128/08, de 19-12-08, que cria condições especiais para que o 

trabalhador conhecido como informal – aquele que fatura até R$ 60.000,00 por ano 

– possa se tornar um Microempreendedor Individual legalizado, sem qualquer 

burocracia, pois é desnecessária a apresentação de documentos, cujo registro se 

faz pela internet, usufruindo ainda da previdência a um custo menor.  

   Contudo, além da base legal, imprescindível se faz partir para a 

efetividade das ações, como no exemplo da criação do Microempreendedor 

Individual, tornando o ambiente de negócios mais propício para a iniciativa privada. 

Por isso, vários Estados vêm procurando implantar a REDESIM - Rede Nacional 

para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios -, numa 

tentativa de melhorar os serviços voltados ao empreendedor.  

   Foi a Lei nº 11.598/07 que criou a REDESIM, tendo como meta instituir 

mecanismos para a simplificação e integração do processo de registro e legalização 

de empresas. 

  Antes da REDESIM houve outras tentativas de facilitar o registro, 

inscrição, alterações e baixa de empresas, como por exemplo, o Projeto do Cadastro 

Sincronizado Nacional, criado pela Receita Federal do Brasil, que viabilizava a 

integração de procedimentos entre vários órgãos das três esferas de poder. 

  Hoje, o cadastro sincronizado está sendo posto de lado, em razão da 

efetiva implantação da REDESIM, que integra os processos das instituições 

responsáveis pela legalização das sociedades empresárias, através da tecnologia 
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da informação e comunicação, com uma única entrada e análise de dados, 

virtualmente e em um só lugar. 

  Para tanto, imagina-se um integrador nacional que se interliga com 

integradores estaduais, os quais fariam o papel de interface entre os órgãos 

estaduais e os municípios de cada Unidade da Federação. 

  Já existem integradores estaduais em funcionamento parcial em cinco 

estados (SC, RJ, ES, MG e MA) e em implantação em mais outros cinco (RS, PB, 

AL, AM, SP e PI). 

   Os sistemas integradores estaduais são soluções tecnológicas que 

fazem a integração entre o Cadastro Sincronizado Nacional – CADSINC -, da 

Receita Federal e dos diversos órgãos estaduais e municipais envolvidos no 

processo de abertura, alteração e extinção de empresas. Contudo, sem mudar as 

rotinas internas de cada instituição, pois nenhum órgão sobrepõe o outro.  

   Com a vigência da Lei nº 11.598/07, deveriam todos os órgãos que 

atuam na criação, manutenção e extinção de pessoas jurídicas no país, iniciarem 

projetos para colocar à disposição dos cidadãos, meios que facilitem o melhor 

acesso, incentivando o empreendedorismo. 

   Entretanto, de nada adiantaria esta nova ferramenta de integração de 

todos os órgãos envolvidos na legalização das empresas se cada instituição não 

mudar seus procedimentos e estrutura até então utilizados, pois seria um claro 

exemplo de fazer o mesmo de outro jeito, mas sem evoluir, efetivamente, na 

prestação do serviço ao cidadão. 

   Tal proposta visa concretizar um Projeto de Intervenção na instituição 

pública em que o Autor trabalha há dezoito anos, qual seja a Junta Comercial do 

Estado do Rio Grande do Norte, que tem a finalidade de atender as exigências do 

Curso de Mestrado Profissional em Gestão Pública, que integra o Programa de Pós-

Graduação em Gestão Pública da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

para obtenção do grau de Mestre.  

   Por isto é que se propõe o autor a apresentar uma nova forma de tratar 

os processos referentes ao registro empresarial com uma solução virtual, sem 

necessidade do papel e com a segurança de ser certificado digitalmente, como 

ainda sugere mudança na estrutura organizacional da Junta Comercial do Estado do 

Rio Grande do Norte a partir de um diagnóstico da situação atual, formulando um 

novo modelo para essa importante instituição. 
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  É premente a necessidade de responder com eficiência e rapidez à 

sociedade, com intuito da promoção do desenvolvimento socioeconômico do Brasil e 

no caso específico, no Rio Grande do Norte, além do atendimento à Lei do 

REDESIM - Lei 11.598/2007 e às Leis Complementares nº 123/2006 e 128/2008. 

  Fundamenta, também, o presente projeto, a falta de informação precisa 

e consolidada ao cidadão quando este decide empreender, tendo que passar pelo 

excesso de burocracia e exigências, quando do registro e legalização do seu 

negócio, causando uma lentidão desnecessária, não só em razão do cumprimento 

de atribuições legais ultrapassadas, mas também quanto à análise formal das 

prescrições definidas por lei.  

   Contudo, isso só não basta, já que a Junta Comercial do Estado do Rio 

Grande do Norte – JUCERN - precisaria, também, adequar-se à nova realidade, 

permitindo mudanças que visem aperfeiçoar a execução de seus serviços, 

prestando-os de forma melhor e com menos custos, ou seja, sendo mais eficiente. 

  Assim sendo, o autor, com base no seu conhecimento adquirido no 

decorrer do mestrado e na sua experiência prática-profissional, propõe aqui 

alterações que resultem em evidentes benefícios ao desempenho institucional, seja 

em termos de aumento da eficiência, seja na redução de custos e/ou aumento de 

efetividade. 

   Para tanto, apresenta neste trabalho, novas rotinas para os processos 

do registro mercantil, em que se abandona o papel, substituindo-o por documentos e 

serviços digitais, facilitando a padronização dos procedimentos e diminuindo espaço 

de ineficiências. 

Defende ainda o enxugamento de cargos, a fusão e criação de órgãos 

internos, como também o enquadramento da Lei nº 3.715/68 e do Decreto nº 

7.328/78, ambos estaduais, com a legislação federal, para não restar em conflito. 

  Vislumbra a elaboração de nova legislação federal e estadual com novo 

organograma, no sentido de extinguir cargos inócuos, compatível com a exigência 

do equilíbrio fiscal. 

 Dessa forma é Objetivo Geral deste projeto a simplificação do 

processo de registro e legalização para o empresário, virtualizando a abertura, 

alteração e extinção de empresas, além da emissão de certidões e de solicitações 

de documentos, para que estes sejam totalmente digitais e as interações 

necessárias a estes processos sejam certificadas digitalmente de acordo com a 
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Instrução Normativa nº 109/08, do antigo Departamento Nacional do Registro do 

Comércio - DNRC, atual Departamento de Registro Empresarial e Integração - 

DREI, tudo isto em um ambiente seguro, tornando o procedimento mais atraente 

para o cidadão empreendedor. 

  Os Objetivos Específicos deste trabalho, por sua vez, são: 

  a) apresentar novas rotinas dos processos do registro mercantil, em 

que se abandona o papel, substitui-o por documentos e serviços digitais; 

  b) padronizar os procedimentos do registro empresarial, diminuindo 

espaço de ineficiências; 

  c) reduzir o tempo de abertura e legalização das empresas; 

  d) diminuir os custos para os empresários e para a administração 

pública, pelos mais variados aspectos, desde o deslocamento do empresário, 

passando pela desburocratização, pois o ambiente será virtual, simples, fácil, 

seguro, interativo e com rápidas respostas para as solicitações; 

  e) otimizar os recursos públicos e melhorar os procedimentos da 

JUCERN, e; 

  f) aumentar a eficiência do serviço público, tornando-o cada vez mais 

de qualidade. 

 Justifica o presente projeto de intervenção, o potencial empreendedor 

do Estado do Rio Grande do Norte que será facilitado com a agilidade nos 

processos de criação, alteração e extinção de empresas, sendo uma tentativa de 

melhorar a qualidade dos serviços prestados por um órgão público (JUCERN), 

provendo uma gestão eficiente e eficaz da documentação e dos processos do 

registro mercantil, com acesso rápido e seguro às informações gerenciais tanto para 

os seus usuários finais, quanto para seus colaboradores.  

  Consequentemente, na busca pela qualidade e produtividade no 

desenvolvimento de suas atividades, faz-se necessário o tratamento e disseminação 

da informação, a implementação de soluções organizacionais, além da formulação 

de rotinas de trabalho, exigindo o uso de diversos procedimentos e metodologias, 

tais como: a análise e redesenho de processos de negócios; a sistematização de 

processos através de ferramentas informatizadas com o uso intensivo de 

Certificação Digital; a organização, classificação, preparação, distribuição e a 

preservação de documentos. 
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  Portanto, para a adoção sistemática de metodologias e melhores 

práticas na gestão de documentos, informações e processos de negócio na 

JUCERN, se fazem necessárias mudanças de paradigmas, pois se adotará nova 

lógica na prestação do serviço público. 

 Outra nuance que justifica a presente proposta de intervenção é o risco 

a que a JUCERN está submetida, por armazenar em suas dependências em meio 

físico, dados históricos da evolução econômica e financeira do Estado, cuja perda 

das informações acarreta irreparável prejuízo de toda ordem. 

  Sem falar na necessidade, mais que atual, de maximizar o uso das 

informações disponíveis e trazer agilidade na recuperação de informações das 

diversas empresas cujos atos constitutivos estejam armazenados na JUCERN, 

minimizando os riscos de perda da informação, pelo armazenamento em meio 

eletrônico mantendo um registro histórico perene, disponível ao público e atualizado 

na medida da evolução do registro empresarial. 

  Tudo isto com segurança das informações, pois elas estarão em mídia 

analógica ou digital, com certificação digital, através de práticas de guarda 

descentralizada e de recuperação de desastres. 
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II REVISÃO DE LITERATURA  

   

   O ente estatal, como agente do desenvolvimento, deve ter um 

desempenho que garanta a manutenção dos serviços considerados indispensáveis à 

coletividade, provendo o crescimento econômico do país. 

   Entretanto, para que o Estado cumpra esse desiderato terá de se 

modernizar em seus diferentes setores, visando um desempenho mais condizente 

com o papel que deverá efetivamente exercer no processo desenvolvimentista.  

   Esse papel do poder público foi bem definido pelo Min. Hélio Beltrão, 

ao se dirigir aos empresários paulistas em 1967. Na ocasião, BELTRÃO (1967) 

descrevia uma realidade indiscutível para dela tirar uma consequência inevitável – a 

de que a produtividade das empresas privadas depende, em escala cada vez maior, 

não apenas de sua própria eficiência, mas, sobretudo da eficiência dessa enorme 

empresa que se chama governo. E mais, que o desenvolvimento econômico e social 

depende, em primeiro lugar, da produtividade da máquina governamental. 

   Não sendo eficiente e eficaz a administração pública, ela precisa ser 

reformada para tornar-se adequada ao papel que deverá desempenhar perante o 

desenvolvimento. Do contrário, em vez de agente, o poder público poderá tornar-se 

um obstáculo para a consecução dos objetivos concebidos como sendo próprios do 

Estado. 

   É dentro dessa perspectiva que os estudiosos têm procurado orientar 

as reformas administrativas, tentando imprimir na administração pública a eficiência 

e eficácia que é reclamada pelos setores privados da sociedade. Para isso, 

procuram injetar não somente na burocracia, como também nos escalões 

superiores, onde brotam as decisões mais importantes, doses maciças de recursos 

técnicos visando o seu desempenho. 

   Não raro, importam experiências alienígenas sem maiores 

preocupações pelos resultados que poderão advir desses padrões de racionalidade 

transplantados de diferentes realidades econômicas e sociais. Partem do 

pressuposto de que tais medidas serão aqui igualmente eficientes e eficazes, 

enquanto oriundas de nações desenvolvidas onde a administração pública é 

racionalizada (MARTINS, 1974). 



22 
 

   Na presunção de que as atividades técnicas devem prevalecer e se 

superpor a qualquer outro tipo de consideração, procuram os técnicos eliminar toda 

e qualquer influência ou critérios de decisão que não os técnico-científicos. 

   Partindo do pressuposto de que as atividades técnicas devem ser 

reservadas aos técnicos, procuram engrossar cada vez mais o seu contingente 

dentro da administração pública, tentando abrir caminho para implantação de uma 

administração mais racional. 

   Nessa tendência para a racionalização, e na ausência, por parte do 

segmento político, de condições para exercer o seu verdadeiro papel de 

protagonista das diretrizes de política geral, tende o segmento técnico a assumir 

mais e mais funções de comando na condução dos destinos da administração 

pública. 

   WILSON (1887) imaginava uma administração pública fora da esfera 

política, já que para ele questões administrativas não são questões políticas, apesar 

de a política determinar tarefas para a administração, mas sem tolerar a 

manipulação de cargos. 

   Contudo, atualmente está completamente superada esta dicotomia 

entre a administração pública e a política, como bem observou DENHARDT (2012), 

a devida sensibilidade política se traduz no conhecimento dos homens e de suas 

aspirações, devendo haver uma completa interação entre as duas ciências. 

 Para ARAÚJO (2011), a ideia de construir uma administração pública 

eficiente, capaz de satisfazer as demandas por bens e serviços de forma eficaz, 

tornou-se consenso em vários países a partir da segunda metade dos anos noventa. 

Desde então, muito tem sido feito para modernizar a gestão e incorporar um 

conjunto de práticas de gestão alinhadas com o ideário de um Estado eficiente, 

eficaz e efetivo na resolução dos problemas. 

  Fazer negócios na sociedade moderna capitalista, para WEBER 

(1987), é assumir uma postura fundamental e crescentemente racional na busca da 

mais adequada relação entre os meios disponíveis num contexto e momento dados 

os objetivos visados. 

  WEBER (1987) também descreve a postura do empreendedor 

capitalista como um espírito que influi de modo determinante suas percepções e seu 

modo de agir. O agir racional do agente econômico não acontece no vácuo social, 
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ao contrário, ele é influenciado e contingenciado pelo contexto institucional que o 

cerca. 

  Por sua vez os relatórios “Doing Business”, do Banco Mundial, que 

analisam as regras que envolvem a abertura e legalização de empresas, nos mais 

variados países, informam que a simplificação dos procedimentos de registro 

mercantil proporciona um estímulo ao surgimento de novas empresas.  

  Segundo o Projeto BRA/07/004, elaborado pela Faculdade de Direito 

da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, esse estudo do Banco 

Mundial teve a virtude de mobilizar o Poder Público a buscar uma maior eficiência 

das Juntas Comerciais e da formalização de empresas no país.  

  Ainda com base no Projeto BRA/07/004, um sistema ineficiente e 

inadequado de registro empresarial tende a estimular exageradamente a 

informalidade, a corrupção para “agilizar” os procedimentos, a falta de isonomia e a 

“privatização” de espaços públicos. Ao passo que num sistema ágil e eficiente 

facilitaria a formalização, o registro e a atividade empresarial como um todo. 

    Quais serão as razões das deficiências administrativas que tão 

frequentemente prejudicam o desenvolvimento econômico? A seguinte problemática  

é universal: há excesso de funcionários, seus serviços não são integralmente 

utilizados e, muitas vezes, não possuem treinamento e experiência que os 

qualifiquem para o trabalho. (RIGGS, 1968) 

   A falta de remuneração condigna do servidor também pode servir a 

outra disfunção passível de observação em algumas repartições – a propina. Como 

observa RIGGS (1968), na presunção de receber gorjetas do público, o mal servidor 

dificulta a tramitação dos processos, alegando excesso de trabalho na repartição ou 

fingindo ter de trabalhar horas extras para levar a termo a pretensão do cliente. 

   Segundo RIGGS (1968), a expectativa de propinas também induz o 

funcionário a inventar formalidades e obstáculos técnicos que atrasam o andamento 

dos processos, com o objetivo de induzir os clientes a oferecerem pagamento para 

receberem aquilo que por direito deveria ser proporcionado independente de 

qualquer despesa. 

   A indústria da propina, para RIGGS (1968), dentro da repartição não 

somente aumenta as formalidades, emperrando o seu funcionamento, como também 

induz a outros males tais como a concessão de direitos ou benefícios inexistentes 

para clientes que os compram mediante a oferta de compensações financeiras. 
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  Assim sendo, a burocracia pela qual é obrigada a passar uma nova 

empresa no Brasil que busca legalizar-se representa os custos de transação das 

relações dos empresários com o Estado. Tais custos de transação podem atrasar e, 

por vezes, inibir o estabelecimento de novos investimentos no país. (FREITAS; 

TIMM, 2010)  

  É sabido que para a atração de investimentos e crescimento 

econômico, boas práticas no registro empresarial são imprescindíveis, até porque os 

atos das empresas, dos mais complexos aos menos relevantes, só tem eficácia a 

partir do arquivamento do instrumento mercantil. 

 Porém, no Rio Grande do Norte, a partir de pesquisa realizada 

recentemente (NASCIMENTO, 2011), metade dos gestores (coordenadores e 

subcoordenadores) das secretarias estaduais de governo, não têm estímulos para 

inovar os processos de trabalho, o que aponta na direção da resistência às 

mudanças na estrutura burocrática dos órgãos públicos. 

