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O Relatório da Jucemg de 2012 nos serve como fonte de comprovação de que 
estamos avançando e promovendo uma complexa modernização da autarquia, 
resultado de um intenso trabalho de todos os servidores e colaboradores.

Das metas firmadas no Acordo de Resultados até o compar�lhamento de 
informações, sejam nos Arranjos Produ�vos de Capacitação ou nas publicações 
da imprensa, a Junta Comercial revela que vem estreitando o relacionamento com 
seus públicos prioritários e prestando cada vez mais um serviço de qualidade.

Totalizamos em 2012, nossa presença em 91 municípios mineiros, um movimento 
que se iniciou em 2011 e que não para, o que nos permite contribuir diretamente 
para a geração de riqueza e trabalho. Tornamos assim, mais acessíveis os serviços 
de registro empresarial em toda Minas Gerais. Chegamos às regiões mais carentes do Estado, no Norte, 
no Vale do Jequi�nhonha e no Vale do Mucuri. Não só implantando uma unidade de atendimento, mas 
levando conhecimento por meio de nossos eventos aos empreendedores, contadores, advogados, 
administradores, economistas, usuários e estudantes.

Este relatório destaca o fato de sermos referência nacional no processo de abertura de empresa, o que 
levou o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) a escolher a Jucemg como 
referência para outras unidades da federação, dando os passos para implementação do Projeto Integrar, 
juntamente com o Departamento Nacional do Registro do Comércio / DNRC e o Sebrae Nacional. 
Abrimos defini�vamente as portas para a efe�vação no País da Rede Nacional para Simplificação do 
Registro e Legalização de Empresas e Negócios / Redesim. Os dados aqui expostos são ricos e 
consistentes, apresentam detalhes de ações importantes como o desenvolvimento do projeto de 
Educação a Distância (EAD), por meio de nossa Escola Permanente, nossa preparação para cer�ficação na 
norma ISO 9001:2008 e o prazo médio de abertura de empresas no Estado (6 dias na capital e 9 dias no 
interior), dentre outras. 

O conteúdo editorial do Relatório Jucemg 2012 foi idealizado por uma comissão com representantes da 
estrutura básica da Jucemg e produzido por nossa Assessoria de Comunicação, com o indispensável 
apoio da Chefia de Gabinete. Uma publicação que agora lhes é entregue, que conta a trajetória da 
ins�tuição no ano de 2012 e que certamente colabora de forma significa�va para o registro histórico 
desta centenária autarquia.
Boa leitura!

Angela Pace
Presidente

A Junta Comercial do Estado de Minas Gerais avança
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Criada pela Lei nº 51, de 5 de julho de 1893, a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais / Jucemg é uma 
pessoa jurídica de direito público, com sede e foro em Belo Horizonte e competência para todo o Estado 
de Minas Gerais.

Com o advento da Lei nº 5.512, de 2 de setembro de 1970, transformou-se em autarquia estadual, e nos 
termos da Lei Delegada 179 de 1º de janeiro de 2011, integra a Administração Indireta do Poder 
Execu�vo do Estado de Minas Gerais e  é vinculada, administra�vamente, à Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Econômico, e, tecnicamente, ao Departamento Nacional de Registro do Comércio 
(DNRC), do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. 

Missão: Executar e administrar, no Estado, os serviços próprios do Registro Público de Empresas 
Mercan�s e A�vidades Afins, segundo o disposto na legislação federal, bem como fomentar, facilitar e 
simplificar o registro de empresas e negócios, em consonância com as polí�cas de desenvolvimento 
social e econômico do Estado, contribuindo para a geração de riqueza e de trabalho em Minas Gerais.

Visão: Ser a melhor Junta Comercial do Brasil, buscando a excelência na prestação dos serviços de 
registro empresarial.

Valores: 

Comprome�mento: Atuar com qualidade, eficiência, agilidade e segurança jurídica na prestação de seus 
serviços.

É�ca: Agir de acordo com os valores fundamentais e cumprir suas obrigações dentro dos preceitos é�cos.

Sa�sfação: Entregar resultados com rapidez, qualidade e cortesia; elevando, ao máximo, a sa�sfação do 
usuário.

Inovação: Agir com pioneirismo e vanguarda na busca de novas soluções técnico-operacionais.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
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Orgulho Ins�tucional: Sen�r-se realizado em fazer parte da Ins�tuição.

Simplificação: Primar con�nuamente pela simplificação de processos de trabalho visando celeridade e 
economia, descomplicando o relacionamento do setor público com o setor privado.

Qualidade: Buscar excelência na execução de ro�nas e procedimentos.

Polí�ca da Qualidade: A Jucemg se compromete a trabalhar pela geração de riqueza e criação de 
trabalho no Estado de Minas Gerais, atuando de forma a oferecer a seus usuários um serviço ágil e de 
qualidade através da capacitação de seus servidores e colaboradores e acompanhando a inovação 
tecnológica para a melhoria con�nua de seus processos.

Obje�vos da Qualidade: Contribuir para a redução do tempo para abertura, fechamento e registro de 
atos das empresas em Minas Gerais; Oferecer serviços de qualidade aos usuários; Ser referência nacional 
no serviço de Registro Empresarial; Acompanhar a evolução tecnológica para melhorar con�nuamente 
os processos de trabalho, e Garan�r a oportunidade de capacitação dos servidores, colaboradores e 
empreendedores. 
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A Jucemg encerrou o ano de 2012 com o registro de 50.997 empresas abertas, sendo em grande parte de 

Sociedades Limitadas, com 28.712 cons�tuições, seguida de 19.309 de Empresário Individual e a nova 

modalidade em vigor no ano: a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – Eireli, com 2.608 

registros. Foram formalizadas também 249 Sociedades Anônimas, 54 Coopera�vas e 65 empresas de 

outros �pos jurídicos, por exemplo, - sociedade empresária em nome cole�vo, comandita por ações, 

grupo de sociedades, consórcios, entre outros. No compara�vo a 2011, a Sociedade Anônima S/A se 

destaca, apresentando um aumento expressivo de 29%.

Embora a maior parte dos percentuais de cons�tuição por natureza jurídica tenha apresentado 

desempenho nega�vo, os negócios em Minas �veram resultado final posi�vo e superior no compara�vo 

a 2011, alavancado pelo Empreendedor Individual, que impactou diretamente no montante final de 

empreendimentos formalizados no Estado.

O Empreendedor Individual é aquele que trabalha por conta própria e que se legaliza como pequeno 

empresário. Para isso, é necessário faturar no máximo até R$ 60 mil por ano e não ter par�cipação em 

outra empresa como sócio ou �tular. O EI pode ter um empregado contratado que receba salário mínimo 

ou o piso da categoria.

Registrado diretamente no portal do empreendedor: , as alterações e www.portaldoempreendedor.gov.br  

ex�nções também passaram a ser feitas no portal em 27 de novembro de 2012. As informações do EI são 

enviadas à Jucemg, de modo a manter completo e fidedigno o banco de dados de cons�tuição, alteração 

e ex�nção das organizações em Minas Gerais.

Dos 160.577 empreendimentos formalizados em 2012, o total de negócios aumentou 5% em 

comparação a 2011, quando 152.575 empreendimentos foram registrados. Desse total, o EI foi 

1 - Desempenho
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responsável por 68% dos negócios abertos em 2012, ou seja, 109.580 Empreendedores Individuais, ao 

passo que os demais �pos jurídicos somam 32%.

Total

Tipo
Empresário

Eireli

LTDA

S/A

Coopera�va

Outros

57.285

2011
23.413

-

33.557

193

52

70

50.997

2012
19.309

2.608

28.712

249

54

65

Tabela I – Registro de Empresa na Jucemg
Fonte: DGIM

Registro de Empresas na Jucemg
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Gráfico I – Registro de Empresas na Jucemg
Fonte: DGIM
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Quando comparado isoladamente, o desempenho do EI teve aumento de 16% em relação ao ano 

anterior, alcançando a margem de 109.580 perante 94.295 rela�vos a 2011.