  De todos é conhecido que a inovação é fator preponderante para se 

alcançar êxito na iniciativa privada, bem como no serviço público, merecendo 

destaque na reestruturação dos estados burocráticos, em busca do pleno 

desenvolvimento das sociedades modernas, como no caso dos países da OCDE. 

  Com o acesso mais fácil à informação e com o incremento das 

demandas sociais, restou patente que a inovação na administração pública alcança 

maior representatividade, em decorrência da crescente necessidade em atender 

diferentes expectativas por meio da introdução de novos serviços, processos e 

tecnologias. 

  O problema da inovação pode ser encarado, tanto num panorama 

macro de desenvolvimento nacional, como numa perspectivava micro, de melhoria 

dos processos e da qualidade dos serviços públicos oferecidos aos cidadãos. 

  Consoante NASCIMENTO (2011), a falta de incentivos à inovação nos 

órgãos públicos estaduais pode causar, no médio prazo, perda de competitividade 

do Estado do Rio Grande do Norte em relação às demais unidades federativas do 

país, assim como, não estimular que soluções mais eficientes sejam desenvolvidas 

para resolver os problemas da própria população potiguar. 

  Com base em relatórios das Secretarias de Administração dos Estados 

no período de 2007-2009, é consenso que a inovação permite a gestão pública 
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atender com mais eficiência e racionalidade do gasto as exigências crescentes da 

sociedade. (ARAÚJO, 2011) 

  Assim, o Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins, 

que é regulado pela Lei nº 8.934/94, com finalidades essenciais de dar garantia, 

publicidade, autenticidade, segurança e eficácia aos atos das empresas mercantis; 

bem como: cadastrar as empresas nacionais e estrangeiras em funcionamento no 

país; manter atualizados as informações pertinentes e preceder a matricula dos 

agentes auxiliares do comércio e, ainda, ao seu cancelamento, pode e deve 

proporcionar meios mais eficientes de prestar seus relevantes serviços à 

comunidade. 

   As juntas comerciais, por sua vez, que são entidades públicas 

estaduais, responsáveis pela execução e administração dos serviços de registro 

empresarial, com jurisdição na área da circunscrição territorial respectiva e sede na 

capital, subordinando-se administrativamente ao governo estadual e tecnicamente 

ao DREI, são órgãos integrantes da administração estadual que desempenham 

função de natureza federal. (COELHO, 2009)  

 Por isso, devem as juntas comerciais atender da melhor maneira 

possível o que está estabelecido na legislação referente ao registro do comércio, 

com foco sempre no usuário final, o cidadão-empreendedor, que auxiliado pelas 

transformações tecnológicas que possibilitam o uso de uma série de instrumentos 

novos para o seu atendimento, podem colaborar no processo de mudança do 

modelo físico/analógico para o virtual/digital. 

  Desta forma, os integrantes das organizações públicas têm a 

responsabilidade de auxiliar o público e articular suas necessidades; de identificar os 

problemas importantes, mesmo que muitas vezes ocultos; e de expressar o desejo 

de vê-los atendidos. (DENHARDT, 2012) 

   De acordo com BRITO (2007), desde o aparecimento do serviço de 

registro empresarial que o mesmo foi pensado com fulcro em construções teóricas 

para suprir necessidades reais. Os comerciantes da idade média, diante de uma 

necessidade real, mantém controle de seus membros e das atividades comerciais 

por eles desenvolvidas, criam um método de registro escrito para organizar e 

conservar estas informações.  

   Em 1755, Marques de Pombal reformula o modelo de registro de 

comércio que vem ser introduzido no Brasil. Aqui as principais mudanças 
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aconteceram na década de 1960, com base na teoria de sistemas em voga por esta 

data entre arquivistas e administrativistas. 

   O registro de empresas deve ser encarado sob diferentes prismas. 

Qualquer estudo sobre o tema deve ser alicerçado em bases teóricas 

interdisciplinares, pois envolve as mais variadas ciências - jurídicas, contábeis, 

econômicas, etc. - necessitando, portanto, de um aprofundamento em questões 

importantes para o conhecimento científico sobre a causa. 

  Neste sentido, verificamos que seja possível entender a problemática 

relativa à prestação de serviço executada pela JUCERN, recorrendo-se ao aparato 

teórico de outras áreas do conhecimento, como as Ciências da Administração, da 

Informação e Comunicação, e Jurídica, para responder a recortes específicos do 

problema, tendo em vista que a ciência é única. (JAPIASSU, 1981)  

   O presente projeto está centrado numa organização composta de seres 

humanos que pensam e agem e por isso causam impacto na organização e, por 

conseguinte, no serviço que prestam à população e na própria Administração 

Pública. 

   BRITO (2007) entende que as juntas comerciais devem adotar valores 

da eficiência, da eficácia e da accountability como guias de conduta na reforma 

administrativa do aparelho estatal, se conectado no tempo e no espaço. 

   É, sem dúvida, pano de fundo para ampliação da importância dada 

pelos administradores públicos e empresários ao tratamento das informações de 

registro mercantil, que sofre questionamento sobre a qualidade do serviço prestado 

pelas juntas comercias, isto é, qual o modelo de eficiência que o Estado Brasileiro 

quer implantar e aprofundar nestas organizações. 

   O modelo de organização do registro de comércio pode ser 

interpretado como um conjunto composto de vários elementos ou subsistemas 

(ASHBY, 1970, p.143), já que a própria Lei descreve o SINREM como designativo 

das relações informacionais existentes entre o DREI e as 27 Juntas Comerciais, 

numa relação supostamente de coordenação e normatização. 

   Nesse sentido, a própria JUCERN é ao mesmo tempo elemento do 

sistema de organização do registro público de empresas mercantis como também 

seu subsistema, na medida em que internamente coordena e desempenha outras 

funções próprias de sua existência, a exemplo de emprego de sistemas de arquivo e 

prestação de serviços de informação. (BRITO, 2007) 



27 
 

   Para BRITO (2007), alicerçada em autores que seguem a linha de que 

a organização é um sistema, do qual o subsistema de documentos ou sistema de 

informação está representado pela entrada de documentos, tratamento dos dados e 

saída em forma de informação organizada, pode-se visualizar as juntas comerciais 

neste âmbito. 

  Conforme REZENDE (2001), todo sistema que se utiliza ou não de 

recursos de tecnologia da informação, que manipula e gera informação, pode ser 

genericamente considerado sistema de informação. 

   O computador, a partir de seu surgimento, foi utilizado para 

incrementar os negócios, desde a redução de custos, automatização de rotinas até a 

criação de sistemas empresariais de trabalho intenso. 
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III JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

   

  A Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte – JUCERN - é 

uma instituição secular, criada em 13 de setembro de 1899, pela Lei Estadual nº 

132. Com o advento da Lei Estadual nº 3.715, de 10 de dezembro de 1968, ela se 

transformou em autarquia, isto é, passou a fazer parte da administração indireta, 

cuja vinculação é com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, de 

acordo com a Lei Complementar Estadual nº 163, de 05 de fevereiro de 1999.  

   A JUCERN, apesar de ser uma autarquia estadual, com personalidade 

jurídica de direito público, possui natureza híbrida quanto à sua competência, pois, 

administrativamente, segue legislação estadual e, tecnicamente, tem vinculação com 

o Departamento de Registro Empresarial e Integração-DREI, órgão federal vinculado 

à Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da Republica, criado 

através do Decreto Federal nº 8.001, de 10 de maio de 2013, em substituição ao 

Departamento Nacional do Registro do Comércio-DNRC, órgão federal que era 

vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.  

   Ou seja, quanto à administração de seus recursos financeiros, 

humanos e materiais, a Junta Comercial é disciplinada pelas normas editadas pelo 

próprio Estado do Rio Grande do Norte, portanto, submetida a esta esfera, muito 

embora, em alguns aspectos, mesmo de cunho administrativo, deve-se respeitar a 

estrutura básica determinada por lei federal.  

  A rigor, o que todas as juntas comerciais do País devem obedecer 

quanto à estrutura organizacional mínima, é ter em sua estrutura: Presidência - 

órgão diretivo e representativo; Plenário - órgão deliberativo superior; Turmas - 

órgãos deliberativos inferiores; Secretaria-Geral - órgão administrativo; Procuradoria 

- órgão de fiscalização e de consultoria jurídica; além da possibilidade de terem 

Assessoria como órgão preparador e relator dos documentos a serem submetidos à 

deliberação.  

   Entretanto, as juntas comerciais no Brasil não são organizações 

uniformes, por mais que o DREI venha procurando implementar um modelo de 

normas de padronização técnica.  

   O plenário das juntas comerciais é o órgão deliberativo superior 

composto atualmente de, no mínimo, 11 e, no máximo, de 23 vogais titulares e 



29 
 

outros tantos suplentes, conforme a Lei Federal nº 10.194, de 14 de fevereiro de 

2001.  

   O Decreto Estadual nº 12.484, de 07 de fevereiro de 1995, dispôs, 

dentre outras coisas, da estrutura básica e do quadro de lotação de cargos em 

comissão da Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte, apresentando 

inclusive um organograma, conforme segue abaixo: 

 

Figura 1 - Organograma da JUCERN 
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Como órgãos de Assessoramento ao Presidente, Vice-Presidente e 

Secretário-Geral encontram-se a Procuradoria Jurídica e a Assessoria Técnica; 

como órgãos de atuação Instrumental: a Coordenadoria de Administração, com uma 

Seção de Serviços Gerais e a Coordenadoria de Finanças e Contabilidade; como 

órgãos de Execução Programática tem-se a Coordenadoria de Registro do 

Comércio, com um Grupo de Apoio e uma Seção de Arquivo, com três Setores de: 

Matrícula, Certidão e Registro e Autenticação, e; como órgão de Execução Regional, 

o Escritório Regional de Mossoró. 

   Neste momento é importante destacarmos a atribuição específica de 

cada órgão interno. 

   O Plenário é a unidade organizacional, de caráter deliberativo superior, 

responsável pela deliberação, julgamento e decisão sobre atos da Junta Comercial. 

O Plenário da JUCERN, composto de Vogais e respectivos Suplentes, tem como 

competências: 

   a) o julgamento dos recursos interpostos das decisões definitivas, 

singulares ou colegiadas;  

   b) fixar a tabela de preços dos serviços da Junta Comercial;  

   c) deliberar sobre o assentamento dos usos e práticas mercantis;  

   d) aprovar o Regimento Interno e suas alterações;  

   e) decidir sobre matérias de relevância, conforme previsto no 

Regimento Interno; 

   f) deliberar, por proposta do Presidente, sobre a criação de Delegacias;  

   g) deliberar sobre as proposições de perda de mandato de Vogal ou 

suplente;  

   h) manifestar sobre proposta de alteração do número de Vogais e 

respectivos suplentes; 

   i) além de exercer as demais atribuições e práticas dos atos que 

estiverem implícitos em sua competência, previstas em leis ou em outras normas 

federais ou estaduais.  

   As Turmas são unidades organizacionais, de caráter deliberativo 

inferior, constituídas, cada uma, por 03 (três) vogais e respectivos suplentes, 

responsáveis pela apreciação e julgamento de processos de registro empresarial de 

análise coletiva. 
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  A Presidência é uma unidade organizacional, de caráter diretivo e 

representativo, responsável pela gestão de atos e serviços prestados pela Junta 

Comercial. Será exercida por um Diretor Presidente, nomeado pelo Governador do 

Estado dentre os membros de Colégio de Vogais. Tem como competências 

principais:  

a) a direção e representação geral da Junta Comercial;  

   b) a proposição de normas, políticas e diretrizes para a gestão 

administrativa e o desenvolvimento institucional;  

   c) a posse e convocação de Vogais e Suplentes;  

   d) a superintendência dos serviços realizados pela Junta Comercial; 

   e) o julgamento de atos de registro público de empresas mercantis; 

   f) o cumprimento de deliberações e resoluções aprovadas pelo 

Plenário; 

   g) a ordenação, coordenação e controle financeiro e orçamentário da 

Junta Comercial; 

   h) o exercício de demais atribuições e práticas de atos que estiverem 

implícitos em sua competência, previstas em leis ou em outras normas federais ou 

estaduais. 

   A Vice-Presidência é uma unidade organizacional, de caráter diretivo e 

representativo, responsável pelo auxílio e substituição da Presidência, além de atuar 

como Corregedor. Será exercida por um Diretor Vice-Presidente, nomeado pelo 

Governador do Estado dentre os membros de Colégio de Vogais. Tem como 

atribuição: o auxílio e substituição da Presidência, além e, principalmente, das 

atividades relacionadas à apuração de possíveis irregularidades cometidas por 

servidores da junta comercial e à aplicação das devidas penalidades, sem falar no 

exercício das demais atribuições e práticas de atos que estiverem implícitos em sua 

competência, previstas em leis ou em outras normas federais ou estaduais. 

   A Procuradoria é uma unidade organizacional, de caráter de 

assessoramento jurídico, responsável pela fiscalização e fiel cumprimentos das 

normas legais e executivas da Junta Comercial. A gestão da Procuradoria Jurídica 

será exercida por um Procurador designado pelo Governador do Estado, dentre os 

procuradores do quadro da Procuradoria Geral do Estado. Tem como competências 

especiais: 
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a) a fiscalização e cumprimento das normas legais e executivas, em 

matéria de registro público de empresas mercantis e atividades afins; 

   b) o assessoramento junto às unidades deliberativas e diretivas, em 

matérias de sua competência;  

   c) a representação da Junta Comercial junto às esferas municipais, 

estaduais e federais;  

   d) a promoção de estudos para assentamento de usos e práticas 

mercantis;  

   e) o assessoramento interno e externo, em matéria de registro público 

de empresas mercantis e atividades afins;  

   f) o exercício de demais atribuições e práticas de atos que estiverem 

implícitos em sua competência, previstas em leis ou em outras normas federais ou 

estaduais. 

   A Secretaria-Geral é a unidade organizacional, de caráter gerencial 

superior, responsável pela administração da Junta Comercial e execução de 

serviços de Registro. É exercida por um Secretário-Geral nomeado pelo Governador 

do Estado, dentre brasileiros de notória idoneidade moral e especializados em 

Direito Comercial. São suas atribuições principais:  

   a) o planejamento e a coordenação das unidades organizacionais da 

Junta Comercial; 

   b) o assessoramento à Presidência e ao Colegiado de Vogais;  

   c) o gerenciamento técnico e o disciplinamento de procedimentos, 

políticas e diretrizes;  

 d) o acompanhamento e cumprimento de legislações relativas ao 

registro empresarial;  

 e) o levantamento e a divulgação de informações e dados estatísticos;  

 f) a coordenação e o controle financeiro e orçamentário;  

 g) o exercício de demais atribuições e práticas de atos que estiverem 

implícitos em sua competência, previstas em leis ou em outras normas federais ou 

estaduais. 

  A Coordenadoria de Registro do Comércio é a unidade organizacional, 

de caráter gerencial intermediária, responsável pelo planejamento, coordenação, 

controle e avaliação das atividades específicas da área de registro do comércio, 

relativas ao atendimento a cliente, protocolo e distribuição, análise processual, 
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registro, cadastro e arquivo. É exercida por um Coordenador de Registro do 

Comércio, nomeado pelo Presidente. Suas competências principais são:  

 a) planejamento, coordenação e controle da operacionalização das 

atividades pertinentes às áreas subordinadas à unidade;  

  b) assistência à Secretaria-Geral nos assuntos relativos ao Registro do 

Comércio e atividades afins; 

  c) orientação técnica e normativa aos Escritórios e às Unidades 

Descentralizadas;  

 d) suporte e orientação nos procedimentos de rotina das unidades 

subordinadas;  

 e) articulação com órgãos externos vinculados à atividade de Registro 

do Comércio;  

 f) cooperação técnica às Turmas e ao Plenário;  

 g) elaboração e controle de indicadores de desempenho das unidades 

subordinadas; 

  h) exercício de demais atribuições e práticas de atos que estiverem 

implícitos em sua competência, previstas em leis ou em outras normas federais ou 

estaduais. 

   A Coordenadoria de Administração é a unidade organizacional, de 

caráter gerencial intermediária, responsável pelo planejamento, coordenação, 

controle e avaliação das atividades da área administrativa, relativas às áreas de 

recursos humanos, contratos e convênios, material e patrimônio e tecnologia da 

informação. É exercida por um Coordenador Administrativo, nomeado pelo 

Presidente, e tem como principais atribuições:  

   a) planejamento e coordenação das atividades pertinentes à área de 

recursos humanos, referentes à: movimentação e cessão de pessoal, rotinas de 

administração de pessoal, publicação de atos, treinamento, desenvolvimento, entre 

outras atividades correlatas; 

   b) planejamento e controle das atividades pertinentes à área de 

contratos e convênios, relativas à elaboração, análise, controle, guarda e publicação 

de atos; 

   c) coordenação e acompanhamento das atividades pertinentes à área 

de material, patrimônio e serviços gerais, relativas a compras, recebimento, controle 

e distribuição de material e equipamentos, bem como à conservação, manutenção e 
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limpeza; planejamento e coordenação das atividades pertinentes à área de 

Tecnologia da Informação;  

   d) elaboração e controle de indicadores de desempenho das unidades 

subordinadas; 

   e) exercício de demais atribuições e práticas de atos que estiverem 

implícitos em sua competência, previstas em leis ou em outras normas federais ou 

estaduais. 

   A Coordenadoria de Finanças e Contabilidade é a unidade 

organizacional, de caráter gerencial intermediária, responsável pelo planejamento, 

coordenação, controle e avaliação das atividades da área financeira, orçamentária e 

contábil. É exercida por um Coordenador Financeiro-Contábil, nomeado pelo 

Presidente. Tem como competência: 

 a) planejamento, coordenação e controle das atividades pertinentes à 

área financeira, orçamentária e contábil da Junta Comercial; 

 b) o controle e cumprimento da programação financeira e orçamentária 

da Junta Comercial; 

  c) a coordenação e controle de atividades econômico-financeiras, 

relativas à movimentação de contas bancárias e investimentos; 

 d) o acompanhamento e cumprimento das diligências do Tribunal de 

Contas do Estado; 

 e) a supervisão das atividades de contabilidade geral e fiscal, através 

do acompanhamento e controle dos registros dos atos e fatos da gestão financeira, 

contábil e patrimonial;  

 f) a coordenação e controle das atividades de elaboração de 

balancetes, balanços, demonstrativos financeiros, em consonância com legislação 

fiscal e tributária vigente;  

 g) a elaboração e controle de indicadores de desempenho das 

unidades subordinadas;  

 h) o exercício de demais atribuições e práticas de atos que estiverem 

implícitos em sua competência, previstas em leis ou em outras normas federais ou 

estaduais. 

  A Assessoria Técnica é a unidade organizacional de caráter 

operacional, responsável pela análise e decisão singular de processos, como 

também, de instrução de processos de competência colegiada. A unidade pode ser 



35 
 

composta por ocupantes de cargo de provimento efetivo ou de comissão, 

enquadrados como analistas processuais. Suas aptidões são:  

 a) recepção e controle de processos de registro do comércio; 

 b) conferência, análise e instrução processual, em cumprimento às 

normas legais vigentes; 

 c) lançamento de informações no sistema relativas a sua área de 

atuação; 

 d) decisão singular de processos; 

 e) análise de processo de competência colegiada; 

 f) distribuição processual para o registro ou correção; 

 g) orientação e suporte às unidades vinculadas à Coordenadoria de 

Registro do Comércio; 

 h) cumprimento, controle e guarda das normas relativas à Registro do 

Comércio; 

 i) exercício de demais atribuições e práticas de atos que estiverem 

implícitos em sua competência, previstas em leis ou em outras normas federais ou 

estaduais. 

  A Seção de Serviços Gerais é a unidade organizacional vinculada a 

Coordenadoria de Administração, de caráter operacional, responsável pelo 

acompanhamento, execução e controle das atividades da área de material, 

patrimônio e serviços gerais. É exercida por um Chefe de Seção, nomeado pelo 

Presidente, cujas atribuições são: 

 a) execução e controle das atividades relativas às compras, 

recebimento, armazenamento, distribuição e controle de material e equipamentos, 

de qualquer natureza; 

 b) execução dos procedimentos legais para a aquisição de material e 

equipamentos, em conformidade com as normas legais vigentes; 

 c) elaboração e controle do cadastro de fornecedores; 

 d) elaboração e controle do tombamento dos bens móveis; 

 e) coordenação e execução do processo de inventário físico; 

 f) fiscalização da execução dos serviços de empresas terceirizadas; 

 g) coordenação e supervisão dos serviços de conservação, 

manutenção e limpeza, de qualquer natureza; 
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 h) exercício de demais atribuições e práticas de atos que estiverem 

implícitos em sua competência, previstas em leis ou em outras normas federais ou 

estaduais. 

   O Setor de Registro e Autenticação é a unidade organizacional 

vinculada a Coordenadoria de Registro do Comércio, de caráter operacional, 

responsável pelo acompanhamento, execução e controle das atividades relativas ao 

registro e autenticação de documentos de registro empresarial. É exercida por um 

Chefe de Setor, nomeado pelo Presidente. São suas competências:  

 a) a execução e o controle de procedimentos referentes ao registro e 

autenticação da documentação trazida após a análise das formalidades do registro 

empresarial, autenticando e filigranando tais documentos que serão entregues aos 

usuários, devendo em seguida cadastrar os processos no sistema SIARCO; 

 b) operacionalizar o procedimento de saneamento de processos; 

 c) identificar necessidades de correções em processos de 

constituições, alterações e baixas de empresas; 

 d) exercer demais atribuições e práticas de atos que estiverem 

implícitos em sua competência, previstas em leis ou em outras normas federais ou 

estaduais. 

   O Setor de Certidão é a unidade organizacional vinculada a 

Coordenadoria de Registro do Comércio, de caráter operacional, responsável pelo 

acompanhamento, execução e controle das atividades relativas ao registro e 

autenticação de documentos de registro empresarial. É exercida por um Chefe de 

Setor, nomeado pelo Presidente. Apesar do nome, na prática, este setor faz:  

 a) o atendimento e a orientação ao cliente sobre procedimentos e 

documentos relativos ao registro mercantil; 

 b) recebe e confere os documentos trazidos pelos usuários para 

formalização dos processos do registro empresarial; 

 c) executa e controla as atividades de entrada e saída de processos;  

 d) faz a pesquisa de nome empresarial;  

 e) emite certidões simplificadas, específicas e processa os pedidos de 

certidão de inteiro teor: 

 f) analisa e autentica os livros referentes à escrituração contábil;  
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 g) exerce as demais atribuições e práticas de atos que estiverem 

implícitas em sua competência, previstas em leis ou em outras normas federais ou 

estaduais. 

  O Setor de Matrícula é a unidade organizacional, de caráter 

operacional, responsável pelos agentes auxiliares do comércio, em especial os 

tradutores e leiloeiros públicos, mas que na prática também coordena, executa e 

controla as atividades relativas ao protocolo e distribuição de processos do registro 

do comércio. É exercida por um Chefe de Setor, nomeado pelo Presidente. Fazem 

parte de sua competência:  

 a) a coordenação e execução do processo de recebimento, 

conferência, protocolo e distribuição de processos de registro de comércio;  

 b) a conferência e correção de dados relativos à natureza jurídica da 

empresa, atos e eventos, em conformidade com a legislação específica vigente;  

 c) o lançamento de informações no SIARCO relativa à sua área de 

atuação; coordenação, execução e controle da movimentação de processos de 

registro de comércio junto às unidades descentralizadas;  

 d) o recebimento e distribuição de expedientes externos oriundos dos 

mais diversos órgãos e entidades da capital, do interior e de outros estados;  

  e) exercício de demais atribuições e práticas de atos que estiverem 

implícitos em sua competência, previstas em leis ou em outras normas federais ou 

estaduais. 

  A Seção de Arquivo é a unidade organizacional vinculada a 

Coordenadoria de Registro do Comércio, de caráter operacional, responsável pela 

coordenação, execução e controle do cadastramento dos processos aprovados pelo 

registro empresarial, selecionando e arquivando em pastas individuais, por empresa, 

os documentos. É exercida por um Chefe de Setor, nomeado pelo Presidente. São 

da sua competência:  

 a) cadastrar os processos do registro empresarial no SIARCO;  

 b) operacionalizar o procedimento de saneamento de processos;  

 c) analisar e identificar necessidades de correções em processos de 

constituições, alterações e baixas de empresas;  

 d) controlar a entrada, emissão, protocolo e assinatura de certidão de 

inteiro teor e específica;  

 e) manter, guardar e conservar o arquivo sob sua responsabilidade;  
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 f) exercer as demais atribuições e práticas de atos que estiverem 

implícitos em sua competência, previstas em leis ou em outras normas federais ou 

estaduais. 

   Ressalte-se aqui, que o lapso temporal de dez anos, ocorrido entre a 

transformação da JUCERN em autarquia, através da Lei Estadual nº 3.715/68, e a 

promulgação do Decreto regulamentador nº 7.328/78, trouxe problemas de ordem 

estrutural e de interpretação da legislação, conforme visto em seguida.  

   Com o advento da nova legislação federal que dispôs sobre o Registro 

Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins, Lei nº 8.934, de 18 de novembro 

de 1994, regulamentada pelo Decreto Federal nº 1.800, de 30 de janeiro de 1996, as 

juntas comerciais do País teriam um prazo de 180 dias para se adequarem à nova 

realidade.  

   Já se passou muito tempo desde a publicação de tais leis e a JUCERN 

não suscitou a adequação na legislação estadual, trazendo deformidades à sua 

estrutura organizacional básica.  

   Atualmente, a nomeação para os cargos da direção: presidente, vice-

presidente e secretário-geral são privativos do Governador do Estado, devendo-se 

respeitar esta estrutura básica, não podendo sofrer qualquer mudança, já que assim 

determina legislação federal, que dispõe sobre o registro público de empresas 

mercantis, a quem os Estados federados devem submeter-se. A indicação para os 

demais cargos administrativos é da competência do presidente da autarquia. 

   Tecnicamente falando, não só a JUCERN, mas todas as Juntas 

Comerciais do País estão submetidas à Lei Federal nº 8.934, de 18 de novembro de 

1994 e ao Decreto Federal nº 1.800, de 30 de janeiro de 1996, fazendo com que, 

operacionalmente, todas sejam orientadas pelas Instruções Normativas baixadas 

pelo DREI, interligando-as através do Sistema Nacional de Registro Mercantil-

SINREM, cuja ferramenta tecnológica utilizada, na maioria das juntas comerciais, é o 

Sistema Integrado de Automação de Registro do Comércio-SIARCO.  

   A missão precípua da JUCERN é a execução e administração, no 

âmbito estadual, dos serviços de registro público de empresas mercantis e 

atividades afins, consoante o disposto na legislação em vigor, dando publicidade, 

autenticidade, segurança e eficácia aos atos jurídicos das empresas submetidas a 
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registro, contribuindo, desta forma, para incentivar a regularização e a abertura de 

novas empresas no Estado.  

   Como já se sabe, é nas juntas comerciais que se dá o ponto de partida 

para a abertura das empresas que querem operar legalmente, por isto deveriam ser 

também um órgão com a finalidade de fomentar, facilitar e simplificar o registro de 

empresas e negócios, em consonância com as políticas de desenvolvimento social e 

econômico do Estado, contribuindo para a geração de emprego e renda.  

   Desta forma, as juntas comerciais comprometidas com a qualidade, 

eficiência, agilidade e segurança jurídica na prestação de seus serviços, agindo com 

ética e integridade em todas as ações e relações, devem produzir resultados com 

rapidez, elevando, ao máximo, a satisfação do usuário.  

   Porém, deve-se inovar buscando outras soluções técnico-operacionais, 

primando continuamente pela simplificação de processos, visando celeridade e 

economia e descomplicando o relacionamento do setor público com o setor privado, 

tendo como parâmetro grau máximo de qualidade na execução de rotinas e 

procedimentos.  

   Ao longo dos seus 115 anos de existência, a JUCERN passou por 

algumas reestruturações, de ordem física e organizacional, sendo a atual sede 

concluída, após mais de 20 anos paralisada a obra, situada na Av. Duque de Caxias, 

vizinha a antiga sede que fica na Pça Augusto Severo, ambas no bairro da Ribeira, 

mas que é, ainda, utilizada por vários setores, já que não foi possível a mudança 

completa e definitiva.  

   Além da sede, localizada na capital do Estado, existe ainda uma 

unidade descentralizada em Mossoró, em parceria com o Sindicato do Comércio 

Varejista que faz a análise dos processos considerados menos complexos, uma vez 

que não tem turma de vogal, apenas servidores atuando como julgador singular.  

   Em Açu, Caicó, Currais Novos, Macau, Nova Cruz, Patu, Pau dos 

Ferros e Santa Cruz, em razão de convênio firmado com a Secretaria de Tributação 

do Estado-SET, os servidores da SET recepcionam os processos e encaminham, via 

malote, para a sede da JUCERN, onde será feita a análise.  

   Hoje, a Junta Comercial do Estado Rio Grande do Norte possui em seu 

quadro funcional 56 servidores, sendo: 32 efetivos, 13 cargos em comissão, 11 

aposentados, além de 4 funcionários oriundos da Companhia de Processamento de 

Dados do Rio Grande do Norte - DATANORTE redistribuídos ao órgão, e ainda 20 
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estagiários, além de 7 funcionários de empresa terceirizada de limpeza, 2 

motoristas, também de empresa terceirizada e 20 prestadores de serviços técnicos 

especializados.  

   O contingente funcional é diminuto, carecendo de novas admissões, 

mas que, no momento, a autarquia não está autorizada a realizar concurso público, 

instituto que a JUCERN nunca utilizou, já que dos seus servidores efetivos, nenhum 

entrou depois da Constituição Federal de 1988, sendo contratados pelo regime de 

trabalho da CLT e, posteriormente; estabilizados nos cargos, com o advento da Lei 

Complementar Estadual nº 122, de 30 de junho 1994, que alterou seus vínculos, 

passando ao regime jurídico único.  

   Quanto à força de trabalho, surgem iniciativas para tentar diminuir o 

grave problema em que se encontra a JUCERN, uma vez que seu funcionário 

efetivo mais novo em atividade tem, no mínimo, 25 anos de exercício. Em geral, são 

na grande maioria de nível médio, dificultando e muito a formação de comissões, 

como a de controle interno e de licitações, por exemplo, ou seja, é deveras 

preocupante a questão dos recursos humanos, sendo imprescindível adoção de 

medidas inadiáveis. 

   A respeito dos recursos orçamentários, o quadro dos últimos quatro 

anos, está bem demonstrado abaixo (quadros 1, 2, 3, 4), com a consolidação das 

receitas e das despesas referentes exercícios de 2010, 2011, 2012 e 2013 (até 

agosto). 

  Verificamos também que quanto às despesas, a JUCERN consegue 

manter constantes os seus custos, sobretudo no quesito folha de pagamento, 

permitindo superávits. 
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Quadro 1 – Orçamento 2010 JUCERN 

Mês Receitas Despesas Superávit Orçamentário Superávit 

 Taxas Aplic. Fin Ações Total Pessoal Outr. Desp. Desp. Capital Total Mês Mensal Acumulado Financeiro 

Jan/10 239.951,83 19.583,30   259.535,13 129.482,74 1.381,60   130.864,34 128.670,79 128.670,79 4.976.148,33 

Fev/10 251.582,63 16.963,66   268.546,29 137.603,25 29.247,22   166.850,47 101.695,82 230.366,61 5.149.502,05 

Mar/10 364.573,50 22.927,42   387.500,92 136.135,85 121.042,53   257.178,38 130.322,54 360.689,15 5.592.976,04 

Abr/10 337.996,50 17.818,35   355.814,85 144.081,03 32.437,30 139.307,53 315.825,86 39.988,99 400.678,14 4.942.624,68 

Mai/10 383.966,50 20.151,59 457,98 404.576,07 137.450,63 89.147,68 189.180,95 415.779,26 -11.203,19 389.474,95 4.772.120,28 

Jun/10 623.758,27 22.290,43 572,84 646.621,54 175.754,84 116.778,53 159.632,03 452.165,40 194.456,14 583.931,09 4.966.576,42 

Jul/10 409.259,49 14.905,70   424.165,19 149.875,31 366.110,65   515.985,96 -91.820,77 492.110,32 2.474.755,65 

Ago/10 359.734,00 14.188,50   373.922,50 144.175,16 534.549,54 247.233,30 925.958,00 -552.035,50 -59.925,18 2.390.189,40 

Set/10 301.475,76 12.851,86   314.327,62 141.552,67 532.210,79   673.763,46 -359.435,84 -419.361,02 2.501.978,38 

Out/10 265.813,18 12.702,35   278.515,53 163.093,47 104.248,96   267.342,43 11.173,10 -408.187,92 2.513.151,48 

Nov/10 288.962,20 8.043,42   297.005,62 151.621,61 549.862,49 1.160.819,92 1.862.304,02 -1.565.298,40 -1.973.486,32 947.853,08 

Dez/10 293.099,70 3.933,01   297.032,71 256.151,64 656.245,75 445.403,29 1.357.800,68 -1.060.767,97 -3.034.254,29 1.431.230,63 

TOTAL 4.120.173,56 186.359,59 1.030,82 4.307.563,97 1.866.978,20 3.133.263,04 2.341.577,02 7.341.818,26 -3.034.254,29     

 
Fonte: JUCERN 
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Quadro 2 – Orçamento 2011 JUCERN 