Registro do Empreendedor Individual
Ano

2012

Tabela II – Registro do Empreendedor Individual
Fonte: DGIM

2011

EI
94.295

109.580

O processo de ex�nção de empresas é um dos serviços prestados pela Jucemg, que disponibiliza em seu 

site,  , o passo a passo para ex�nção de seu negócio, de acordo com a natureza www.jucemg.mg.gov.br

jurídica.

Tabela III – Ex�nção de Empresas
Fonte: DGIM

Ex�nção de Empresas
Ano               Empresário               Ltda                      S/A              Coopera�va              Eireli                  Outros                 Total

2011

2012

13.303

15.876

9.428

10.090

28

40

20

14

-

31

12

15

22.791

26.066

1.2 - Desempenho por natureza jurídica

Empresário Individual – Trata-se da pessoa �sica que exerce profissionalmente, por meio de uma firma, 

a�vidade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços.

Em 2012, essa natureza jurídica teve queda de 17,5% na sua cons�tuição em relação a 2011. O 

Empresário Individual responde com seu patrimônio pessoal pelas obrigações contraídas por sua 

empresa.

Empresa Individual de Responsabilidade Limitada / Eireli - Novidade do ano de 2012, a Eireli entrou em 

vigor no dia 9 de janeiro. Ins�tuída pela lei nº 12.441/2011, a Eireli é cons�tuída por uma única pessoa, 

�tular da totalidade do capital social correspondente a pelo menos cem vezes o valor do salário mínimo 

vigente, ou seja, R$ 62.200,00.
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No seu primeiro ano, a Eireli apresentou uma média de mais de 200 formalizações por mês, após um 

começo discreto, a�ngindo uma elevação de 250 cons�tuições/mês no segundo semestre de 2012, 

totalizando 2.608 registros, contra apenas 31 ex�nções durante o ano.

Uma das vantagens da Eireli é a não obrigatoriedade de um sócio para validar o negócio. A empresa 

responde por dívidas apenas com seu patrimônio, e não com os bens pessoais do �tular, que tem as 

mesmas proteções da sociedade limitada. No site da autarquia ( ), está disponível www.jucemg.mg.gov.br

um passo a passo que explica a documentação necessária para a formalização.

Sociedade Limitada / Ltda – A Sociedade Limitada é composta por, no mínimo, dois sócios, sendo 

pessoas �sicas ou jurídicas. Se caracteriza pela responsabilidade de cada sócio ser limitada ao valor de 

suas cotas, mas todos os sócios respondem solidariamente pela integralização do capital social. No 

úl�mo ano, as Sociedades Limitadas �veram queda de 14,4% na cons�tuição; um reflexo do surgimento 

da Eireli, que permite as mesmas proteções das Ltda's.

Sociedade Anônima / S/A – A sociedade composta por, no mínimo, dois acionistas, pessoas �sicas ou 

jurídicas, com exceção da sociedade subsidiária integral que é cons�tuída, mediante escritura pública, 

por um único acionista é determinada Sociedade Anônima. Em 2012, as S/As �veram um desempenho 

posi�vo considerável no cenário de cons�tuição de empresas, saindo de 193, em 2011, para 249 

registros, contribuindo de forma expressiva para o resultado final de registros feitos.

Coopera�vas – Nesta natureza jurídica, a responsabilidade dos cooperados pode ser limitada ou 

ilimitada. Apresenta variabilidade ou dispensa de capital e número mínimo de cooperados necessário 

para compor sua administração, sem limitação do número máximo. São sociedades simples, cuja 

finalidade é viabilizar a a�vidade de seus cooperados. Esse indicador apresentou um pequeno 

crescimento na comparação dos anos de 2011 e 2012, um percentual de escala de 3,8%.
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1.3 - Empresas a�vas em Minas Gerais 

Em 2012, o Estado de Minas Gerais encerrou o ano com 701.420 empresas a�vas, pequeno percentual de 

crescimento de 1,3% em relação a 2011, que registrou 692.331 organizações em funcionamento. Entre 

os �pos jurídicos a�vos, a S/A a�ngiu 10% de crescimento no compara�vo com 2011, enquanto as demais 

empresas apresentaram uma taxa média variável próximo a 1 %, de queda ou crescimento.
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Gráfico II – Empresas a�vas em Minas Gerais
Fonte: DGIM
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Empresas a�vas em Minas Gerais
Tipo

Empresário Individual

Eireli

LTDA

S/A

Coopera�va

Outros

Total

2011
264.887

-

420.525

2.611

3.686

622

692.331

2012
261.962

3.793

428.436

2.889

3.720

620

701.420

Tabela IV – Empresas a�vas em Minas Gerais
Fonte: DGIM

1.4 - Empresas cons�tuídas por região 

Atualmente, a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais está presente em 91 cidades mineiras, 

incluindo a capital. Diante da expansão da Jucemg, tornou-se necessário criar um novo indicador de 

modo a apurar o cenário de registro empresarial em Minas Gerais por regiões, garan�ndo novos 

parâmetros de análise do cenário econômico. Na apresentação dos dados de empreendimentos 

formalizados nos municípios, foi u�lizada a metodologia de divisão regional do Ins�tuto Brasileiro de 

Geografia Esta�s�ca – IBGE.

Para regionalizar um Estado tão grande e de tamanha diversidade econômica, social e geográfica, o IBGE 

separou Minas Gerais em 12 mesorregiões e 66 microrregiões. De acordo com o órgão, este sistema de 

divisão tem aplicações importantes na elaboração de polí�cas públicas e no subsídio ao sistema de 

decisões quanto à localização de a�vidades econômicas, sociais e tributárias. (Fonte: IBGE / outubro de 

2012)
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Mapa I -  Abertura de Empresas pela Jucemg. Mesorregiões de Minas Gerais

As 12 mesorregiões estabelecidas são: Noroeste de Minas, Norte de Minas, Jequi�nhonha, Vale do 

Mucuri, Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, Central Mineira, Metropolitana de Belo Horizonte, Vale do 

Rio Doce, Oeste de Minas, Sul e Sudoeste de Minas, Campos das Vertentes e Zona da Mata.
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As regiões consideradas tradicionalmente mais pujantes de Minas são também as que mais abriram 

empresas em 2012. A Região Metropolitana de Belo Horizonte - RMBH, formada por 34 municípios, 

absorveu o maior número de empreendimentos abertos com 18.864, seguido do Triângulo Mineiro/Alto 

Paranaíba com 7.652 e o Sul, que registrou 6.233 novos negócios.

Quando contabilizados os dados de cons�tuição de Empreendedor Individual - EI, os números apontam a 

Grande BH com 43.871 empreendedores individuais formalizados, seguido do Sul de Minas com 12.948 e 

do Triângulo/Alto Paranaíba que computam 11.578.

A região da Zona da Mata, cons�tuída por cidades pólos como Juiz de Fora, registrou 5.021 empresas e 

10.432 empreendedores individuais. No Vale do Rio Doce, onde está localizado, por exemplo, 

Governador Valadares, 3.113 negócios foram abertos, enquanto no Oeste de Minas, teve 2.587 

empreendimentos criados.
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Gráfico III – Registro de empresa na Jucemg por Mesorregiões
Fonte: DGIM
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No Norte de Minas, onde a Jucemg, sobretudo, expandiu sua presença no ano passado, 3.094 

empreendimentos foram abertos e 5.548 empreendedores individuais formalizados. As regiões Vale do 

Mucuri e do Jequi�nhonha abriram, respec�vamente, 626  e 829 novos negócios. Ao todo, 4.804 

empreendedores individuais se legalizaram em 2012 nessas duas localidades.

Em Campo das Vertentes, região que engloba municípios de destaque como Lavras, Barbacena e São 

João Del Rei, 1.146 empresas abriram as portas e 2.713 empreendimentos foram criados em 2012. A 

região Central de Minas, onde estão Curvelo e Três Marias, por exemplo, 978 empreendimentos e 1.884 

empreendedores individuais foram formalizados.

Mapa II -  Empreendedor Individual. Mesorregiões de Minas Gerais
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Tabela V – Registro de Empresas por Mesorregiões
Fonte: DGIM

Registro de Empresas por Mesorregiões

Mesorregião

Noroeste de Minas

Norte de Minas

Jequi�nhonha

Vale do Mucuri

Triângulo Mineiro /

Alto Paranaíba

Central Mineira

Metropolitana de Belo 

Horizonte

Vale do Rio Doce

Oeste de Minas

Sul / Sudoeste

de Minas

Campo das Vertentes

Zona da Mata

Cons�tuição

2011

954

3.599

968

670

8.294

1.052

21.322

3.474

2.827

6.952

1.269

5.882

EI 2011

1.788

4.104

2.645

1.622

10.522

1.666

36.884

6.780

4.359

10.750

2.368

9.413

Cons�tuição 

2012

846

3.094

829

626

7.652

978

18.864

3.113

2.587

6.233

1.146

5.021

EI 2012

2.169

5.548

2.850

1.954

11.578

1.884

43.871

7.911

5.128

12.948

2.713

10.432

1.5 - Cancelamento Administra�vo

As sociedades empresárias e os empresários que não arquivam documentos ou auten�cam livros 

mercan�s na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, nos úl�mos dez anos e que não realizam 

qualquer movimentação dentro do prazo de convocação anual da autarquia, são declaradas ina�vas, têm 

seus registros cancelados e perdem a proteção dos seus nomes empresariais.

Para evitar que a empresa seja declarada ina�va, o responsável deve comunicar à Jucemg, dentro do 

prazo estabelecido, que deseja mantê-la em funcionamento, ou informar a paralisação temporária de 

suas a�vidades, ou ainda, quando for o caso, arquivar alterações contratuais ocorridas nos úl�mos anos.
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A medida é feita com base nas disposições do ar�go 60 da Lei Federal 8.934/1994, no Decreto Federal 

1.800 de 30/01/1996 e na Instrução Norma�va 72 de 28/12/1998 do Departamento Nacional de Registro 

do Comércio. O edital de convocação e a relação de empresários e sociedades empresárias sujeitas ao 

cancelamento estão disponíveis no endereço eletrônico , clicando no menu www.jucemg.mg.gov.br

“Informações” e na sequência em “Cancelamento Administra�vo”

 ( ).h�p://www.jucemg.mg.gov.br/ibr/informacoes+cancelamento-administra�vo

Foram canceladas 34.299, em 2011, e, em 2012, 29.113 empresas. Após o cancelamento, as autoridades 

arrecadadoras – como Receita Federal, Receita Estadual, INSS e Caixa Econômica Federal – são 

comunicadas, não eximindo as organizações de suas responsabilidades tributárias, previdenciárias e 

outras, perante o poder público.

Tabela VI – Cancelamento Administra�vo
Fonte: DGIM

Cancelamento Administra�vo
2011

2012

Total:

34.299

29.113

63.412

1.6 - A�vidades empresariais em destaque

Os ar�gos de vestuário e acessórios foram os ramos de a�vidade responsáveis por maior parte dos 

negócios abertos em Minas Gerais em 2012. O comércio liderou com 2.670 empresas criadas, seguido do 

setor de serviços - transporte rodoviário de carga, exceto de produtos perigosos e mudança - que gerou 

1.834 novos negócios e, na sequência, a construção civil, que abriu 1.552 empresas no ramo de 

construção de edi�cios.

A concentração de lojas de roupas abertas  o serviço de transporte de carga e construção de edi�cios ,

gerados seguiram a mesma tendência de 2011, a não ser pela criação de 1.337 restaurantes no ano 

passado, ultrapassando o comércio varejista de mercadorias em geral, como minimercados, mercearias 

e armazéns, que gerou 1.110 empreendimentos, 458 a menos do que em 2011, ficando atrás das 1.220 

casas de lanchonetes abertas em 2012.
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No ranking aferido, o comércio varejista de materiais de construção em geral e serviço de engenharia 

criaram, respec�vamente, 669 e 590 empreendimentos.

1.7 - A�vidades do Empreendedor Individual em destaque

Mesma tendência que as demais naturezas jurídicas apresentou o Empreendedor Individual em 2012. O 

comércio varejista de roupas e acessórios absorveu a maior fa�a de empresas abertas nesse �po jurídico, 

com 12.803, 1.905 negócios a mais do que em 2011, seguido da a�vidade de cabeleireiro, que 

contabilizou 8.154 cabeleireiros registrados, pouco mais de 851 no compara�vo entre os dois períodos 

analisados. A diferença entre os anos comparados fica por conta do serviço de obras de alvenaria com 

4.073 empreendedores individuais abertos em 2012, ultrapassando o número de bares e 

estabelecimentos especializados que registrou 3.463 negócios, ao contrário de 2011, quando 3.501 

bares haviam sido abertos.

1.8 - Processos, serviços e documentos digitalizados

O indicador de desempenho de processos e serviços expressa a manutenção de um ritmo equilibrado no 

atendimento às demandas. Em 2012, 4.952 o�cios foram emi�dos, 39 a mais em relação a 2011, que 

computou 4.913 o�cios.

N° de O�cios

4.913

4.952

O�cios Emi�dos

Tabela VII – O�cios Emi�dos
Fonte: DGIM

Ano

2011

2012
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A auten�cação de livros mercan�s a�ngiu a marca de 77.364, alcançando um aumento de 12% em 

relação a 2011. Em contrapar�da, o número de livros digitais teve uma ligeira queda de 0,67% em 2012, o 

que é previsível pelo fato deste índice ter se intensificado em 2011 de modo sazonal. Ao todo, foram 

51.764 livros encadernados, 3.248 conjunto de folhas; 117 de microfichas e 10.282 livros digitais.

Livros, conjunto de folhas e microfichas
Tipo

Livro Encadernado

Conjunto de Folhas Soltas

Conjunto de Microfichas

Livro Digital

2011

55.835

2.730

124

10.351

2012

51.764

3.248

117

10.282

Tabela VIII – Livros, conjunto de folhas e microfichas
Fonte: DGIM

O indicador cer�dões obteve pequena oscilação, elevando-se a 1,78% no compara�vo a 2011. As 

cer�dões simplificadas e inteiro teor emi�das pela web �veram aumento significa�vo no ano passado, 

em razão da facilidade, acessibilidade e menor custo ob�do pela internet, ao passo que o número de 

cer�dão simplificada presencial apresentou queda 6,90%. O número de cer�dão específica teve 

aumento de 10,78%, a�ngindo a marca de 5.559 documentos.

Cer�dões Emi�das
Tipo

Cer�dão Simplificada – Presencial

Cer�dão Simplificada – Web

Cer�dão Inteiro Teor – Presencial

Cer�dão Inteiro Teor – Web

Cer�dão Específica

Total

2011

75.910

38.315

32.153

6.665

5.054

158.097

2012

70.673

49.855

33.568

8.419

5.599

168.114

Tabela IX – Cer�dões Emi�das
Fonte: DGIM
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Os processos empresariais, após aprovação, são digitalizados e arquivados eletronicamente. Em 2012, 

260.073 foram digitalizados, um acréscimo de 1.327 no compara�vo a 2011, quando houve 258.746 

processos digitalizados.

Tabela X – Processos Digitalizados
Fonte: DGIM

Ano

2011

2012

Processos Digitalizados
N° de O�cios

258.746

260.073
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Fale com

a Junta

Comercial

faleconosco@jucemg.mg.gov.br

Ouvidoria:
www.jucemg.mg.gov.br 

(Link: Fale Conosco / Ouvidoria)

www.jucemg.mg.gov.br
Atendimento
Online

1.9 - Atendimento e canais de informação

Em 2012, a Jucemg atendeu, em média, 1.200 usuários por dia em sua sede, 

em Belo Horizonte, que buscaram os serviços de registro, alteração e 

ex�nção de empresas e outros documentos de interesse do empresário, 

emissões de cer�dões (simplificada, de inteiro teor e específica), além de 

auten�cação de livros, informações e bloqueio de Cadastro de Pessoa Física 

– CPF. Desse fluxo, 36.860 usuários sanaram dúvidas ou ob�veram 

informações no setor de atendimento da Junta Comercial. Ao todo, 

computando o número de senhas atendidas em 2012 na Capital, a Jucemg registrou 305.285 

atendimentos somente na sua sede.