 

Fonte: JUCERN 

 

  

Mês 
Receitas Despesas Superávit Orçamentário Superávit 

Taxas Aplic. Fin  Ações Total Pessoal Outr. Desp. Desp. Capital Total Mês Mensal Acumulado Financeiro 

Jan/2011 258.654,75 892,84   259.547,59 112.903,08 1.306,80 0,00 114.209,88 145.337,71 145.337,71 115.262,41 

Fev/2011 296.473,87 1.802,42   298.276,29 126.358,29 10.126,44 0,00 136.484,73 161.791,56 307.129,27 277.053,97 

Mar/2011 294.270,49 2.638,45   296.908,94 136.340,64 44.038,74 0,00 180.379,38 116.529,56 423.658,83 393.583,53 

Abr/2011 326.337,15 3.055,74   329.392,89 122.944,06 26.550,44 0,00 149.494,50 179.898,39 603.557,22 573.481,92 

Mai/2011 363.822,64 4.534,86 434,96 368.792,46 146.220,93 134.309,96 0,00 280.530,89 88.261,57 691.818,79 661.743,49 

Jun/2011 368.561,06 5.084,48   373.645,54 223.327,42 68.011,87 0,00 291.339,29 82.306,25 774.125,04 744.049,74 

Jul/2011 438.112,93 6.071,34   444.184,27 183.540,54 108.538,04 0,00 292.078,58 152.105,69 926.230,73 896.155,43 

Ago/2011 383.360,47 7.356,50   390.716,97 164.978,98 85.374,73 0,00 250.353,71 140.363,26 1.066.593,99 1.036.518,69 

Set/2011 328.363,02 6.582,77   334.945,79 157.035,94 56.162,38 509.449,75 722.648,07 -387.702,28 678.891,71 670.795,26 

Out/2011 301.044,89 4.273,60   305.318,49 158.335,50 49.040,07 0,00 207.375,57 97.942,92 776.834,63 768.738,18 

Nov/2011 303.829,68 4.600,10   308.429,78 156.481,36 147.756,14 0,00 304.237,50 4.192,28 781.026,91 772.930,46 

Dez/2011 339.525,66 3.645,27   343.170,93 273.711,66 464.041,18 312.727,39 1.050.480,23 -707.309,30 73.717,61 65.051,67 

TOTAL 4.002.356,61 50.538,37 434,96 4.053.329,94 1.962.178,40 1.195.256,79 822.177,14 3.979.612,33 73.717,61     
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Quadro 3 – Orçamento 2012 JUCERN 

Mês 
Receitas Despesas Superávit Orçamentário Superávit 

Taxas Aplic. Fin  Ações Total Pessoal Outr. Desp. Desp. Capital Total Mês Mensal Acumulado Financeiro 

Jan/2012 314.173,71 1.210,45   315.384,16 122.491,09 1.905,20 0,00 124.396,29 190.987,87 190.987,87 254.829,09 

Fev/2012 290.152,56 3.083,40   293.235,96 142.007,60 20.483,20 0,00 162.490,80 130.745,16 321.733,03 386.784,70 

Mar/2012 371.124,39 2.385,11   373.509,50 140.612,30 93.936,36 0,00 234.548,66 138.960,84 460.693,87 525.745,54 

Abr/2012 346.811,94 1.445,08   348.257,02 139.846,39 45.267,06 0,00 185.113,45 163.143,57 623.837,44 688.889,04 

Mai/2012 446.268,13 3.480,00 1.433,50 451.181,63 144.813,30 45.991,72 0,00 190.805,02 260.376,61 884.214,05 949.835,21 

Jun/2012 447.988,10 3.614,60   451.602,70 196.867,00 44.645,40 0,00 241.512,40 210.090,30 1.094.304,35 1.159.356,02 

Jul/2012 413.226,88 4.421,30   417.648,18 143.127,06 148.795,34 0,00 291.922,40 125.725,78 1.220.030,13 1.280.660,50 

Ago/2012 378.636,15 4.650,13 363,75 383.650,03 150.763,68 135.577,71 0,00 286.341,39 97.308,64 1.317.338,77 1.382.390,07 

Set/2012 283.869,86 3.565,87 0,00 287.435,73 166.374,86 59.605,61 0,00 225.980,47 61.455,26 1.378.794,03 1.514.387,00 

Out/2012 317.522,32 4.023,36   321.545,68 167.469,43 103.439,70 0,00 270.909,13 50.636,55 1.429.430,58 1.495.896,67 

Nov/2012 298.055,45 3.701,32   301.756,77 166.200,95 75.587,87 0,00 241.788,82 59.967,95 1.489.398,53 1.555.163,16 

Dez/2012 275.003,00 3.602,16   278.605,16 320.522,69 321.970,11 0,00 642.492,80 -363.887,64 1.125.510,89 1.207.617,82 

TOTAL 4.182.832,49 39.182,78 1.797,25 4.223.812,52 2.001.096,35 1.097.205,28 0,00 3.098.301,63 1.125.510,89   

 

Fonte: JUCERN 
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Quadro 4 – Orçamento 2013 JUCERN 

Mês 
 

Receitas Despesas Superávit Orçamentário Superávit 

Taxas Aplic. Fin Ações Total Pessoal Outr. Desp. Desp. Capital Total Mês Mensal Acumulado Financeiro 

Jan/2013 324.233,12 3.498,45 0,00 327.731,57 93.607,18 0,00 0,00 93.607,18 234.124,39 234.124,39 1.349.329,08 

Fev/2013 288.530,85 3.070,94 0,00 291.601,79 111.616,18 6.386,55 0,00 118.002,73 173.599,06 407.723,45 1.519.857,20 

Mar/2013 376.645,90 3.859,88 0,00 380.505,78 114.105,63 79.504,28 0,00 193.609,91 186.895,87 594.619,32 1.539.787,77 

Abr/2013 411.842,28 4.864,24 716,43 417.422,95 115.184,80 129.678,41 0,00 244.863,21 172.559,74 767.179,06 1.875.452,93 

Mai/2013 441.451,50 5.353,09 0,00 446.804,59 114.453,31 119.189,33 0,00 233.642,64 213.161,95 980.341,01 2.095.545,70 

Jun/2013 396.345,04 6.484,08 0,00 402.829,12 26.809,86 121.167,30 0,00 147.977,16 254.851,96 1.235.192,97 2.350.397,56 

Jul/2013 462.645,67 8.922,02 0,00 471.567,69 234.507,84 56.800,28 0,00 291.308,12 180.259,57 1.415.452,54 2.235.597,75 

Ago/2013 417.427,50 9.757,27 0,00 427.184,77 110.491,01 68.716,18 0,00 179.207,19 247.977,58 1.663.430,12 2.785.105,74 

Set/2013                       

Out/2013                       

Nov/2013                       

Dez/2013                       

TOTAL 3.119.121,86 45.809,97 716,43 3.165.648,26 920.775,81 581.442,33 0,00 1.502.218,14 1.663.430,12     

 

Fonte: JUCERN 
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 Ressaltemos que a receita da JUCERN é basicamente proveniente dos 

emolumentos percebidos para prestação dos seus serviços de registro mercantil 

(Figura 2), isto é, não depende e não tem repasse de qualquer natureza, quer seja 

até mesmo convênio, do governo estadual ou mesmo federal. 

   Muito pelo contrário, é comum a JUCERN ser abordada pelas 

autoridades do governo estadual para firmar convênio no sentido de transferir 

recursos a secretaria a que está vinculada, de Desenvolvimento Econômico, no 

sentido de fomentar programas com esteio no empreendedorismo. 

   O último aumento dado sobre as taxas praticadas pela JUCERN foi em 

dezembro de 2002, há quase 12 anos, sendo a segunda menor taxa do nordeste, 

perdendo apenas para o Ceará, uma das menores do país. 

  Pelo menos quanto ao custo para se abrir uma empresa nas juntas 

comerciais, a JUCERN pratica uma das mais vantajosas para o empresariado. 

 

 

Figura 2 - Arrecadação própria da JUCERN em 2011, 2012 e 2013 

 

 

 

Fonte: JUCERN 
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   Nos últimos anos, a JUCERN vem arrecadando em torno de 

R$4.000.000,00 (quatro milhões de reais), o que dá uma média mensal de 

R$330.000,00 (trezentos e trinta mil reais), através da prestação dos mais variados 

serviços pertinentes ao registro empresarial, conforme se depreende da Figura 3, 

abaixo. 

   Nota-se que o maior número de serviços executados é referente ao 

pedido de alteração de informações das empresas registradas, dos mais variados 

tipos jurídicos, seja por mudança do quadro societário ou mesmo por troca de 

endereço, por exemplo. 

 

Figura 3 - Distribuição percentual de arrecadação por serviços executados pela JUCERN em 

AGO/2013 

 

 

 

Fonte: SIARCO 
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IV MODELO ATUAL 

  

  De acordo com a Lei Federal nº 8.934/1994, regulamentada pelo 

Decreto Federal nº 1.800/1996, essencialmente o serviço de registro de comércio é 

executado pelas juntas comerciais conforme detalhamento constante nos manuais 

do DNRC, aprovados pelas Instruções Normativas - IN, em especial as de nº 97/03, 

98/03, 100/06, 101/06 e 117/11.  

   É o registro e arquivamento da constituição, alteração, transformação e 

extinção do empresário individual, da sociedade empresária, da cooperativa, 

consórcio, em seus mais diversos atos e eventos que forma o básico dos 

documentos empresariais levados às juntas comerciais.  

   Para consecução do registro das empresas, há dois tipos de 

procedimentos, um de decisão singular, considerado mais simples e que engloba a 

maioria dos pedidos de arquivamento levados às juntas comerciais e outro de 

decisão colegiada que analisa os pedidos de registro e arquivamento dos atos das 

sociedades anônimas, consórcios, transformação, incorporação, fusão e cisão de 

sociedades empresárias, estes de maior complexidade, cujo prazo é de dez dias 

úteis no máximo, contados de seu recebimento e a competência é das turmas de 

vogais.  

   Os casos de decisão singular são analisados por vogal ou por servidor 

das juntas comerciais que possua comprovados conhecimentos de direito comercial 

e de registro de empresas, designados pelo presidente da junta comercial, cujo 

prazo máximo de análise é de três dias úteis, conforme consta da legislação do 

registro do comércio.  

   No Estado do Rio Grande do Norte se constitui em média 600 

empresas por mês, dos mais variados tipos jurídicos: Sociedade Limitada, 

Sociedade Anônima, Empresário Individual, Empresário Individual por 

Responsabilidade Limitada, Consórcio, Cooperativa, etc. (Figura 4), cuja 

documentação pode ser liberada, dentro de um prazo legal de 3 a 10 dias.  
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Figura 4 - Distribuição percentual por tipo jurídico existente na JUCERN, em AGO/13 

 

Fonte: SIARCO 

 

   Em 2012, foram analisados cerca de 22.000 atos de abertura, 

fechamento ou de alteração (Quadro 5), o que gera grande tramitação de processos 

em papel e a necessidade do comparecimento à JUCERN dos interessados nesses 

processos, pois atualmente, apenas é possível realizar a consulta de um processo já 

instaurado através do site da JUCERN, mas não em tempo real. 
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Quadro 5 - Movimentação Mensal de Processos na JUCERN em 2012 

Ano/mês Constituição Alteração       Extinção    
Cancelamento 

Art. 60, Lei 
8934/94 

Reativação 
Art. 60, Lei 

8934/94 

Janeiro  533 1112 156 0 57 

Fevereiro  551 1041 167 642 32 

Março  716 1125 205 0 49 

Abril  568 1031 165 0 40 

Maio  662 1136 227 478 37 

Junho 523 969 177 0 53 

Julho  756 1249 217 0 46 

Agosto  663 1198 191 878 43 

Setembro  542 940 186 0 39 

Outubro  558 997 172 341 38 

Novembro 480 831 186 0 42 

Dezembro  605 987 133 514 26 

 
Fonte: SIARCO 

 

   Provavelmente, a prestação dos serviços de registro de comércio, nos 

primórdios, feita totalmente manual, sem qualquer auxílio da tecnologia, era a 

contento, vez que o órgão de registro desempenhava bem a sua função, porque a 

quantidade era compatível com o nível de desenvolvimento econômico da época, já 

que a iniciativa privada era limitada, sendo que nos dias atuais o volume é 

expressivo (Quadro 6). 

 

Quadro 6 - Número de registros de constituição de empresas na JUCERN 

ANO 
Nº DE 

REGISTROS 
ANO 

Nº DE 
REGISTROS 

2001 4976 2002 4824 

2003 8603 2004 5017 

2005 7450 2006 8783 

2007 5507 2008 7221 

2009 8067 2010 7852 

2011 6305 2012 7157 
 

Fonte: SIARCO 

 

   Ao longo dos anos, o registro das empresas efetuado na JUCERN 

refletiu claramente o desenvolvimento econômico, político e tecnológico em que vem 

experimentando o Rio Grande do Norte e o Brasil.  
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   Assim sendo, o trabalho realizado pelas juntas comerciais, a cada ano 

que passa é maior, em razão da crescente demanda e para que prestem um serviço 

público de qualidade. Precisam, com isso, renovar seus procedimentos para 

acompanhar as mudanças impostas pela contemporaneidade.  

   Qualquer pessoa interessada em abrir um negócio deve se registrar na 

junta comercial da unidade da federação onde deseja estabelecer a atividade da 

empresa, sendo para isso necessário cumprir exigências legais.  

   Podemos dizer que existem três fases no registro do comércio: inicia-

se pela entrada do documento por parte do interessado em abrir um negócio; em 

seguida se tem a análise deste documento, que poderá ser deferido, posto em 

exigência ou indeferido e a última fase, a do arquivamento do próprio documento.  

   No Rio Grande do Norte, o empresário que queira se legalizar deverá 

fazer previamente pesquisa na JUCERN, dentre três nomes empresariais sugeridos 

pela ordem de sua preferência para confirmar aquele disponível a fim de denominar 

a sua empresa.  

   Esta pesquisa de nome empresarial é essencial, porque de acordo com 

o art. 53, VI, do Dec. nº 1.800/96, não se permite duplicidade de nomes, podendo 

ser usado apenas por quem já registrou sua empresa e por terceiros mediante 

autorização, consoante IN nº 99/05 do DNRC.  

  Assim, deve-se acessar o site jucern.rn.gov.br para preencher e 

imprimir um requerimento de pesquisa de nome empresarial (Anexo A), além de 

imprimir e pagar boleto de R$ 13,00 (Anexo B), referente à prestação deste tipo de 

serviço, conforme consta da tabela de emolumentos.  

   Com a escolha do nome empresarial, que será juntado aos autos do 

processo administrativo de registro do comércio, protocola-se na JUCERN, em 

seguida, um requerimento de empresário preenchido, conforme o art. 968 do Código 

Civil de 2002, cujo modelo elaborado pelo DNRC está disponível para todas as 

juntas comerciais (Anexo C), e se anexa ainda a documentação pessoal do próprio 

empreendedor.  

   Desta forma, o interessado deve apresentar toda a documentação para 

registro de inscrição de empresário individual em qualquer unidade de atendimento 

da JUCERN, sendo que a análise do processo só se dá em Natal ou Mossoró.  
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   Deve-se considerar empresário individual aquela pessoa natural que 

exerce atividade econômica e que responde com o seus bens pelos deveres 

contraídos, organizando-se para a produção ou a circulação de bens ou de serviços.  

   Portanto, de forma resumida, o empreendedor para se formalizar tem 

de levar a JUCERN o seu requerimento de inscrição de empresário já preenchido, 

em 04 vias, dentro de uma capa de processo, que se compra em livrarias e de 

acordo com o seu tipo jurídico, que no caso é com uma tarja azul em cima (Anexo 

D), contendo também cópia autenticada do documento de identidade do empresário, 

boleto pago de R$ 65,00 (Anexo E), além de R$ 10,00 de DARF, mais o documento 

básico de entrada - DBE da Receita Federal do Brasil, preenchido e assinado, com 

firma reconhecida do sócio-administrador, se quiser obter o CNPJ no ato do registro.  

   Ressaltamos que este tipo jurídico, empresário individual, é o mais 

utilizado para formalização das empresas no Rio Grande do Norte, até por ser o 

mais simples de se legalizar, representando, até 30 de abril de 2013, 52% das 

empresas ativas do Estado, isto é, são em torno de 44.000 num total aproximado de 

85.000, restando 41.000 empresas para os demais tipos, sociedades limitadas, 

empresário individual por responsabilidade limitada, sociedades anônimas e outros.  

   Em caso de sociedade empresária, imprescindível é a elaboração de 

um contrato social, quando limitada, ou um estatuto, se sociedade anônima por 

ações. Tais documentos devem conter uma série de requisitos estabelecidos por Lei 

e, no caso do contrato social, tais requisitos são determinados pelo art. 997 do 

Código Civil de 2002 cumulado com o art. 53, do Dec. nº 1800/96, que regulamenta 

a Lei n.º 8.934/94, por ser mais detalhado.  