A implantação e expansão dos canais de atendimento “Chat online” e “Ouvidoria” em 2012, impactou na 

redução do número de atendimentos via email, pelo “Fale Conosco” ( ), que faleconosco@jucemg.mg.gov.br

teve em média 21.847 mensagens respondidas, número inferior aos 29.941 atendidos em 2011.

O “Call Center”, serviço de atendimento por telefone – (31) 3219-7900 recebeu, aproximadamente, 147 

mil chamadas em 2012, sendo 583 ligações telefônicas por dia, bem superior ao de 2011, quando foram 

atendidas 24.614 ligações.
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Além do atendimento presencial, o usuário pôde sanar dúvidas ou obter informações pelo chat online. 

Implantado em maio de 2012, 12 mil usuários, em média, foram atendidos pela internet.  O acesso ao 

chat é feito diretamente no site da Junta Comercial ( ), clicando em atendimento www.jucemg.mg.gov.br

online, de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas.

A Ouvidoria da Jucemg contabilizou 1.842 manifestações recebidas, o que equivale a uma média de sete 

por dia. Os pedidos discriminados dividem-se em informações, reclamações, sugestões, elogios e 

denúncias. O usuário pode se manifestar pelo email da Ouvidoria da Jucemg , ouvidoria@jucemg.mg.gov.br

ou também via Ouvidoria Geral do Estado  ( ).www.oge.mg.gov.br

1.10 - Tempo médio e as quatro etapas para registrar uma empresa

Para agilizar e facilitar a abertura de empresas em Minas Gerais, a Junta Comercial ampliou sua presença, 

chegando a 91 municípios mineiros com o serviço Minas Fácil, que tem como um dos obje�vos agilizar e 

desburocra�zar a formalização de novos empreendimentos.

Gerido pela Jucemg, o serviço foi criado para simplificar as relações entre o Estado e as empresas, 

interligar os principais órgãos públicos envolvidos na abertura de empreendimentos e trazer mais 

agilidade para o empreendedor na formalização de negócios. Idealizado pela Secretaria de Estado de 

Planejamento e Gestão – Seplag, por meio do Projeto Estruturador Descomplicar, o Minas Fácil começou 

a funcionar oficialmente em 2007 por meio do Decreto estadual nº 44.466/07.

Pelo serviço, o tempo médio de abertura de empresas em 2012, foi de seis dias na Capital e nove dias no 

interior. Em comparação a 2011, o prazo caiu para um dia em Belo Horizonte, enquanto nas cidades do 

interior, houve um aumento do prazo de um dia, considerando o tempo médio de todas as unidades, 

mantendo-se dentro do prazo pactuado com o Governo de Minas.

O serviço Minas Fácil está disponível para a Sociedade Limitada, Empresário (an�ga firma individual) e 

Eireli – Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Em até nove dias, o empreendedor poderá 

buscar na unidade da Jucemg (onde foi protocolado o serviço), o contrato social registrado, o CNPJ, a 
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inscrição municipal, o alvará de localização e, de acordo com a a�vidade, a inscrição estadual. O 

empreendedor consegue formalizar a empresa depois de atender quatro etapas, sendo as três primeiras 

pela internet e a úl�ma, presencialmente, em uma das unidades da Jucemg.

1º passo: Consulta da Viabilidade

A Consulta de Viabilidade é um sistema disponível na internet, desenvolvido pela Jucemg, para realizar a 

pesquisa prévia dos pedidos de inscrição de empresas junto aos órgãos e en�dades competentes. Nessa 

etapa, o usuário informa o nome empresarial, a a�vidade que será desenvolvida e o local de instalação da 

empresa. A Jucemg verifica a possibilidade do uso do nome empresarial, a prefeitura analisa a viabilidade 

de exercício da a�vidade desejada no local escolhido e a Vigilância Sanitária, Órgão Ambiental e o Corpo 

de Bombeiros prestam as informações sobre os requisitos a serem cumpridos para obtenção de licenças 

de autorização de funcionamento, conforme o grau de risco da a�vidade pretendida. 

2º passo: Cadastro Sincronizado da Receita Federal

O Cadastro Sincronizado integra os procedimentos cadastrais de pessoas jurídicas e demais en�dades no 

âmbito das Administrações Tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem 

como de outros órgãos e en�dades que fazem parte do processo de registro e legalização de negócios no 

Brasil. O usuário acessa o site da Receita Federal e preenche o formulário Coleta Web com as informações 

do novo empreendimento. Este formulário é analisado pela Receita Federal, pela Secretaria de Estado de 

Fazenda de Minas Gerais e Secretaria Municipal de Finanças de Belo Horizonte (quando o 

empreendimento for aberto na capital mineira). A solicitação, sendo aceita, disponibiliza-se o 

Documento Básico de Entrada (DBE) que deve ser entregue juntamente com os demais documentos à 

Jucemg.

3º Passo: Módulo Integrador

O Módulo Integrador é um sistema desenvolvido pela Jucemg, disponível na internet, que integra as 

informações da Consulta de Viabilidade e do Cadastro Sincronizado. Nessa etapa, é verificada a 

conformidade das informações fornecidas pelo usuário nos dois passos anteriores para garan�r a 

uniformidade dos dados.
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4º Passo: Registro da Documentação

 Concluídas as três etapas anteriores, o usuário protocola toda a documentação exigida. Nessa fase, a 

Jucemg realiza a análise jurídica da documentação, defere o registro empresarial e libera o CNPJ. 

Posteriormente, a prefeitura aprova a Inscrição Municipal e o Alvará de Funcionamento Provisório. 

Nesse momento, o usuário tem a empresa formalizada e apta a iniciar suas a�vidades.

1.11 - Bloqueio de CPF

Em 2012, a Jucemg bloqueou 4.209 CPFs (Cadastro de Pessoa Física), nos casos iden�ficados como roubo 

ou extravio de documento. A ação é u�lizada para evitar a abertura de empresas com apropriação 

indevida de documentos e o serviço oferecido, gratuitamente, apresentou um aumento de mais de 300 

solicitações em relação a 2011, quando 3.885 documentos foram bloqueados.

Disponível em todas as unidades da Jucemg, o bloqueio de CPF pode ser feito pelo cidadão mediante 

registro de ocorrência policial. Em seguida, deve-se preencher um requerimento em duas vias, ob�do 

nas próprias unidades ou no site  e a apresentá-los em uma das unidades, www.jucemg.mg.gov.br

acompanhado de uma cópia auten�cada do bole�m de ocorrência e de um documento pessoal com foto. 

A auten�cação das cópias pode ser feita na própria unidade onde será entregue a solicitação, desde que 

acompanhada do documento original. O bloqueio é feito imediatamente e, assim, evita-se a clonagem 

do documento.

O requerimento pede que a Junta Comercial "abstenha-se de arquivar atos cons�tu�vos e modifica�vos, 

que envolvam admissão de sócio, em que figure como empresário, sócio ou administrador de sociedade 

empresária, o signatário acima qualificado". Desde 2005, a Jucemg oferece o serviço de bloqueio de 

CPFs. Ao todo, 19.535 documentos foram bloqueados até dezembro de 2012.
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2 - Panorama Geral

2.1 - Governança Eletrônica

A avaliação dos sites do Governo de Minas é 

realizada pela Secretaria de Estado de Planejamento 

e Gestão com base nos requisitos estabelecidos na 

Resolução Seplag 79/2012, que tem como obje�vo 

verificar critérios como acessibilidade, usabilidade, iden�dade visual, entre outros, facilitando o acesso 

às informações e a intera�vidade com os cidadãos.

Na 15ª Avaliação de Governança Eletrônica do Estado de Minas Gerais, realizada em 2012, a Junta 

Comercial recebeu nota 90,09%, ganhando o selo “Site Avançado”, enquanto a média de pontuação do 

Estado foi de 67,10%.

Em seu site ins�tucional, a Jucemg conta com o horário de funcionamento e o endereço de todas as suas 

91 unidades de atendimento em Minas Gerais, com a relação e o passo a passo de todos os serviços 

prestados, tabela de preços e prazos, consulta ao andamento dos processos, cer�dões e livros mercan�s 

solicitados pelos usuários, entre outras ferramentas que representam a qualidade na prestação de seus 

serviços.

Em maio de 2012, a autarquia implantou o atendimento via Chat Online, e vem desde então, usando a 

nova ferramenta para prestar informações, dar suporte pela internet e garan�r agilidade no 

atendimento, sem custos para o cidadão.



Relatório Jucemg 2012

28

2.2 - Inovações

Para a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, 2012 foi 

marcado por inúmeros avanços tecnológicos que 

simplificam os processos do registro empresarial, e pelo 

estabelecimento de novas parcerias que incen�vam o 

d e s e n v o l v i m e n t o  d o s  n e g ó c i o s  e  a  p r á �c a  d o 

emp reended o r i smo  n o  E stad o .  Dentre  as  açõ es 

desenvolvidas, destacam-se as seguintes:

• Autoridade de Registro: Desde fevereiro, a autarquia 

opera a Autoridade de Registro vinculada à Autoridade 

Cer�ficadora Prodemge para validação e emissão de 

cer�ficados digitais ICP-Brasil. O cer�ficado digital é um 

documento eletrônico que contém um conjunto de 

informações referentes à en�dade da pessoa �sica ou 

jurídica para o qual o cer�ficado foi emi�do, possibilitando 

comprovar a iden�dade de quem assinou o arquivo, 

garan�ndo a validade jurídica e o não repúdio.

• Registro Digital das Sociedades Anônimas: Em março 

a Jucemg implantou o Sistema de Registro Digital das 

Sociedades Anônimas, que consiste no envio eletrônico 

dos documentos das empresas assinados digitalmente 

at ravé s  d o s  c e r �fica d o s  d i g i ta i s ,  d i s p e n s a n d o  o 

atendimento presencial. A inicia�va pioneira integra o 

Projeto Estruturador Descomplicar do Governo de Minas, 

que visa beneficiar as empresas situadas no Estado, e foi 

desenvolvida pela Jucemg em parceria com o Grupo Algar, 

que fez toda validação do sistema.

Evento: Registro Digital
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Inauguração das novas instalações
de Juiz de Fora

Unidade Jucemg Uberaba

• Aprimoramento da Consulta de Viabilidade: Com 

recursos mais modernos e interface mais acessível, a nova 

Consulta de Viabilidade foi implantada no mês de maio 

para atender  a  crescente demanda da sociedade 

empresária. O sistema, desenvolvido pela Jucemg, é 

responsável pelo primeiro passo no processo de abertura 

de empresas, verificando se é possível usar o nome 

empresarial desejado e se a a�vidade poderá ser exercida 

no local em que se pretende instalar a empresa.

• Novo sistema de Ouvidoria: Visando se aproximar 

cada vez mais dos cidadãos mineiros, a Jucemg implantou 

em julho, seu novo sistema de Ouvidoria, mais eficaz e 

transparente, ampliando o nível de comunicação entre a 

sociedade e a autarquia. Com a implantação do novo 

sistema, por onde são recebidas dúvidas, sugestões, 

reclamações, elogios e demais manifestações sobre os 

serviços prestados, as solicitações passaram a ser 

recebidas por escrito, registradas, e quando necessário 

encaminhadas ao setor responsável para análise e resposta 

em até dois dias úteis. Ao final de cada trimestre, é feito 

r e l a t ó r i o  c o m p a ra �v o  d a s  m a n i fe s t a ç õ e s  p a ra 

conhecimento e ações de melhoria nos setores.

• Novas instalações das unidades de Juiz de Fora e 

Uberaba: Após passarem por reformas, dentro de um novo 

conceito de acessibilidade, que garante mais facilidade aos 

usuários, sobretudo aos portadores de mobilidade 

reduzida, as unidades da Jucemg de Uberaba e Juiz de Fora 

retornaram, em agosto, aos endereços de origem. As 

Servidores da Jucemg recebem treinamento
da nova Consulta de Viabilidade
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novas instalações contemplam rampa de acesso para 

deficientes, plataforma de acessibilidade (elevador para 

cadeirantes) e balcão acessível – com altura e padrão. As 

mudanças estão de acordo com a legislação estadual em 

vigor sobre as normas de acessibilidade.

• Parceria com o B D M G: A Jucemg e o Banco de 

Desenvolvimento de Minas Gerais – BDMG assinaram em 

dezembro, um acordo de cooperação técnica, para 

oferecer crédito às novas empresas da capital, visando 

es�mular o crescimento e a sustentabilidade destes 

empreendimentos, evitando que fechem suas portas nos 

primeiros anos de existência. O acordo, que faz parte do 

Projeto Oportunidades para a Maioria, beneficiará 

essenc ia lmente  as  micro  e  pequenas  empresas , 

oferecendo concessão de crédito com valores limitados a 

15 mil reais e prazo de 24 meses para quitação.

2.3 - Arranjos Produ�vos de Capacitação

Para combater as desigualdades de um Estado com 853 

municípios com realidades tão diferentes, a Junta 

Comercial ampliou sua presença em Minas Gerais, e tem 

levado por meio dos Arranjos Produ�vos de Capacitação 

(APCs) – programa que conta com orientação técnica, 

palestras e material de apoio composto de car�lhas – 

conhecimento para empreendedores, empresários, 

advogados, administradores, contabilistas, contadores, 

estudantes e demais usuários de seus serviços.

Assinatura do acordo com o BDMG

Palestra sobre Eireli

Feira do Empreendedor
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Com 91 unidades de atendimento no Estado, a Jucemg 

realizou em 2012, com o apoio de parceiros como o Sebrae 

MG, en�dades de classe e prefeituras municipais, 82 APCs 

em 60 cidades, com o intuito de orientar e informar de 

maneira clara e simplificada os procedimentos para o 

registro dos atos empresariais, contribuindo assim, para 

um melhor entendimento de seus usuários e maior 

qualidade de seus serviços prestados.

Entre os assuntos mais abordados durante os eventos de 

capacitação, estão o serviço Minas Fácil, responsável pela 

simplificação dos processos para abertura de novos 

negócios no Estado; as quatro etapas para se abrir uma 

empresa em tempo recorde no país :  Consulta  de 

Viabilidade, Cadastro Sincronizado da Receita Federal, 

Módulo Integrador e o registro da documentação; a 

Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (Eireli) – 

novo �po jurídico que entrou em vigor em janeiro de 2012; 

o arquivamento de atos de alteração e ex�nção de 

empresas; auten�cação dos livros mercan�s; emissão de 

cer�dões; matrícula de tradutores e leiloeiros públicos e 

bloqueio de CPF em caso de furto, roubo ou extravio do 

documento.

O Projeto Integrar,  o  processo de cer�ficação ISO 

9001/2008, a Educação a Distância, a realização de fóruns 

virtuais e os serviços de call center e atendimento on line 

também são apresentados durante os APCs, reforçando as 

inúmeras inicia�vas de desburocra�zação e modernização 

que fazem da Jucemg, referência nacional para todo o país. APC Ouro Preto - Registro de Empresas

Meu 1º Negócio - Lavras

Sebrae em Ação - Bocaiúva
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Meu 1º Negócio - São Sebastião do Paraíso

Des�nados à comunidade empresarial e acadêmica, os 

A P C s  �v e r a m  i n í c i o  e m  2 0 1 1 ,  e  s ã o  r e a l i z a d o s 

gratuitamente e de forma con�nua por todo o Estado.

2.4 - Escola Permanente

Criada em março de 2011 para o desenvolvimento de 

competências empreendedoras e para a capacitação 

co n�n u a  d o  p ú b l i co  i nte r n o  e  ex te r n o,  a  E s co l a 

Permanente da Jucemg – EPJ é responsável pela realização 

de cursos, palestras, encontros e treinamentos promovidos 

pela autarquia na capital e nos 90 municípios mineiros que 

contam com unidades da Junta Comercial. As a�vidades 

acontecem durante todo o ano, e os professores podem 

tanto ser os próprios servidores quanto profissionais 

externos selecionados e convidados a par�r do tema a ser 

apresentado.

Em 2012, a Escola Permanente realizou 115 ações de 

capacitação na sede da Jucemg e em diversas unidades do 

interior do Estado, a�ngindo um público de 3.965 pessoas.