   Do mesmo modo do tipo anterior, é necessário fazer a pesquisa de 

nome, para depois formalizar um contrato social em 04 vias, colocá-lo dentro de uma 

capa de processo, com uma tarja vermelha em cima (Anexo F), contendo também 

cópia autenticada do documento de identidade dos sócios, boleto pago de R$138,00 

(Anexo G), acrescido de R$ 21,00 de DARF, além do documento básico de entrada 

da Receita Federal do Brasil, preenchido e assinado, com firma reconhecida, se 

quiser obter o CNPJ no ato do registro.  

   Em caso da sociedade limitada não se enquadrar em microempresa ou 

empresa de pequeno porte, faz-se necessário o visto de advogado no contrato 

social, de acordo com o Estatuto do Advogado, Lei Federal nº 8.906/94.  
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   Para o caso de sociedade anônima por ações, o estatuto deve ser 

elaborado consoante a Lei específica sobre a matéria (Lei 6.404/1976 com as 

modificações empreendidas pela Lei 10.303/2001).  

   A sociedade anônima ou companhia é uma empresa com fim lucrativo, 

que tem seu capital dividido em ações, e a responsabilidade dos acionistas será 

limitada ao preço de emissão das ações subscritas ou adquiridas, podendo ser de 

capital fechado, quando obtém recursos dos próprios acionistas ou aberta, quando 

capta recursos junto ao público.  

   No caso das S/As, além da pesquisa de nome, elabora-se uma ata de 

assembleia geral de constituição, um estatuto social, apresenta a relação completa 

dos subscritores do capital social, tudo em 04 vias, para colocar dentro de uma capa 

de processo, com uma tarja amarela em cima (Anexo H), contendo também cópia 

autenticada do documento de identidade dos diretores, publicação do edital de 

convocação para a assembleia no diário oficial e nos jornais de grande circulação e 

comprovante de depósito bancário corresponde a 10% do capital subscrito, boleto 

pago de R$250,00 (Anexo I), acrescido de R$ 21,00 de DARF, além do documento 

básico de entrada da Receita Federal do Brasil, preenchido e assinado, com firma 

reconhecida, se quiser obter o CNPJ no ato do registro.  

   O termo de posse da diretoria, do conselho fiscal e administrativo, com 

a declaração de desimpedimento dos membros deve ser registrado e arquivado em 

processo apartado do principal.  

   Cumpre destacar mais um procedimento de registro do comércio, com 

a entrada em vigor recente do Empresário Individual de Responsabilidade Limitada - 

EIRELI, a partir de 08 de janeiro de 2012, de mais um tipo jurídico de empresa, 

constituído por uma única pessoa natural, possuidor da totalidade do capital social 

efetivamente integralizado, que não poderá ser menor a 100 vezes o maior salário 

mínimo vigente no país, cuja responsabilidade por dívidas alcança apenas o 

patrimônio da empresa e não os bens pessoais do seu titular.  

   Igualmente à LTDA, o EIRELI procede na JUCERN da mesma forma, 

apenas distinguindo que não será um contrato social, já que não se trata de 

sociedade, mas um Ato Constitutivo, formado por uma única pessoa física.  

   Em qualquer um dos casos acima tratados, uma vez entregue toda a 

documentação já referida, recebe-se um cartão de protocolo da JUCERN (Figura 5), 

com um número sequencial, o qual será utilizado para saber o andamento do 
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processo de registro de empresa, verificando se as exigências legais para o registro 

foram cumpridas ou não, num prazo legal de 3 a 10 dias úteis.  

 
Figura 5 - Cartão de protocolo da JUCERN. 

 

Fonte: JUCERN. 

 

   Nos casos em que alguma exigência não foi cumprida, o interessado 

deve suprir a exigência apontada num prazo máximo de 30 dias, sob a pena de 

extinção do processo administrativo instaurado, hipótese em que deverá começar 

tudo de novo, inclusive pagando novas taxas, ou recorrer da decisão, primeiramente, 

para o Colégio de Vogais, e se não obtiver sucesso nos recursos perante a própria 

Junta Comercial, em seguida, para o DNRC em Brasília (art.69, do Dec. nº 

1.800/96).  

   Após o processo administrativo de registro de o comércio ser analisado 

pela JUCERN e deferido, ele é encaminhado ao setor de registro e autenticação 

com o objetivo de chancelar e perfurar as páginas dos documentos, respeitando as 

normas da Instrução Normativa nº 55/96 do DNRC.  

   Os documentos registrados são autenticados por meio de uma 

chancela (Figura 6), também se perfurando as páginas com o nome da JUCERN e 

selo contendo a logomarca e o logotipo da JUCERN, data, número de inscrição de 

registro de empresa - NIRE, do protocolo e assinatura digitalizada do Secretário-

Geral. 
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Figura 6 - Exemplo de chancela da JUCERN 

 

Fonte: SIARCO. 

   Depois desta fase, 3 vias do documento vão para o setor de expedição 

a fim de ser entregue ao usuário mediante protocolo e a via que ficou na JUCERN 

vai para o setor de cadastro, com a finalidade de inserir os dados da empresa no 

SIARCO. 

  O SIARCO é um sistema de processamento eletrônico de dados que 

faz o processo operacional da maioria das juntas comerciais, formando o Cadastro 

Nacional de Empresas - CNE, com o intuito de modernizar e uniformizar 

procedimentos do registro comercial e que é utilizado desde o início do processo até 

o fim, ou seja, da pesquisa do nome empresarial a digitalização.  

  Contudo, o sistema SIARCO, criado e mantido pelo DREI, através de 

empresas terceirizadas, que poderá vir a ser administrado pelo SERPRO, é a 

principal ferramenta operacional e de nível gerencial para funcionamento e controle 

da JUCERN. Esta ferramenta, mesmo executando muito bem o seu propósito, é 

carente de funcionalidades para apoiar a JUCERN em seu modus operandi no dia a 

dia. 

   Existem setores que ainda utilizam recursos manuais para execução de 

tarefas dentro do workflow de análise dos processos recebidos pelo órgão. Como 

exemplo, podemos citar o setor de distribuição, onde suas guias de tramitação dos 

processos para o setor de assessoria técnica é feita manualmente (Figura 7).  

 
 
 

 



55 
 

Figura 7 - Guia de tramitação de processos feita manualmente 

 

 
 

Fonte: JUCERN 

 
 
   Como também a atividade de contagem da produção diária é manual 

(Figura 8), embora as informações do protocolo já estejam contidas na etapa 

anterior, não são reutilizadas, pois o SIARCO não disponibiliza nenhum relatório ou 

consulta no formato adequado para este setor. 
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Figura 8 - Planilha de contagem de produção 

 
 

Fonte: JUCERN 

 
   Hoje, o processo de registro do comércio no Rio Grande do Norte é 

todo manual, onde cada fase é realizada por uma pessoa, na seguinte ordem:  

   1º) pesquisa no nome empresarial;  

   2º) verificação da documentação para ser protocolada;  

   3º) protocolo dos processos;  

   4º) distribuição dos processos por competência de tipo jurídico;  

   5º) análise dos processos por tipo jurídico;  

   6º) registro e autenticação dos documentos de constituição, alteração 

ou extinção de empresa;  

   7º) distribuição dos processos para entrega aos usuários, se deferido, 

indeferido ou em exigência;  

   8º) se deferido, para o cadastro dos dados no SIARCO, e; 

  9º) arquivo para digitalização e guarda.  
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   Apenas as certidões simplificadas, que são as mais solicitadas (Figura 

9), e específicas são obtidas diretamente pelo sistema informatizado, expedidas com 

a logomarca da JUCERN, o número do registro, do protocolo e assinatura 

digitalizada do Secretário-Geral, mas ainda precisando da presença do interessado, 

já que o requerimento tem que ser protocolizado. 

 

Figura 9 - Distribuição percentual das certidões emitidas pela JUCERN em AGO/2013 

 

Fonte: SIARCO 

 

   Porém a certidão de inteiro teor, que nada mais é do que cópia dos 

documentos arquivados nos prontuários das empresas depende, sobremaneira, do 

setor de arquivo da JUCERN, que hoje é uma área crítica, pois é onde armazena as 

informações físicas dos processos que são tratados pela JUCERN. Estas 

informações são constantemente solicitadas para investigação, averiguação dos 

processos, ou até mesmo para uma simples cópia quando o cliente da JUCERN 

solicita (certidão de inteiro teor). 

  Por não haver digitalização dentro das etapas do fluxo de trabalho do 

registro empresarial na JUCERN, os processos são solicitados fisicamente. Este fato 

corriqueiro acontece sem um registro formal de solicitação de documentação, 

apenas protocolando a entrega e o recebimento da pasta contendo as informações. 

Desta forma, não há o acompanhamento nem o controle eficiente para gerenciar o 

atendimento das solicitações existentes por essa importante área do órgão. 
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   A seguir podemos ver o fluxo de trabalho dos processos referentes ao 

registro empresarial (Figura 10), exceto o serviço de tradução, pesquisa de nome, 

certidões e livros fiscais. Este fluxo desenhado abaixo representa cerca de 90% da 

carga de trabalho realizada pela JUCERN no seu dia a dia. 

 
 

Figura 10 - Mapeamento do processo na JUCERN  

 

 

 

Fonte: JUCERN  

 

  1. O processo se inicia quando o cliente procura a JUCERN com os 

documentos exigidos por lei para solicitar algum serviço de registro público 

empresarial. Ao chegar à JUCERN, o cliente procura o setor de atendimento onde é 

realizada uma conferência superficial da documentação e dado um número de 

protocolo ao processo. Em seguida é grampeada uma via do número de protocolo 

no boleto bancário pago pelo cliente e as outras duas vias são grampeadas na capa 

do processo.  

   2. Após a execução da atividade anterior, o processo vai para a triagem 

onde é feita uma nova validação da documentação e informações que devem conter 
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no processo. Depois as páginas do processo são ordenadas, furadas e colocadas os 

dados. 

   3. Concluída a etapa anterior, o processo é encaminhado à área de 

protocolo, onde o mesmo tem suas informações iniciais cadastradas no sistema 

SIARCO (Figura 11). Algumas informações são obrigatórias, em destaque vermelho 

e outras facultativas, em destaque amarelo. São elas: 

a. VERMELHO/Obrigatório 

i. Protocolo, 

ii. Natureza jurídica, 

iii. Ato, 

iv. Evento, 

v. N° da guia, 

vi. Valor Pago Darc (recolhimento JUCERN), 

vii. Valor Pago Darf (recolhimento Receita Federal), 

viii. Nome empresarial; 

 

b. AMARELO/Facultativo, 

i. Vias (para vias adicionais), 

ii. Quantidade (para eventos adicionais). Ex.: abertura de três (03) 

filiais, é lançado o evento, a quantidade de vezes que o evento será usado, 

iii. NIRE (caso a empresa já tenha registro na JUCERN), 

iv. CPF do empresário (usado em caso de registro de inscrição de 

empresário), 

v. Nome do empresário (usado em caso de registro de inscrição de 

empresário), 

vi. Nome da Mãe do empresário (usado em caso de registro de 

inscrição de empresário), 

vii. Natureza Jurídica para transformação (usado em caso de 

transformação). 
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Figura 11 - Tela do SIARCO utilizada pelo protocolo na JUCERN  

 

Fonte: SIARCO 

 

4. A área de distribuição reúne os processos, divide por categoria, cria 

os lotes por data e preenche uma planilha de controle para realizar o rastreamento e 

contabilizar o volume dos processos diários. 

   5. Após isso, os processos são transportados fisicamente para a outra 

sede da JUCERN onde são distribuídos conforme a sua finalidade. 

   6. A assessoria técnica julga e avalia tecnicamente o processo, 

emitindo, como parecer: deferido, indeferido ou em exigência. Após a conclusão do 

parecer, essa informação é inserida através de um andamento no SIARCO pelo 

analista. 

   7. A área de Autenticação coleta os processos que possuem a análise 

concluída, separa os mesmos pela sua situação (deferidos, indeferidos ou em 

exigência). 

   8. Caso o processo esteja deferido, é colocado o selo da JUCERN e o 

processo é inserido em saco plástico para proteção do mesmo. A via do usuário é 

enviada para a área de expedição. A via da JUCERN é encaminhada para a área de 

cadastro. 

   9. Caso o processo esteja com a situação “em exigência”, ele é 

encaminhado diretamente para a expedição para que o cliente venha recolhê-lo para 

possível correção. 
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Figura 12 - Mapeamento das atividades do setor de Autenticação da JUCERN  

 

Fonte: JUCERN 

 

   10. A área de expedição aguarda o cliente vir solicitar sua via, 

protocola a saída e informa no sistema SIARCO que o processo foi entregue. 

   11. A área de cadastro insere as informações complementares a 

respeito do processo conforme o seu tipo e finalidade, atualizando as informações 

do processo no sistema SIARCO. Após isso, encaminha o processo para o arquivo. 

   12. A área de arquivo armazena o processo no arquivo físico da 

JUCERN. 

  Acontece que todos os serviços oferecidos pela JUCERN (Figura 13) 

são realizados com base em uma estrutura físico-legal antiga, ultrapassada, com 

cargos inócuos que poderiam muito bem ser extintos, apesar de alguns cargos 

estarem em consonância com a legislação federal, Lei nº 8.934/94 e Dec. nº 

1.800/96, que exige uma estrutura mínima para as juntas comerciais do país. 
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Figura 13 - Distribuição percentual dos serviços executados pela JUCERN em AGO/13

 

Fonte: SIARCO 
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V MODELO PROPOSTO 

 

Preocupados com a realidade das empresas brasileiras, em especial 

as do Rio Grande do Norte, várias entidades do nosso estado estão trabalhando um 

projeto nos moldes da REDESIM, visando desburocratizar o processo de abertura e 

fechamento de empresas e modernizando os serviços oferecidos pela Junta. Esses 

serviços estão integrados à Secretaria de Tributação do Estado do Rio Grande do 

Norte - SET, Secretaria da Receita Federal - SRF, Prefeituras e outras Instituições 

Públicas (Bombeiro, Vigilância Sanitária etc.), muitos de forma virtual, sem a 

necessidade de deslocamento do interessado em fazer negócio.  

   É pensamento que a implantação do projeto será através de um piloto 

com algumas cidades potiguares agendadas com a Federação dos Municípios do 

Rio Grande do Norte - FEMURN, trazendo ao cidadão e ao empresário norte-rio-

grandense a agilidade na hora de constituir sua empresa, atingindo num futuro 

próximo todos os 167 (cento e sessenta e sete) municípios do Rio Grande do Norte.  

   O cidadão, ao terminar seu processo na JUCERN, tem seu documento 

registrado na Junta Comercial, recebe o CNPJ da empresa, a inscrição estadual de 

contribuinte no ICMS e/ou a inscrição municipal de contribuinte do ISS, além do 

número de protocolo de solicitação do alvará de funcionamento na prefeitura 

municipal, do alvará sanitário na vigilância sanitária, da vistoria no corpo de 

bombeiros e de outras entidades públicas no âmbito Federal, Estadual e Municipal 

necessárias ao processo, tudo em um único ambiente, sem necessidade de 

deslocamento.  

   O Projeto visa eliminar a burocracia que impede o desenvolvimento e o 

crescimento empresarial reduzindo o prazo de abertura de empresas para poucos 

dias, já que hoje no Brasil se leva em média 119 dias (Banco Mundial – Doing 

Business in Brasil – 2012) para abrir um negócio, por causa das idas e vindas em 

vários órgãos, das três esferas de poder.  

   Contudo, esta inovação somente será possível com a celebração de 

convênios entre o Governo do Estado do Rio Grande do Norte, a Junta Comercial, o 

DNRC, a Secretaria da Receita Federal, a Secretaria de Tributação Estadual, as 

Prefeituras Municipais, a Vigilância Sanitária, o Meio Ambiente e o Corpo de 

Bombeiros, isto é, com todos os órgãos que diretamente participam do processo, 
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agora através de um sistema totalmente integrado e automatizado garantindo 

agilidade, segurança e comodidade ao cidadão. 

   Por outro lado, nada adiantará todo este trabalho que envolve várias 

entidades públicas, das três esferas de poder, e privada, se a Junta Comercial do 

Estado do Rio Grande do Norte não rever seus procedimentos internos, agora 

voltada para esta nova realidade.  

   É sabido de todos que militam no registro público de empresas 

mercantis que é a junta comercial, em todo o País, quem dá garantia, publicidade, 

autenticidade, segurança e eficácia aos atos jurídicos das empresas (individuais e 

coletivas), cadastrando e atualizando suas informações.  