Orientada também para a educação dos adolescentes 

trabalhadores da Assprom, lotados na Jucemg, a EPJ 

realizou várias a�vidades voltadas a estes jovens, dentre as 

quais se destacam a realização das peças teatrais “A Missão 

de Alice” e “Gen�leza gera gen�leza”, cursos e bate-papos 

guiados por profissionais de outras organizações.

Capacitação Minas Fácil

Adolescentes trabalhadores apresentam a
peça “A Missão de Alice”
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Atividade com adolescentes trabalhadores

Seguindo com seus inúmeros avanços, a EPJ lançou 

oficialmente em junho, o projeto de Educação a Distância. 

Inicia�va empreendedora, a EAD Jucemg é uma forma de 

ensino intermediada por tecnologias, que permite a 

autoaprendizagem em um cenário onde alunos e 

professores estão separados fisicamente, trazendo 

vantagens como o não deslocamento às salas de aula e a 

administração do tempo por parte do próprio profissional, 

ampliando as oportunidades de conhecimento. Com 48 

cursos disponíveis gratuitamente, com emissão de 

cer�ficado após a conclusão, destacam-se temas como 

R e g i s t r o  E m p r e s a r i a l ,  G e s t ã o  F i n a n c e i r a , 

Empreendedorismo, Oportunidades e Visão de Negócios, 

entre outros.

Para facilitar o acesso dos cidadãos aos diversos cursos e 

a�vidades realizadas ao longo do ano, a Jucemg lançou no 

mês de setembro em seu site, um espaço exclusivo para a 

Escola Permanente, com agenda mensal que descreve a 

data, o horário e o local de todos os Arranjos Produ�vos de 

Capacitação – APCs e demais a�vidades presenciais; a lista 

de todos os cursos à distância oferecidos pela Jucemg e 

seus parceiros; além de disponibilizar materiais atra�vos, 

que contam com formatos diferentes, ilustrações e vídeos, 

garan�ndo maior interação dos profissionais.

Para conhecer a EPJ e seus diversos cursos gratuitos 

presenciais e à distância, basta acessar o site da Jucemg 

( ) e clicar no link Escola Permanente www.jucem.mg.gov.br

EAD Jucemg.

Angela Pace, presidente da Jucemg, apresenta
os cursos de EAD aos servidores

Servidores participam do Curso de Oratória
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Workshop da Qualidade

Seminário Auditores Internos da Qualidade

2.5 - Sistema da Qualidade

A Jucemg trabalha desde 2011 para ser cer�ficada pelo  

Sistema de Gestão da Qualidade de acordo com a Norma 

NBR ISO 9001/2008, visando melhorar con�nuamente sua 

eficácia, de forma a oferecer aos seus usuários um serviço 

ágil e de qualidade. O Sistema de Gestão da Qualidade está 

planejado de forma a cobrir todas as áreas que impactam a 

q u a l i d a d e  d o s  s e r v i ç o s  d a  J u c e m g ,  b u s c a n d o  a 

padronização e simplificação das a�vidades internas e visa 

a�ngir propósitos para redução do tempo de abertura, 

fechamento e registro de empresas em Minas Gerais. 

Em 2012, muitos foram os avanços alcançados pelo Sistema 

de Gestão da Qualidade na busca pela cer�ficação da ISO 

9001/2008, destacando-se entre eles:

• Seminário de Formação Interna de Auditores de 

Qualidade, com o obje�vo de formar auditores internos 

p a ra  o  d es envo lv im ento  d a s  a çõ es  em  b u s ca  d a 

Cer�ficação;

• Workshop Encontros da Qualidade, apresentando 

conceitos e obje�vos da Auditoria Interna e a importância 

de se buscar a Cer�ficação;

• Realização de duas Auditorias de Qualidade que �veram 

como foco principal a verificação dos procedimentos 

obrigatórios exigidos pela Norma ISO 9001/2008, o 

mapeamento dos processos de trabalho dos setores da 

Jucemg e o treinamento dos servidores e colaboradores 

nos procedimentos e instruções de trabalho.

Palestra “Porque buscar a Certificação?”
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O termo qualidade total  surgiu associado à sa�sfação do cl iente e evoluiu contribuindo 

significa�vamente para o posicionamento das empresas perante o mercado. Depois, passou a integrar o 

planejamento estratégico ins�tucional e o conceito de sa�sfação do cliente foi estendido para todas as 

áreas das organizações, com o intuito de obter bens e serviços pelo menor custo e melhor qualidade, 

obje�vando atender as exigências e a sa�sfação dos clientes. A qualidade total é entendida como um 

elevado estado de eficiência e eficácia na ação dos elementos que cons�tuem a existência da empresa.

2.6 - Expansão do serviço Minas Fácil

Em abril de 2012, o governador de Minas Gerais, Antonio Augusto Junho Anastasia esteve na sede da 

Junta Comercial do Estado para par�cipar da solenidade que lançou oficialmente a abertura de mais 59 

novas unidades de atendimento da Jucemg. Até 2010, a autarquia contava com 31 unidades em 

funcionamento. Sua expansão no Estado iniciou-se em 2011, totalizando em 2012, 91 municípios, 

incluindo a capital, e privilegiando especialmente as regiões mais carentes como o Norte, Noroeste e 

Vale do Jequi�nhonha.

O Governador Antonio Anastasia, o secretário de desenvolvimento do Norte de Minas e dos Vales do
Mucuri e do Jequitinhonha, Gil Pereira, a presidente da Jucemg, Angela Pace, a secretária de Estado

de Planejamento e Gestão, Renata Vilhena e o vice-presidente da Jucemg, João Bosco Torres,
durante o lançamento das novas unidades Jucemg Minas Fácil
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Expansão da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Montes Claros

Patos de Minas

Araguari

Ituiutaba

Uberaba

Uberlândia
Patrocínio

Araxá

Divinópolis

Passos

Lavras

Três Corações
Varginha

São 
Lourenço

Uba
Muriaé

Pouso Alegre
Itajubá

S.S. Paraiso

Poços de Caldas
Juiz de Fora

Betim

Ponte Nova

Lagoa Santa

Sete Lagoas

Nova Serrana

Viçosa

Itabira
Ipatinga

Governador Valadares

Belo Horizonte

Até 2010: A par�r de 2011:

Mapa III – Expansão da Jucemg 2010 a 2012

O serviço Minas Fácil, um dos pilares do Projeto Estruturador Descomplicar, coordenado pela Secretaria 

de Estado de Planejamento e Gestão e executado pela Jucemg, foi criado em 2004, com o obje�vo de 

tornar mais simples e ágeis as relações dos cidadãos e empresas com o Governo, por meio dos serviços 

prestados em parceria com a Receita Federal do Brasil, Prefeituras Municipais, Secretaria de Estado de 

Fazenda e órgãos de licenciamento estaduais, representados pelo Corpo de Bombeiros Militar, Secretaria 

de Estado de Meio Ambiente e Secretaria de Estado de Saúde, por meio da Vigilância Sanitária Estadual.

 A implantação das novas unidades, instaladas através de um acordo de cooperação técnica com as 

prefeituras, cons�tui uma solução simplificada, célere e de baixo custo de integração e manutenção 

visando ampliar a par�cipação dos municípios mineiros e assegurar maior acessibilidade aos serviços da 

Jucemg. A autarquia oferece treinamento e capacitação aos servidores municipais – cedidos pelas 

prefeituras – que prestam atendimento direto nas unidades da Junta Comercial e realiza constantemente 

treinamento in loco destes servidores, visando o aperfeiçoamento do atendimento e melhor qualidade 

dos serviços prestados.
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Com o intuito de expandir seu atendimento para novos 

municípios, a Jucemg par�cipou em novembro, do 5º 

Congresso Mineiro de Prefeitos Eleitos, promovido pela 

Associação Mineira de Municípios – AMM, que teve como 

tema principal o momento de transição dos novos gestores 

a par�r de janeiro de 2013. Na oportunidade, os servidores 

da autarquia apresentaram aos gestores municipais, os 

bene�cios do serviço Minas Fácil – redução de gastos e 

prazos, dando mais agilidade na formalização da empresa, 

entrega da documentação em um único local, eliminando o 

deslocamento dos empreendedores por diversos locais 

para dar seguimento aos processos, garan�ndo um melhor 

serviço prestado aos usuários – e os demais serviços 

prestados pela Jucemg, a fim de cumprir sua missão de 

contribuir para a geração de riqueza e de trabalho em 

Minas Gerais.