   Entretanto, nota-se que cada junta comercial tem um entendimento – 

em que pese o DREI ser órgão de supervisão e coordenação – quanto à análise dos 

processos de registro dos atos jurídicos apresentados pelos empresários e muitas 

vezes, deixam também de examinar apenas os aspectos formais dos documentos, 

passando a entrar no mérito das discussões societárias, equivocadamente 

extrapolando suas funções.  

   Na JUCERN não é diferente, cada analista examina de um jeito o 

mesmo documento trazido a registro, gerando, talvez, a maior insatisfação dos 

usuários dos serviços do registro mercantil e promovendo um evidente descaso à 

segurança jurídica, além de proporcionar uma gigantesca burocracia às empresas, 

sobrecarregando o já penoso custo no Brasil.  

   Por isto, o projeto de intervenção sugerido é com intuito não só de 

mudar a maneira como é encarado o registro mercantil, que vem há séculos sendo 

utilizado pelos cidadãos, de forma presencial, sem qualquer inovação de rotina, mas 

criar uma nova cultura e introduzir novas ferramentas tecnológicas que propiciarão a 

alteração da lógica como é encarado hoje, no âmbito interno da JUCERN.  

   É pretensão do Autor que o processo do registro empresarial deixe de 

ser físico e passe a ser virtual, evitando burocracias desnecessárias, ou seja, 

deslocamentos internos por vários setores e manuseio de várias pessoas, passando, 

inclusive a ser mais transparente, já que será possível ao cidadão verificar em tempo 

real o trâmite de seu processo.  

   O projeto baseia-se nas recomendações constantes da Instrução 

Normativa nº 109/2008, do DNRC, que dispõe sobre os procedimentos de registro e 

arquivamento digital dos atos que competem, nos termos da legislação pertinente, 
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ao Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins e na Medida 

Provisória nº 2.200-2, de 24 de Agosto de 2001, que institui a infraestrutura de 

Chaves Públicas Brasileira – ICP/Brasil. 

   Neste ponto é importante destacar que apesar de tratar-se de uma 

Medida Provisória, que atualmente tem regras mais rígidas para sua edição pelo 

Chefe do Poder Executivo, a MP nº 2200, acima referida, foi expedida antes da 

promulgação da Emenda Constitucional nº 32, de 11 de setembro de 2001, por isto 

ainda em vigor, pois não foi analisada pelo Congresso Nacional e nem tampouco 

teve norma ulterior que a revogasse.  

   Com a publicação do DNRC, da IN nº 109, de 28 de outubro de 2008, 

com fulcro na MP nº 2.200, de 24 de Agosto de 2001, abriu-se a possibilidade das 

juntas comerciais tratarem de forma completamente diferente os atos e documentos 

ali arquivados.  

   É uma completa mudança de paradigma, onde se eliminará em 

definitivo o papel e se adotará o meio eletrônico, permitindo a sociedade reduzir os 

custos com o tratamento dado a toneladas de documentos, beneficiando, em última 

análise o planeta, que tanto sofre com o desmatamento de florestas. 

   Segundo Cleto (2008), o novo registro mercantil será feito em um editor 

de texto, do tipo Word, por exemplo, mas sem precisar imprimir o documento para 

assinatura física, como é feito atualmente, pois o arquivo eletrônico, *.doc, será sim 

assinado através da Certificação Digital ICP Brasil, tendo a assinatura, no meio 

eletrônico, a mesma validade da assinatura de próprio punho, em razão da 

legislação que ampara tal iniciativa.  

   Este novo procedimento já é utilizado comumente por muitos cidadãos, 

empresários, advogados e contadores que se beneficiam da Certificação Digital para 

acessar os serviços eletrônicos da Receita Federal, do poder Judiciário, dos bancos, 

dentre outros. 

   Para as juntas comerciais, os documentos a ela pertinentes, serão 

gerados eletronicamente e assinados também em meio virtual, sem a necessidade 

de impressão, todavia para que essa assinatura digital seja possível, o cidadão 

deverá adquirir no mercado um Certificado Digital, com nível de segurança mínima 
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tipo A-3, emitido por entidade credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas 

Brasileiras (ICP-Brasil). 

   No País já há vários órgãos que oferecem a certificação digital, 

credenciados pela ICP-Brasil, cujo custo varia de acordo com o produto escolhido 

pelo cliente, mas como qualquer outro produto, com a popularização da Certificação 

Digital espera-se que haja diminuição do preço dessa importante ferramenta 

tecnológica. 

   Na verdade, para assinar o documento com a certificação digital é 

necessário baixar um aplicativo da Internet, de forma gratuita. Este "assinador" das 

juntas comerciais deverá fazer parte de um programa a ser disponibilizado pelo 

DNRC, que fará a validação e assinatura do documento eletrônico a ser enviado ao 

Registro do Comércio. (CLETO, 2008)  

   Para Cleto (2008), com o "assinador", que permite múltiplas 

assinaturas, o cidadão coloca o arquivo numa bandeja eletrônica, em seguida efetua 

a assinatura digital, validando o arquivo (para assinar o documento o usuário deverá 

sempre estar conectado com a internet), em seguida repassa para os demais 

assinarem com os seus certificados digitais, até concluir o processo. 

   O programa "validador" e "assinador" a ser disponibilizado pelo DNRC 

irá se encarregar de transmitir o arquivo digital para as juntas comerciais através da 

internet, da mesma forma que fazemos o envio das declarações do imposto de 

renda das pessoas físicas. Paralelamente, as juntas comerciais irão controlar o 

pagamento dos custos, também de forma eletrônica. (CLETO, 2008) 

   De acordo com Cleto (2008), uma vez assinado o documento, validado 

e transmitido para as juntas comerciais, esse arquivo passará por um processo 

chamado workflow, dentro das juntas, ou seja, de forma eletrônica o documento irá 

ser distribuído, enviado ao Assessor Técnico ou Vogal, que fará a análise de forma 

totalmente eletrônica, para constatar se as formalidades legais foram cumpridas 

(Figura 15).   

   Como se vê, não há mudança na legislação, apenas na forma de 

encaminhar os documentos para as juntas comerciais, ao invés de papel, serão 

arquivos eletrônicos, mas que em caso de exigência não existirá mais a 

possibilidade de o usuário substituir uma frase sequer do ato objeto do registro, sem 

colher as assinaturas digitas de todos os envolvidos, novamente.  
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   Isto ajudará na eliminação de fraudes, pois o documento não poderá 

ser modificado, já que depois de assinado, gera-se um código criptográfico que 

impossibilita a alteração do documento, sem que haja a alteração do código.  

   Satisfeitas as exigências legais, o novo procedimento será igualmente 

ao atual, pelo menos quanto à identificação da empresa, que receberá um número 

de registro, com a assinatura, agora digital do Secretário-Geral da junta comercial 

específica. 

   O documento eletrônico será devolvido ao usuário com um código que 

possibilite a consulta pela sociedade sobre a veracidade do registro do ato, como 

acontecem com as certidões negativas, notas fiscais eletrônicas, despachos 

judiciais, e outros serviços que podem ser consultados a qualquer momento via 

internet. (CLETO, 2008) 

   Nos casos em que for imprescindível a remessa do documento a outra 

pessoa, poderá ser enviado de forma eletrônica ou ainda impresso com um código 

que permita a análise automática da veracidade no site das juntas comerciais ou 

DREI. 

   O sistema de assinatura em contratos eletrônicos já funciona com 

sucesso em alguns bancos, aonde os contratos de câmbio são criados na forma 

digital e todas as assinaturas são efetivadas num sistema utilizando a certificação 

digital. 

  Uma nova junta comercial, moderna, dinâmica, fácil, com possibilidade 

mínima de fraudes, dentro do espírito de cidadania, prestando um bom serviço à 

sociedade, com redução do custo Brasil, é possível graças às ferramentas de 

tecnologia da informação e comunicação que hoje estão disponíveis no mercado. 

   Com a execução deste projeto de intervenção, a JUCERN tornar-se-ia 

uma das primeiras juntas comerciais digitais do Brasil, onde o fluxo dos seus 

processos de abertura, alteração e extinção de empresas esteja 100% em meio 

digital e certificado eletronicamente de acordo com a mesma norma. É uma 

condição essencial para o sucesso deste projeto que os sistemas e equipamentos 

implantados também estejam aderentes a esta Instrução Normativa do DNRC, nº 

109, de 28 de outubro de 2008.  

   Ressaltemos que como a JUCERN não pode obrigar que todos os seus 

usuários, imediatamente, passem a utilizar a certificação digital, deixando por 

completo de usar o papel, é pensamento facultar, num primeiro momento, a abertura 
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de processos por um portal da JUCERN Digital a ser criado na internet, para envio 

da documentação assinada eletronicamente de acordo com o ato/evento desejado.  

   Mesmo quando o usuário optar pelo papel (Figura 14), não será mais 

necessário as quatro vias dos documentos de constituição, alteração e extinção de 

empresas, pois todos os processos quando recebidos seriam digitalizados e 

transformados em meio digital, dando sequência aos procedimentos, mas sem a 

intervenção humana no trâmite.  

   Ao final do processo, a documentação entregue ao empresário poderia 

ser uma mídia, contendo todos os documentos da empresa já registrados na 

JUCERN, que seriam digitalizados e assinados eletronicamente pelo E-CNPJ da 

JUCERN.  

   O acompanhamento dos processos seria em ambiente seguro, onde 

constariam todas as informações dos processos abertos por um mesmo interessado, 

por exemplo, o administrador, ou mesmo o sócio ou até o contador da empresa.  

   A correção de exigências se fosse o caso, poderia ser feita pela 

internet no portal JUCERN Digital, com maior transparência e facilidade na obtenção 

de informações, sem necessidade de deslocamento à JUCERN, evitando 

transtornos dos mais diversos. 

  Para melhor entendimento, demonstramos abaixo, com as figuras 14 e 

15, como seriam os procedimentos do registro empresarial na JUCERN Digital, com 

e sem o uso de papel, respectivamente. 
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Figura 14 - Fluxo JUCERN Digital com uso de papel 
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Já o fluxograma imaginado para a JUCERN Digital, sem o uso de papel seria: 
 

Figura 15 - Fluxo JUCERN Digital sem uso de papel 

  

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: JUCERN 

 

 
Acesso com 

Certificado Digital 
Acesso seguro 

através de 
Certificado Digital, 
onde poderão ser 
encaminhados os 

documentos 
pertinentes aos atos 

e eventos que se 
deseja realizar; 

Envio da 
Documentação 

A documentação 
assinada 

eletronicamente 
pelo interessado 

será enviada 
pelo Portal Junta 

Digital;  
Os documentos 

serão 
automaticamente 

encaminhados 
para análise da 
Equipe Técnica; 

 
Análise Técnica 

Deferimento/Indeferimento/Exigência 
O Processo de correção de 

exigências será totalmente on-
line, sem necessidade de 
comparecimento à Junta 

Comercial; 

 
Correção de Exigências 
Consulta ao Processo 

Consulta ao andamento do 
processo no Portal Junta Digital 

onde o andamento da 
solicitação será atualizado, 

inclusive com o envio de 
documentação por e-mail. 

Recebimento do 
Processo 

Recebimento da 
documentação através 

do Portal da Junta 
Digital desde que o 
processo tenha sido 
iniciado no Próprio 

Portal; Caso o processo 
tenha sido aberto em 
papel, será entregue 

uma mídia CD ao 
interessado. 

 



71 
 

Nota-se que mesmo com a aplicabilidade desta tendência de um 

processo virtual, inclusive com adoção de modelos de documentos para registro, 

mas não obrigatório, não se eliminará a necessidade da análise técnica, feita por 

assessores técnicos. 

   Imprescindível para o sucesso deste projeto seria a disseminação do 

uso da certificação digital, associada á ideia do projeto, entre os colaboradores 

externos e internos, pois sem a conscientização deles da nova realidade de nada 

adiantaria tal esforço. 

   Para consecução do presente projeto a Junta Comercial do Estado do 

Rio Grande do Norte tem dentro do orçamento de 2014, despesa classificada em 

20205.23.122.0100.24250.0001 – manutenção e funcionamento da JUCERN, no 

elemento 33.90.39 – outros serviços de terceiros/pessoa jurídica, disponibilidade de 

R$ 1.487.076,18 (um milhão, quatrocentos e oitenta e sete mil, setenta e seis reais e 

dezoito centavos), na fonte 250 – recursos diretamente arrecadados. 

   Por outro lado, urge mudança na estrutura física-legal do órgão, por 

isto também apresentamos sugestão de nova legislação federal e estadual que dê 

suporte aos novos serviços pensados. 

   A ideia dos anteprojetos de leis seria modernizar e conferir caráter 

sistemático e lógico à legislação pertinente ao registro de empresas, imprimindo 

mudanças radicais na atual Lei nº 8.934/94, basicamente extinguindo cargos e 

propondo a virtualização dos processos, dando um caráter de maior eficiência ao 

sistema, realizando modificações necessárias na estrutura da lei, visando melhores 

dias para o registro empresarial, reconhecido pela sociedade como facilitador dos 

empreendedores. 

  Entre os propósitos do anteprojeto encontra-se a integração nacional 

efetiva de todos os órgãos e entidades envolvidos no sistema de registro e 

legalização dos empresários e sociedades, permitindo que todos participem do 

processo de legalização de empresas através de sistema informatizado, gerido pela 

Junta Comercial de cada Estado.  

  Além disso, as Juntas Comerciais atuariam de forma efetivamente 

integrada, a fim de que os atos que evolvessem mais de uma Junta Comercial 

produzam efeitos imediatos nas circunscrições envolvidas, o que é tecnicamente 
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possível através da utilização de sistemas informatizados integrados atualmente 

disponíveis.  

  Todas essas inovações prestigiam e estimulam a utilização de meios 

tecnológicos como forma de atingir maior eficiência na prestação do serviço, 

inclusive com a possibilidade de apresentação de ato em meio digital e o 

fornecimento de certidões via internet, com possibilidade de verificação da 

autenticidade na própria internet.  

  Outra relevante inovação diz respeito à reformulação da distribuição de 

competências entre as entidades registrais (Junta Comercial e Registro Civil de 

Pessoas Jurídicas), buscando-se conferir maior racionalidade ao sistema, de modo a 

criar regras mais claras e práticas que permitam aferir com segurança em qual 

entidade cada um dos tipos jurídicos deve ser registrado.  

  Pelas regras propostas, a Junta Comercial passaria a deter a atribuição 

de registrar qualquer pessoa jurídica ou natural que buscasse auferir lucro, o que 

abarcaria todos os tipos de sociedades (empresária e simples), a Empresa Individual 

de Responsabilidade Limitada e os empresários individuais, assim como a 

Cooperativa, que, apesar de não buscar o lucro, congrega profissionais que 

possuem esse desiderato. 

  Essas inovações são de suma importância para conferir maior 

segurança ao sistema, pois, no regime atual, uma sociedade limitada pode estar 

registrada tanto na Junta Comercial como no Registro Civil de Pessoas Jurídica, de 

acordo com a sua natureza, o que dificulta e retarda a obtenção das informações 

pelos usuários (custo), de forma que, eventualmente, o interessado tem que 

requerer certidões na Junta Comercial e no RCPJ.  

   Além disso, a definição da sociedade como simples ou empresária é de 

complexa aplicação prática, pois envolve a análise da sua estrutura e organização, o 

que conduz a notórias dificuldades de compreensão das regras pelo usuário, bem 

como de fiscalização pela entidade responsável, que não tem como aferir esse 

aspecto estrutural e organizacional das pessoas jurídicas.   

  O Departamento de Registro Empresarial e Integração poderia passar 

a figurar em lei como autarquia, o que seria essencial para o exercício de sua 

atividade de forma independente e organizada, com autonomia administrativa e 

orçamentária. Considerando essa inovação, afigura-se imprescindível a tramitação 

paralela de processo de conversão do DREI em autarquia. 
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  Nesta proposta de lei é pensamento afastar da esfera do registro 

empresarial os Tradutores e Leiloeiros Públicos, já que estes profissionais são 

motivo de imensas discussões perante as juntas comerciais do país, movimentando 

esforços desnecessários dos que participam do SINREM.  

  Também é desejo do projeto eliminar o “vogal”, que na grande maioria 

das juntas é figura decorativa obrigatória, sem conhecimentos específicos para o 

exercício da função, impossibilitando uma atuação mais eficiente diante da complexa 

legislação societária atualmente em vigor. Suas atribuições poderiam muito bem ser 

exercidas por funcionários de carreira concursados, que fossem advogados, 

economistas, contadores ou administradores, com experiência no registro 

empresarial, para tanto urge proposta de mudança na legislação federal e 

consequentemente alteração na legislação estadual. 