2.7 - Projeto Integrar

A Junta Comercial do Estado de Minas Gerais investe 

constantemente em pesquisas, tecnologia, conhecimento 

e treinamento para prestar um serviço de qualidade na 

formalização das empresas do Estado. Desde que recebeu 

do Governo a responsabilidade de gerir o serviço Minas 

Fáci l ,  passou a inves�r intensamente em soluções 

tecnológicas para auxiliar nos procedimentos internos, 

integrar seus dados e informações com os órgãos 

envolvidos e simplificar a prestação dos serviços, evitando 

que o empreendedor �vesse que comparecer em diversos 

locais diferentes para formalizar seu negócio.

Encontro com MDIC, DNRC e Sebrae
Nacional - Assinatura do Projeto

Integrar / Brasília DF

Servidores da Jucemg prestam atendimento
no 5º Congresso Mineiro de Prefeitos Eleitos

Angela Pace, presidente da Jucemg, apresenta
o Projeto Integrar em Brasília
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Neste contexto, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – MDIC, o 

Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC e o Sebrae Nacional, reconhecendo as 

inovações da Jucemg, solicitaram que a autarquia compar�lhasse a tecnologia adotada no serviço Minas 

Fácil – Consulta de Viabilidade e Módulo Integrador – para as demais Juntas Comerciais do País. Assim, 

nasceu o Projeto Integrar, assinado em julho de 2012, em convênio com o Sebrae Nacional, MDIC, DNRC e 

com as Juntas Comerciais do Distrito Federal, Sergipe, Paraná, Rondônia, Roraima, Tocan�ns, Ceará, Pará 

e Paraíba, abrindo caminho para a efe�vação da Lei 11598/07, que criou a Rede Nacional para a 

Simplificação do Registro e Legalização de Empresas e Negócios (Redesim).

A Lei da Redesim estabelece diretrizes e procedimentos para a simplificação e integração do processo de 

registro e legalização de empresários e de pessoas jurídicas e de acordo com a legislação, as esferas do 

Governo Federal, Estadual e Municipal, devem trabalhar no sen�do de que a implantação da Lei seja feita 

em todo o território nacional, como forma de impulsionar a formalização de empresas, promovendo a 

melhoria do ambiente de negócios e gerando riquezas para a nação.

Após a assinatura do Projeto Integrar, a Jucemg implantou em Brasília nos meses de outubro e 

novembro, respec�vamente, a Consulta de Viabilidade e o Contrato Padrão, percorrendo ainda, os 

outros oito Estados que fazem parte do Projeto, realizando estudos e levantamento de requisitos 

necessários para a implantação do Integrar. Até a assinatura do projeto, nenhuma ação havia sido feita 

para efe�var a Redesim.
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Delegação do Paraná visita a Jucemg

2.8 - Referência Nacional

Buscando con�nuamente a excelência na prestação dos 

serviços de registro empresar ia l ,  s impl ificando e 

incen�vando a desburocra�zação dos processos a fim de 

promover a a�vidade empreendedora no Estado, a Junta 

Comercial do Estado de Minas Gerais vem se fortalecendo 

como uma referência no que diz respeito ao registro 

público de empresas mercan�s, destacando-se ainda pelo 

pioneirismo na informa�zação de seus procedimentos.

A  J u c e m g  re c e b e u  a o  l o n g o  d e  2 0 1 2 ,  v i s i ta s  d e 

representantes de outras Juntas Comerciais, Receita 

Federal, Secretarias, Prefeituras, Corpo de Bombeiros, 

Vigilância Sanitária, Sebrae e demais en�dades de Alagoas, 

Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Roraima, Santa 

Catarina e Tocan�ns. Durante as visitas, os representantes 

puderam conhecer a Escola Permanente da Jucemg, a 

parceria com o Sebrae MG e os Arranjos Produ�vos de 

Capacitação, as quatro etapas do processo de abertura de 

empresas realizadas pelo serviço Minas Fácil – abordando 

especialmente a Consulta de Viabilidade e o Módulo 

Integrador, sistemas desenvolvidos pela autarquia mineira, 

a comunicação da Jucemg com os órgãos federais, 

estaduais e municipais e o Projeto Integrar.

Sem medir esforços, a Jucemg está respondendo aos 

desafios impostos pelo cenário nacional – abrindo 

caminho, por meio do Projeto Integrar, para a efe�vação da 

Corpo de Bombeiros de Alagoas
em visita à Jucemg

Jucemg recebe delegações do Pará,
Roraima e Tocantins
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Rede Nacional  para a  S impl ificação do Registro  e 

Legalização de Empresas e Negócios (REDESIM), e 

internacional – usando como importante referência, o 

relatório Doing Business, do Banco Mundial, cujo obje�vo é 

avaliar as regulamentações que melhoram e as que 

restringem a a�vidade de negócios em 183 países. 

Indo cada vez mais longe para aprimorar seus serviços de 

registro público de empresas, a Junta Comercial de Minas 

integrou uma comi�va do Governo Estadual em viagem aos 

Estados Unidos e Canadá, nos meses de agosto e setembro, 

respec�vamente, para conhecer as melhores prá�cas de 

r e g i s t r o  e m p r e s a r i a l  i m p l a n t a d a s  n o s  p a í s e s 

desenvolvidos, apurando o que pode ser introduzido no 

Estado para melhorar o ambiente de negócios e atrair mais 

inves�mentos para Minas Gerais.

Servidor da Jucemg integra comitiva do
Governo de Minas em viagem ao Canadá

Servidor da Jucemg integra comitiva do
Governo de Minas em viagem aos EUA
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2.9 - O Doing Business e a Jucemg

O Doing Business é um relatório anual publicado pelo Banco Mundial, cujo obje�vo é avaliar as 

regulamentações que melhoram a a�vidade de negócios e as regulamentações que as restringem. Por 

meio de seus indicadores, o Doing Business vem acompanhando a evolução da regulamentação dos 

negócios em todo o mundo, registrando mais de 1.750 melhorias desde 2004.

Na publicação de 2012, “Fazer negócios em um mundo mais transparente”, o Brasil ocupa a posição de 

126º na classificação da “facilidade para fazer negócios”, onde foram classificadas regulamentações que 

afetam dez áreas do ciclo de vida de uma empresa, entre elas: abertura de empresas, obtenção de 

alvarás, obtenção de crédito, pagamento de impostos, fechamento de empresas, entre outros. 

O Doing Business in Brazil apontou que o serviço Minas Fácil segue a metodologia no indicador de 

abertura de empresas, por estabelecer locais de registro unificados e simplificar os formulários de 

solicitação, visto que Minas Gerais implantou um local único que reduz pela metade o tempo de registro.

Em 2012, através do Minas Fácil – disponível para os �pos jurídicos: Sociedade Empresária Limitada, 

Empresário (an�ga Firma Individual) e Eireli - em até nove dias, o empreendedor formaliza seu 

empreendimento, buscando em uma das 91 unidades da Jucemg instaladas no Estado, o contrato social 

registrado, o CNPJ, a inscrição municipal, o alvará de localização e, de acordo com a a�vidade, a inscrição 

estadual. Deste modo, a experiência mineira é exceção no contexto nacional, uma vez que pela Jucemg o 

empreendedor abre seu negócio de forma ágil e desburocra�zada.
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2.10 - Jucemg na mídia

A atuação integrada de todos os campos da comunicação configura-se como um conjunto ar�culado de 

esforços, ações, estratégias e produtos, planejados e desenvolvidos pela Junta Comercial do Estado de 

Minas Gerais, com obje�vo de estabelecer um relacionamento estreito com seus públicos.

A estruturação da comunicação organizacional congrega vários vér�ces, dentre os quais inclui com 

grande importância o relacionamento com os meios de comunicação. Avaliar as ações de comunicação é 

fundamental para o bom desempenho das relações estabelecidas com os públicos da autarquia, o que 

inclui analisar o atendimento à imprensa.