  Outra importante inovação consiste na determinação de que as Juntas 

Comerciais disponibilizem em seus sites as informações básicas das empresas 

(nome empresarial, NIRE, o endereço da sede e filiais, os administradores e o 

capital social), com o que se viabilizaria maior segurança no ambiente negocial, 

disponibilizando, de forma fácil, imediata e gratuita, informações relevantes para a 

celebração de contratos em geral. Ressalve-se que a eventual perda de receita com 

essa regra seria irrelevante quando comparada com os ganhos de segurança 

jurídica e produtividade para todo o país.   

  No que se refere aos meios de publicidade, é intenção permitir que as 

decisões das Juntas Comerciais sejam divulgadas no seu próprio site, o que seria 

mais econômico e eficiente para fins de divulgação desses atos – atualmente essas 

publicações ocorrem, na prática, em jornais de circulação limitada.  

  Também deveria através da nova legislação, possibilitar que as Juntas 

Comerciais organizem sistema digital para divulgação das publicações obrigatórias, 

com certificação digital, permitindo grandes ganhos de eficiência sob o ângulo da 

divulgação, e ainda com relevante economia para as empresas, que poderiam 

publicar apenas extrato e disponibilizar o inteiro teor dos atos no site da Junta 

Comercial.  

   Anote-se que os atuais altos custos com publicações configuram um 

dos principais motivos de inibição de operações societárias e aberturas de capital, 

de forma que a alteração dessas regras provocaria uma redução do chamado “custo 

- Brasil”, sem que ocorresse qualquer prejuízo à publicidade dos atos e documentos, 
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uma vez que, através do site da Junta Comercial, e das ferramentas de buscas que 

seriam obrigatórias, a divulgação seria não apenas maior, como também contínua. 

  Tornar-se-ia obrigatório o arquivamento do ato de posse dos 

administradores, bem como que as certidões especificassem a situação dos 

administradores empossados, com o que se minimizaria o grave problema atual 

decorrente da nomeação de administradores não empossados, sem que essa 

informação fique clara nas certidões, o que enseja, não raras vezes, 

responsabilização judicial de pessoas que jamais exerceram a administração de 

sociedade.  

  Uma das propostas que consideramos da maior importância consiste 

na abolição da exigência de apresentação de certidões de regularidade fiscal para 

os atos de incorporação, fusão, cisão, transformação, redução de capital e alteração 

de controle, substituindo-se essa regra pela comunicação realizada pela Junta 

Comercial à Receita Federal e ao INSS sempre que um ato dessa natureza fosse 

arquivado.  

  Importante ressaltar que as operações societárias muitas vezes são 

realizadas para salvar uma sociedade em crise econômico-financeira, de modo que 

aquela unidade produtiva (que gera empregos, impostos, movimenta a economia 

etc.) seria preservada através de, por exemplo, uma incorporação. Ocorre que a 

exigência de apresentação de CND muitas vezes obsta essa operação, pois a 

sociedade que está em crise normalmente não possui condições, por razões óbvias, 

de obter a CND, o que representa a ruína de uma unidade produtiva que poderia ser 

preservada, com claros prejuízos para economia e para o próprio fisco.  

  A proposta seria substituir a apresentação da certidão por uma 

comunicação à Receita Federal e ao INSS, que, assim, poderiam realizar a 

fiscalização e cobrar os eventuais tributos pendentes, mas sem inviabilizar a 

operação, como atualmente vem acontecendo. Anote-se, por fim, que as Juntas 

Comerciais vêm participando de fóruns internacionais sobre registro de empresas 

(CRF – Corporate Registers Forum) e, nesse ambiente institucional internacional, 

não teve conhecimento de norma similar (CND condicionando operações 

societárias) em nenhuma outra legislação. 

  A dívida fiscal não deve impedir jamais operações societárias, pois 

estas buscam a reorganização da empresa para superar dificuldades e aumentar 
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produtividade, o que não deve ficar condicionado à situação fiscal das sociedades 

envolvidas. 

   A notória dificuldade em obter essas certidões, mesmos quando as 

dívidas estão garantidas em juízo ou suspensas por decisão judicial, causam uma 

demora na efetivação da operação societária que muitas vezes é fatal para o 

soerguimento da empresa, o que constitui mais uma das faces do custo - Brasil.  

  Enfim, a exigência de apresentação de CND para realização de 

operações societárias constitui norma anacrônica, prejudicial à economia, de 

constitucionalidade duvidosa (cobrança indireta de tributos) e sem parâmetros em 

outras legislações, o que poderia ser substituído, com até maior benefício para o 

Fisco, pela mera comunicação do arquivamento do ato, com o que se atingiria os 

mesmos objetivos (preservação de interesses fiscais através da fiscalização) sem 

causar graves danos à atividade empresarial.      

  Outra regra inovadora prevista seria permitir que o julgador, verificando 

que o ato possui “irregularidade de pequena relevância” e que não cause prejuízos à 

segurança e interesses de terceiros, defira o arquivamento “com a finalidade de 

atribuir efetividade a atos empresariais e societários já realizados”, ficando 

condicionados novos arquivamentos à retificação do vício. Trata-se de norma que 

prestigia a desburocratização, permitindo que ato com um pequeno vício, por 

exemplo, letra equivocada, endereço com pequena inconsistência, possa ser 

arquivado, evitando a renovação de todo o instrumento, com evidentes custos de 

burocracia e tempo para os envolvidos, sem que exista motivo relevante para tanto.  

  O recurso ao plenário seria cabível tanto das decisões denegatórias 

(definitivas) como das que indeferirem pedido de reconsideração, acabando com a 

celeuma em relação ao cabimento do recurso nesta última hipótese.  

  A questão decorrente da detecção do vício após o decurso de prazo 

para interposição de recurso, sendo o vício sanável, poderia ser resolvido com os 

novos arquivamentos ficando condicionados à rerratificação do ato viciado, bem 

como que seria anotado no sistema, para fins de publicidade, a existência do vício.  

  Além disso, ficaria estipulado um procedimento para rever essa 

anotação e para requerer a retirada da anotação após o transcurso do prazo 

prescricional, com a ressalva de que as clausulas contratuais ilegais não se 

convalidariam pelo transcurso do tempo.  
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  Vislumbramos também solução para o grave problema da falsificação 

da assinatura em ato societário, permitindo a qualquer tempo o desarquivamento do 

ato pela própria Junta Comercial, sem necessidade de interferência do Poder 

Judiciário (como ocorre atualmente), desde que seja comprovada a falsificação e 

apresentado boletim de ocorrência relativo à fraude.  Além disso, preveria a consulta 

ao cadastro de documentos roubados e extraviados, com o objetivo de inibir as 

fraudes que comumente ocorrem com a utilização desses documentos.  

  Essas são as principais inovações constantes da proposta de 

anteprojeto de lei federal sobre registro de empresas.   

   No que se refere propriamente a JUCERN, verifica-se que seu 

organograma é incompleto, não respeita o seu próprio regulamento, pois omite o 

Conselho de Administração, o Plenário de Vogais, suas Turmas, sem falar que é 

desigual na distribuição de órgãos internos em nível de execução, como também, 

excede em órgãos de direção e gerência, cujas atribuições são assemelhadas. 

  Na prática, a estrutura organizacional básica da JUCERN é composta 

por um Plenário, com atribuições de consulta e de deliberação superior, constituído 

por 08 vogais e respectivos suplentes; 02 Turmas com deliberação inferior, 

constituída por 03 vogais cada uma; Presidência, com atribuição diretiva e 

representativa; Vice-Presidência, com atribuição de auxiliar e substituir a 

Presidência, além de atuar como corregedoria; Secretária-Geral na coordenação 

geral dos trabalhos administrativos e técnicos; 03 coordenadorias na execução dos 

serviços limitados em cada uma de suas áreas, respectivamente, administrativa, 

finanças e contabilidade, e do registro do comércio; e, 05 setores ligados as suas 

coordenadorias. 

   Existem ainda na estrutura organizacional básica da JUCERN, os 

Escritórios Regionais de Mossoró, Açu, Caicó, Currais Novos, Macau, Pau dos 

Ferros e Santa Cruz, com atribuições de receber e encaminhar à sede os processos 

do registro mercantil na circunscrição territorial de sua jurisdição, mas funcionando 

em parceria com outras entidades públicas e privas, sem fins lucrativos.  

   Em que pese o Regulamento da JUCERN trazer em seu artigo 6º, 

incisos de I a VI, a estrutura básica, há gritantes falhas de ordem hierárquica na 

disposição dos órgãos, como também, se faz menção a um Conselho de 

Administração, como se fosse uma sociedade de economia mista, por exemplo. 
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  O mencionado regulamento, com suas alterações, fala que a estrutura 

básica da JUCERN compõe-se de: Órgãos Deliberativos, Plenário e Turmas; Órgão 

de Assessoramento, Procuradoria Jurídica; Órgãos de Atuação Instrumental, 

Coordenadorias de Administração, de Finanças e Contabilidade; Órgãos de 

Execução Programática, Coordenadoria de Registro do Comércio, com os Setores 

de Matrícula, de Arquivamento e Certidões, e de Registro e Autenticações; Órgãos 

Representativos Locais, Escritório Regional de Mossoró, e; Órgão de Supervisão de 

Controle, Conselho de Administração. 

  Em segundo plano, encontram-se os níveis de direção superior e de 

gerência, representados, respectivamente, pelos cargos de Presidente e de Vice-

Presidente e pela função de Secretário-Geral. Neste ponto, se vê uma completa 

confusão entre o que é cargo e função, muito embora, ambos os níveis sejam 

realmente órgãos. 

  Há uma completa desarmonia hierárquica entre os mais diversos 

órgãos que compõem a estrutura organizacional básica da Junta Comercial do 

Estado do Rio Grande do Norte. Órgãos sobrepõem aos níveis, mas é exatamente 

nestes últimos que se encontra o corpo diretivo e gerencial da instituição. 

  No caso específico do Conselho de Administração, composto pelos 

Secretários Estaduais de Indústria e Comercio, Fazenda, Agricultura e de Trabalho e 

Bem-Estar Social, além do Presidente da JUCERN, embora legalmente no papel, de 

fato ele nunca existiu, segundo pesquisa documental, entrevistas e observações 

pessoais ao longo dos últimos oito anos. 

  Nem precisava, pois sua função é perfeitamente exercida pelo Plenário 

de Vogais, órgão colegiado de deliberação superior, composto, por oito membros da 

sociedade civil, representantes de várias instituições, como: União, Associação 

Comercial, Federação da Agricultura, do Comercio e das Indústrias, Ordem dos 

Advogados do Brasil, Conselho Regional de Contabilidade e Economia. 

  É bem verdade que algumas Juntas do País adotam no regulamento 

este órgão colegiado de deliberação administrativa superior, mas, perfeitamente 

desprezível, em virtude de sua competência ser meramente administrativa, enquanto 

que, o Plenário de Vogais tem competência administrativa e operacional, e, com 

muito mais legitimidade e propriedade, pois, dele fazem parte membros não só da 

administração pública, como também, de várias instituições privadas representativas 

da sociedade. 
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  Outro desencontro legal entre os ditames federal e estadual, encontra-

se no Plenário de Vogais, onde a Lei Federal nº 9.829/99 e o Decreto Federal nº 

3.395/00, alteraram, respectivamente, a Lei nº 8.934/94 e o Decreto nº 1.800/96, 

acrescentando um quarto vogal e respectivo suplente para representarem o 

Conselho Regional de Administração. Caberiam as Juntas Comercias do País se 

enquadrarem a esta nova realidade. 

  Contudo, como é proposta deste projeto, através de edição e nova lei 

federal, a extinção do vocalato, suas atribuições recairiam sobre a direção das juntas 

comerciais, como também sobre os analistas técnicos. 

  A Lei Complementar nº 163, de 05 de fevereiro de 1999, estabelece a 

estrutura básica do poder executivo do Governo do Estado do Rio Grande do Norte. 

No art. 41, da citada lei encontra-se a Junta Comercial, cujo anexo III, tabela XXXI, 

se vê a composição de seus cargos em comissão: 01 presidente; 01 vice-presidente; 

01 secretário-geral; 03 coordenadores; 02 procuradores; e, 08 cargos de direção de 

base: 02 C-2; 02 C-3, 03 C-6 e 01 C-8. 

  Estes cargos em comissão “C-1/2/3/4/5/6/7/8” são de Direção de Base 

e no caso da JUCERN houve uma confusão entre cargo em comissão e função 

gratificada, quando no anexo IV, tabela XII, apresentou a remuneração dos cargos, 

colocando apenas a gratificação, faltando o vencimento. Na verdade, são cargos em 

comissão de acordo com a legislação de criação dos mencionados cargos. 

  Para este equívoco basta a direção da JUCERN pedir a Secretaria 

Estadual de Administração e dos Recursos Humanos para fazer uma retificação na 

Lei nº 8.061, de 17 de janeiro de 2002, que alterou a Lei Complementar nº 163/99, 

quanto à remuneração dos cargos em comissão. 

  Outro problema encontrado na legislação acima é o caso dos 

procuradores, pois, apesar de constar duas vagas para nomeação em comissão, há 

entendimento da Procuradoria Geral do Estado que estes dois cargos estão 

relacionados com os dois procuradores efetivos do quadro, já aposentados. 

  Assim, estas vagas existentes só poderão ser preenchidas se houver 

concurso público ou alteração legal, dizendo que a Procuradoria da JUCERN será 

exercida por um cargo em comissão de Procurador-Chefe, de livre nomeação do 

Governador do Estado; igual como ocorre com outras instituições da administração 

indireta do Estado, tais como, o Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande 

do Norte-DETRAN e o Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Norteie. 
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   Este problema com a Procuradoria Jurídica da JUCERN é considerado 

um dos estorvos de sua administração e urge medidas, pois depende da deferência 

da Procuradoria Geral do Estado, liberando, sempre por tempo determinado, um de 

seus membros para funcionar, também, como Procurador da Junta Comercial, ainda 

que, de forma paliativa. 

  Os organogramas nada mais são que as representações gráficas da 

estrutura das organizações, por isso devem retratar com fidedignidade setores e 

organismos que compõem a empresa ou a instituição, bem como o inter-

relacionamento e a dinâmica intra e Inter setoriais e/ou organizacionais. 

    Têm três finalidades primordiais: representar a estrutura de uma 

organização no momento em que é realizada; demonstrar as relações e a 

localização das diversas unidades componentes da organização; e, finalmente, 

retratar a estrutura existente de acordo com a estrutura determinada na lei, que rege 

o sistema funcional onde organismo está inserido. 

  Devem ser, os organogramas, representados por linhas horizontais e 

verticais demonstrando a sua funcionalidade, de acordo com o grau de similitude, 

hierarquia e dependência. 

  Respeitando a representação gráfica adotada pelo Governo do Estado 

para os diversos órgãos da administração direta e indireta que se ordena segundo 

princípios hierárquicos, de descentralização interna, de articulação de ações e de 

atuação executiva concentrada nos serviços essenciais, propomos um 

organograma, como sugestão para se corrigir omissões, com a extinção de alguns 

cargos em comissão e, especialmente, para se ter uma instituição mais dinâmica, 

desempenhando sua missão que é bem servir seus usuários com eficiência, eficácia 

e efetividade, como necessita e espera a sociedade brasileira. 

  O organograma proposto é fulcrado na esquematização da estrutura da 

instituição representando os órgãos internos que a compõe e indicando as ligações 

hierárquicas que existem entre eles. Evidenciam-se os graus de vinculação dos 

órgãos, assim como, sua importância hierárquica ou funcional, indicando a 

denominação específica de cada órgãos. 

  Os órgãos foram divididos em níveis, de acordo com as suas 

atribuições: deliberativas, de direção, de assessoramento, de gerência, de execução 

e regional. 
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  Portanto, com a nova estrutura organizacional mínima falada 

anteriormente, que depende de lei federal para que todas as juntas comerciais 

passem a utilizar, elas restariam mais leves e modernas, prontas para suas funções 

precípuas, que é o registro empresarial. 

  Entendendo que é necessária mudança na legislação federal que versa 

sobre o registro mercantil, propõe-se a extinção dos vogais, da vice-presidência, a 

unificação de duas coordenadorias e a renomeação e criação de onze setores 

ligados a duas coordenadorias, uma de atividade meio e outra de atividade 

finalística. 

  Ligados à Coordenadoria de Registro do Comércio deverão situar-se 

os seis Setores, abaixo apresentados: 

   1) SAP- Setor de Atendimento e Protocolo; 

   2) SRA - Setor de Registro e Autenticação; 

   3) SAD - Setor de Arquivo e Digitalização; 

  4) SCP - Setor de Cadastro e Planilha; 

  5) SLM - Setor de livros e Malote, e; 

  6) SAT - Setor de Assessoria Técnica, todos eles devem 

obrigatoriamente ser ocupados por servidores efetivos. 

  Enquanto relacionados com a Coordenadoria de Administração e 

Finanças encontramos os cinco Setores, a seguir discriminados: 

  1) SRH - Setor de Recursos Humanos; 

   2) SRM - Setor de Recursos Materiais; 

   3) SEO - Setor de Execução Orçamentária; 

   4) SEI - Setor de Estatística e Informática, e; 

   5) SCF - Setor de Contabilidade e Finanças, todos eles devem 

obrigatoriamente ser ocupados por servidores efetivos. 
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Figura 16 – Proposta de novo organograma da JUCERN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração do autor  

  Com este novo organograma (Figura 16), além da redução na folha de 

pessoal, coisa muito importante por representar economia, sobretudo nestes tempos 

de equilíbrio fiscal dos Estados, com a extinção de órgãos e a fusão de outros dois, 

vislumbra-se uma autarquia enxuta, leve, ágil e adaptada essencialmente a sua 

função. 

   O Quadro 7 a seguir, explicita a situação atual do número de cargos em 

comissão da JUCERN e a situação futura, com alterações que estão sendo 

propostas neste projeto. 

PRESIDÊNCIA 

ASSESSORIA TÉCNICA  PROCURADORIA  

SECRETARIA GERAL  

COORD. DE ADMINISTRAÇÃO 

E FINANÇAS 

COORD. DE REG. DO 

COMERCIO  

SAP SRA SAD SCR SLM SAT SRH SRM SEO SEI SCF 

 

ESCRITÓRIOS 
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Quadro 7 – Cargos JUCERN 
 

CARGOS 
SITUACAO 

ATUAL 

CARGOS 

EXTINTOS 

CARGOS 

CRIADOS 

SITUACAO 

PROPOSTA 

Presidente 01 - - 01 

Vice-

Presidente 
01 01 - - 

Secretário-

Geral 
01 - - 01 

Coordenador 03 01 - 02 

Direção de 

Base 
08 08 - - 

Vogal 11 11 - - 

Chefe de 

Setor 
- - 11 11 

TOTAL 25 21 11 15 

 

Fonte: Elaboração do autor  

  Críticas poderiam surgir na dúvida da substituição automaticamente do 

presidente e na atuação da corregedoria, pois essas são as principais atribuições da 

vice-presidência, como também, como ficaria a função dos vogais nas turmas e no 

plenário. 

  O cargo de vice-presidente é perfeitamente substituível, pois ele só 

atua na ausência e impedimento do Presidente, a não ser a correição que passaria a 

ser exercida pelo Presidente. 

   Já os vogais, que seriam extintos, como dito anteriormente, na maioria 

das juntas comerciais, são figuras decorativas, já que não exercem na plenitude 

suas funções, deliberativa e operacional, restando inertes, apenas concordam com o 

que lhe apresentam, já analisados por servidores da casa ou pela diretoria. 

  De pronto, sugere-se, alterando legislação federal e estadual, um 

dispositivo que definisse as substituições automáticas dos cargos em comissão, 

como por exemplo:  o Presidente pelo Secretário-Geral; o Procurador por um outro 

de carreira da procuradoria Geral do Estado; o Secretário-Geral pelo Coordenador 

de Registro do Comércio; os Coordenadores por qualquer um dos chefes dos 
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setores a eles ligados; os Chefes dos Setores por qualquer um dos servidores 

efetivos e eles ligados. 

  Por último, deve-se lembrar que a transformação das Juntas 

Comerciais do país em autarquias, nada mais foi do que a necessidade do Estado, 

especificamente, Estado gestor de negócios, em desconcentrar serviços que a priori, 

não ficavam bem apresentados e oferecidos pela administração direta. 

  Por isso mesmo, sendo a autarquia um prolongamento do poder 

público, deve executar serviços próprios do Estado, porém com métodos 

operacionais mais especializados e mais flexíveis que os da administração 

centralizada. 

  Diante do exposto, observa-se que a autarquia não é parte da 

Administração Direta, mas um é simples desmembramento administrativo do poder 

público. E, assim sendo, pode diversificar-se das repartições públicas para adaptar-

se às exigências especificas dos serviços que lhe são cometidos. 

  As mudanças sugeridas para a JUCERN têm cunho de amplitude e 

modernização, e devem ser acatadas quando oportunamente forem sugeridas, pela 

própria e inegável autonomia administrativa conferida no direito subjetivo público, 

pois o controle autárquico só é admissível nos estritos limites e para os fins que a lei 

estabelecer. 

  Segundo o cientista político, Fernando Abrúcio (2006), é mais 

interessante o gestor público utilizar 90 a 180 dias da administração, elaborando um 

diagnóstico organizacional, para nortear seus propósitos, conhecendo realmente 

seus problemas e propondo, dentro do possível, alguns acertos de rumo, ao invés 

de iniciar com reformas abruptas a torto e a direito. 

  De nada adiantaria atacar em outra frente se, primeiro, não se arrumar 

a casa. Em outras palavras: não valeria a pena atentar para a deficiência nos 

processos, sobre a cultura e clima do órgão, se não se corrigir a estrutura 

organizacional, uma vez que esta deve ser o início da proposta de reestruturação. 
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VI  AVALIAÇÃO DE RESULTADOS 

 

   A administração pública, embora passe por constantes mudanças, que 

variam de acordo com o enfoque dado às reformas, tem mostrado visível 

amadurecimento das suas instituições, principalmente no que tange a sua gestão, 

tanto pela profissionalização dos seus gestores, como pela cobrança da sociedade 

por serviços de melhor qualidade. 

  Muitas dessas reformas são elaboradas, porém, sem nenhuma 

legitimidade, carecendo de diagnóstico da realidade encontrada e do 

questionamento do por que dessas mudanças, e as caracterizações do caminho a 

ser seguido. 

  A estrutura organizacional implantada na JUCERN, já não responde à 

dinâmica dos processos a ela demandados, sendo visível a necessidade de 

reformas. Há cargos em nível de direção e gerência com atribuições semelhantes e 

órgãos internos com denominação ultrapassada ou que não foram criados, embora 

houvesse a necessidade. 

   Por outro lado, a forma como os serviços da JUCERN são prestados, 

em especial o do registro empresarial ainda é feito do mesmo jeito há século, como 

já descrito anteriormente. 

  Optou-se, neste momento, pela análise e sugestão de uma reforma da 

estrutura organizacional e na forma de tratar os processos referentes ao registro do 

comércio, na JUCERN.  

  Embora, se tratando de um órgão pequeno dentro do contexto estadual 

e federal, há ainda na JUCERN excessos a serem apreciados, por isso a extinção e 

fusão de alguns cargos, com a criação de mais outros, todavia de menor 

remuneração, acarretando uma redução significante na folha de pagamento, sem, 

contudo, vislumbrar uma queda na qualidade dos serviços, já que se parte para uma 

solução virtual, com emprego de um menor número de funcionários. 

  Sem falar que com o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal os 

Estados devem se preocupar com o equilíbrio financeiro, extinguido cargos em 

comissão que julguem em excesso. 
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  Ademais, esta proposta de mudança, tanto na estrutura organizacional 

como na prestação dos serviços, como foi dito no decorrer do trabalho, deve servir 

apenas como ponto de partida para as profundas análises da conjuntura real das 

juntas comerciais. 

  Com outras palavras, é como se arrumássemos a casa, do ponto de 

vista físico-estático, para seguir com os questionamentos mais importantes da 

existência das juntas comerciais, como por exemplo, qual o grau de satisfação dos 

usuários em relação aos serviços prestados. 

  A sociedade espera e merece melhores serviços com bom 

atendimento. Na iniciativa privada, quando o cidadão é mal atendido, este deixa de 

ser cliente e ainda utiliza mecanismos de proteção ao consumidor, através do uso do 

Código de Defesa do Consumidor. No serviço público, quem faz mudar é a pressão 

da sociedade mobilizada exigindo correções. 

  É o que vem acontecendo com o Registro Empresarial, após várias 

reclamações de advogados, contabilistas, empresários e usuários em geral, os 

órgãos das três esferas de poder tentam implantar a REDESIM como uma 

alternativa visando superar as dificuldades e efetivar solução para o empresariado 

constituir suas empresas e começar a operar em curtíssimo prazo e com custos 

mínimos, bem como proporcionasse apoio para a viabilização de seu negócio. 

  As juntas comerciais demonstram sua importância para o 

desenvolvimento do País servindo de experiência para alguns tipos de mudanças 

que visam, em última análise, melhorar os serviços executados por estes órgãos, 

pois, a despeito de suas peculiaridades intrínsecas, são entidades pequenas com 

relacionamento direto com os cidadãos. 

  Imprescinde a reestruturação da JUCERN, do ponto vista 

organizacional como também operacional, para estar em condições favoráveis de 

começar uma reformulação séria na prestação de serviço público, servindo, quiçá, 

de paradigma para outras instituições. 

   Portanto, no Quadro 8 abaixo, podemos verificar diferenças de como é 

a JUCERN e de como seria com a implantação da presente proposta. 
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Quadro 8 – Diferenças entre o modelo atual e o proposto  

MODELO ATUAL MODELO PROPOSTO 

Meio físico-papel, analógico; Meio virtual, digital; 

Maior custo de manutenção da 
JUCERN; 

Menos gastos com o custeio; 

Pesquisa de nome feita de forma 
presencial e paga; 

Pesquisa de nome feita pela internet e 
sem custo; 

Registro empresarial com dois 
procedimentos, singular e colegiado; 

Registro mercantil em um único 
procedimento, singular; 

Registro de comércio dividido em três 
fases, entrada, análise e arquivamento 

de documentos, com utilização de 
vários funcionários; 

Registro de empresas em três fases, mas 
executado por um único funcionário; 

Distribuição manual e não aleatória de 
processos para análise; 

Distribuição automática e aleatória de 
processos para análise; 

Emprego de vários funcionários, 
setorizados, para a prestação dos 
serviços oferecidos pela JUCERN; 

Utilização de poucos funcionários, com 
visão geral do registro empresarial; 

Sem portal com informações 
detalhadas sobre o andamento dos 

processos na JUCERN;  

Portal JUCERN Digital com interface para 
acompanhamento dos processos;  

Sem possibilidade de solicitação de 
processo pela Internet;  

Sistema JUCERN Digital possibilitaria a 
abertura, alteração e extinção de 

empresas pela Internet;  

Aguardar início do expediente da 
JUCERN para protocolar qualquer 
processo, inclusive obtenção de 

certidões necessárias em licitações, 
muitas vezes urgentes;  

Sistema JUCERN Digital possibilitaria o 
protocolo de qualquer processo em 

regime 24 horas X 7 dias na semana e 
certidões simplificadas seriam emitidas 

sem intervenção manual.  

Documentos armazenados em papel e 
emitidos com chancela, filigranado e 

selo holográfico pela JUCERN;  

Documentos seriam armazenados 
eletronicamente e emitidos com 
assinatura digital pela JUCERN;  

Sistema cliente-servidor;  Sistema seria completamente na Web, 
com interface amigável e intuitiva;  

A JUCERN posiciona-se apenas como 
mais uma dentre as demais nos 

estados brasileiros;  

A JUCERN seria uma das primeiras 
juntas digitais do Brasil, com documentos 
100% virtuais, assinados eletronicamente;  

Certidões de inteiro teor emitidas em 
papel, onerando a JUCERN e o meio 

ambiente;  

Certidões de inteiro teor seriam emitidas 
em mídia, CD, assinadas eletronicamente 
pela JUCERN e onde seria gravado todo 

o acervo da empresa;  

Decisões singulares e colegiadas 
dependem de encontros presenciais 

nos espaços físicos da JUCERN  

Decisões singulares e colegiadas 
poderiam ser remotamente, sem limitação 

de tempo e espaço, de forma 
descentralizada, em ambiente seguro, 

com uso de certificação digital;  

Sem controle sobre os boletos pagos 
para a execução dos processos. O 

controle era apenas visual, do 

Processos seriam analisados somente 
após a compensação bancária do boleto 

referente, garantindo que o pagamento foi 
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comprovante impresso que era 
anexado ao processo no momento do 

protocolo;  

efetuado e inibindo as fraudes;  

Sem controle e meios para aferir 
eficiência operacional dos 

colaboradores;  

Com o JUCERN Digital, o gestor pode 
analisar a carga de trabalho e 

produtividade da sua equipe, de forma a 
tomar ações em tempo adequado.  

Gestor sem possibilidade de medir a 
carga de trabalho e produtividade da 
sua equipe, de forma a tomar ações 

em tempo adequado.  

Controle e meios para aferir eficiência 
operacional dos colaboradores;  

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

   Podemos dizer que as vantagens com a implantação do novo sistema 

proposto tem repercussão para três atores do processo, que são o empreendedor, 

os órgãos públicos e a sociedade. 

  Para o empreendedor será evidente a redução no tempo de abertura e 

legalização do seu negócio, reduzindo os custos nos mais variados aspectos, desde 

o deslocamento até os financeiros, passando pela desburocratização, pois o 

ambiente será único, virtual ou físico, simples, fácil, seguro, interativo e com rápidas 

respostas para as solicitações. 

  Já para o poder público trará a otimização dos recursos, padronização 

das legislações e automatização e melhoria dos procedimentos, aumentando a 

eficiência do serviço público e da arrecadação de tributos, até porque serão mais 

fáceis e racionais às ações de fiscalização. 

  Por fim, a sociedade experimentará a diminuição da informalidade com 

o êxito do cidadão empreendedor, vendo mais oportunidades de negócios e 

empregos, cujas proteções sociais serão ampliadas, desencadeando o verdadeiro 

crescimento econômico sustentável. 

  Como se viu, antes da proposta de alteração dos serviços da JUCERN: 

 a) não vislumbrava um portal com informações detalhadas sobre o 

andamento dos processos; agora se sugere um portal da JUCERN Digital com 

interface para acompanhamento dos mesmos, em tempo real;  

  b) não existia a possibilidade de solicitação de nenhum processo pela 

internet; mas com o sistema JUCERN Digital permite-se a abertura, alteração e 

extinção de empresas pela Internet;  
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 c) era preciso aguardar o expediente da JUCERN para protocolar 

qualquer processo, inclusive para obtenção de certidões necessárias em licitações, 

por exemplo; com a JUCERN Digital possibilita-se a protocolização de qualquer 

processo em regime de 24 horas, 7 dias da semana e as certidões simplificadas 

seriam emitidas sem intervenção manual, e;  

 d) os documentos eram armazenados em papel e emitidos com 

chancela e selo holográfico pela JUCERN e filigranados; com a JUCERN Digital os 

documentos são armazenados eletronicamente e emitidos com assinatura digital. 

   Hoje, mais do que nunca, o cidadão depende do bom funcionamento 

das instituições de serviço público para viver, daí a necessidade da administração 

pública ser cada vez mais direcionada para o atendimento às necessidades sociais 

da ambiência. 

   Nesta perspectiva, a mudança no serviço público passa a ser, como 

observa MOTTA (1973), acima de tudo, uma reorientação da ação do poder público 

para um melhor atendimento às demandas ambientais desejáveis.  

   Não basta a busca de eficiência e eficácia. A eficiência e eficácia 

organizacionais representam antes um reforço da estrutura interna da administração 

pública do que uma preparação desta para a plena consecução dos objetivos e 

valores da sociedade ambiente (MOTTA, 1973). 

   O desenvolvimento socioeconômico dificilmente poderá ser alcançado 

sem a interferência do poder público. Nos diversos setores da sociedade, o estado 

torna-se um agente imprescindível desse processo de mudanças quantitativas e 

qualitativas da ambiência social. 

   Como principal agente do desenvolvimento econômico e social, o 

poder público necessita atuar sobre os fenômenos econômicos, sociais, políticos, 

etc. Neste sentido, a administração pública não terá apenas de se adaptar as 

profundas e contínuas mudanças que se operam na sociedade, mas também de 

intervir nela, procurando dirigir suas atividades no sentido de mudanças ambientais 

desejáveis. 

   O comprometimento com objetivos do desenvolvimento econômico e 

social deve ser assumido como uma das principais responsabilidades do estado 

moderno; pois ele, como outras instituições sociais, é um órgão da sociedade, existe 

dentro e em função dela. Não sendo um fim em si mesmo, mas meio que deve 
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permitir a sociedade e aos cidadãos condições de melhoria de vida e realização 

social, precisa preencher suas finalidades sociais a fim da justificar a sua existência. 
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Anexo A – Requerimento de pesquisa de nome empresarial  
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Anexo B – Boleto de R$ 13,00 referente a pesquisa de nome empresarial 
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Anexo C – Requerimento de empresário  
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Anexo D - Capa de processo de empresário individual 
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Anexo E – Boleto de R$ 65,00 referente à inscrição de empresário individual 
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Anexo F – Capa de processo de sociedade limitada  
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Anexo G – Boleto de R$ 138,00 referente a contrato de sociedade limitada 
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Anexo H – Capa de processo de sociedade anônima   



106 
 

Anexo I – Boleto de R$ 250,00 referente à constituição de sociedade anônima  

 

 