Assessoria de imprensa é um serviço prestado pela Assessoria de Comunicação - Ascom, que se 

concentra no envio frequente de informações jornalís�cas da ins�tuição, para os veículos de 

comunicação - jornais diários, revistas, emissoras de rádio, agências de no�cias, sites, portais e emissoras 

de televisão; além de atender pedidos de dados esta�s�cos e definição de fontes internas para 

entrevistas. O trabalho con�nuo permite à Jucemg criar um vínculo de confiança com os veículos de 

comunicação e sedimentar sua imagem posi�vamente na sociedade.
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No tocante à qualificação das matérias, um importante indicador merece destaque: em 2012 não houve 

nenhum registro de publicação de conteúdo nega�vo. Neste sen�do, as pautas favoráveis a�ngiram um 

percentual de 21% e as neutras 79%. Os conteúdos classificados como neutros referem-se 

exclusivamente à natureza informa�va.

79%

Neutras

Posi�vas

21%

Qualificação das Pautas

Gráfico V – Qualificação das pautas
Fonte: Ascom

Em 2012, foram publicadas 186 matérias sobre a Jucemg, sendo 91 pautas sugeridas pela Assessoria de 

Comunicação e 95 publicações espontâneas dos veículos de comunicação.

Matérias Publicadas na Imprensa

Sugeridas

Espontâneas

52%
48%

Gráfico IV – Matérias publicadas na imprensa
Fonte: Ascom
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A análise de mídia é feita mensalmente pela empresa Ideia Fixa Gestão da Informação, com supervisão da 

Ascom Jucemg. Os veículos que publicaram informações sobre a Junta Comercial em 2012 foram: 

Agência Minas, Brasil Econômico, Correio de Uberlândia, Diário do Comércio, Edição do Brasil, Estado de 

Minas, Folha da Manhã, Folha de Contagem, Folha de São Paulo, Gazeta de São João Del Rei, Hoje em Dia, 

Jornal Agora, Metro, Minas Gerais, O Globo, O Norte de Minas, O Tempo, Pontal, Portal do Sebrae MG, 

Revista DC Análise, Revista Mercado Comum, Revista Viver Brasil e Super.

Bole�m eletrônico - Mensalmente a Jucemg divulga um bole�m eletrônico informa�vo, onde são 

reunidos destaques, no�cias e eventos, voltados às questões de registro empresarial e incen�vo ao 

empreendedorismo. O bole�m também aborda temas que estão em pauta no mês e de grande 

importância para usuários, contadores, administradores, estudantes e despachantes.

O ano de 2012 fechou com o cadastro de 55.463 emails que recebem periodicamente o bole�m. Para 

recebê-lo, os interessados devem acessar o site da autarquia –  e no campo www.jucemg.mg.gov.br

“Informa�vo Jucemg” preencher nome e email.
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Notícias de destaque da Jucemg na mídia  em 2012
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Acordo de Resultados

Compromissada e alinhada com o Governo de Minas, que tem por missão tornar Minas Gerais o melhor 

Estado para se viver e prestar cada vez mais serviços de qualidade em consonância com os desejos e 

necessidades do cidadão, a Jucemg pactuou, pela quarta vez, o Acordo de Resultados em 2012, 

distribuindo para cada equipe um conjunto de metas mais desafiadoras e ousadas, com base em 

planejamento e melhoria dos indicadores já existentes.

O Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI contém a estratégia governamental 2007-2023 

do Estado de Minas Gerais. A Estratégia de Desenvolvimento de Minas Gerais para os próximos anos é o 

caminho escolhido para que a Visão de Futuro se torne realidade. A Estratégia de Desenvolvimento é 

formada pelas seis estratégias setoriais - Perspec�va Integrada do Capital Humano; Inves�mento e 

Negócios; Integração Territorial Compe��va; Sustentabilidade Ambiental; Rede de Cidades e Equidade e 

Bem-estar - as quais formam o núcleo propulsor do processo de transformação de Minas Gerais.

Para executar efe�vamente este conjunto de estratégias, faz-se necessário um aparelho estatal eficiente 

e que promova a plena conversão dos gastos governamentais em resultados efe�vos e mensuráveis para 

a sociedade mineira. Dois instrumentos são u�lizados para garan�r a efe�vidade das polí�cas públicas 

mineiras, o Acordo de Resultados e a gestão estratégica de projetos estruturantes, conhecidos em Minas 

Gerais como Projetos Estruturadores.

Ao longo do ano, através de um acompanhamento detalhado, do trabalho em equipe e do compromisso 

de cada um dos servidores foi possível à Jucemg garan�r o alcance dos obje�vos traçados no Acordo de 

Resultados e os resultados foram a�ngidos.
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 - Rua Juscelino Barbosa, 1091 - Sala 3 - CentroAlfenas

Almenara - Rua Floriano Peixoto, 36 - Centro

Araçuaí - Rua das Hortências, 220 - Nova Terra

Araguari - Av Tiradentes, 35 - Centro

Araxá - Praça Arthur Bernardes, 11 - Centro

Arcos - Rua Getúlio Vargas, 228 - Centro

Barbacena - Rua Silva Jardim, 340 - Boa Morte

Be�m - Avenida Edméia Matos Lazzaro�, 1655 -
Be�m Shopping - Loja 249 - Angola

Boa Esperança - Rua dos Passos, 146 - Centro

Bocaiuva - Rua Mariana de Queiroga, 141 - Centro

Bom Despacho - Praça Irmã Albuquerque, 45 - Centro

Brasília de Minas - Rua Coronel Sansão, 375 - Centro

Buri�s - Rua Rio Grande do Sul, 26 - Centro

Carangola - Praça Coronel Maximiano 88, sala 02 - Centro

Cara�nga - Praça Cesário Alvim, 01 - Centro

Cataguases - Praça Rui Barbosa, 174, 2º andar - Centro

Chapada Gaúcha - Rua Idearte Alves de Souza, 180A - Centro

Congonhas - Praça Presidente Juscelino Kubtscheck 150 - 
Centro

Conselheiro Lafaiete - Rua José Carneiro, 73 - ADECOL - Carijós

Contagem - Av. José Faria da Rocha, 2909 - Eldorado

Coronel Fabriciano - Rua José Anastácio Franco, 78 - Centro

Curvelo - Rua Domingos Viana, 39 (UAI) - Centro

Unidades Jucemg Minas Fácil
Diaman�na - Praça Conselheiro Mata, 11 - Centro

Divinópolis - Rua Goiás, 206 - Centro

Formiga - Rua Barão de Piumhy, 121 - térreo - Centro

Governador Valadares - Rua Barão do Rio Branco, 471 - Centro

Grão Mogol - Praça Ezequiel Pereira, 68 - Centro

Guaxupé - Av. Conde Ribeiro do Valle, 68 - Centro

Ipa�nga - Rua Maria Jorge Selim De Sales 100, 2º andar - Centro

Itabira - Rua Água Santa, 183 - Centro

Itabirito - Avenida Queiróz Júnior, 635 - Centro

Itajubá - Rua Coronel Francisco Brás, 42 - Centro

Itamarandiba - Rua Capitão de Paula, 9 - Centro

Itaúna - Rua Capitão Vicente, 129 - Centro

Ituiutaba - Rua 18, 1474 - Centro

Janaúba - Praça Dr. Rockert, 92 - Centro

Januária - Praça Arthur Bernardes, 21 - Centro

Jequi�nhonha - Rua Coronel Ramiro Pereira, nº 228 - sala 3 - 
Centro

Joaíma - Praça Dr. Olinto Mar�ns, 160 - Centro 

João Pinheiro - Praça Cel. Hermógenes, 60 - Centro

João Monlevade - Av. Wilson Alvarenga, 412 - Carneirinhos

Juatuba - Praça dos Três Poderes, S/N - Centro

Juiz de Fora - Rua São Sebas�ão, 713 - Centro

Lagoa Santa - Rua José Salomão Filho, 428 - Centro

Lagoa da Prata - Av. Benedito Valadares, 331 - sala 9 - Centro
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 - Rua Raul Soares, 65 - CentroLavras

Leopoldina - Praça Professor Botelho Reis, 28 - Centro

Medina - Rua Sete de Setembro, 22 - Centro

Monte Carmelo - Rua João Pessoa, 27 - Centro

Montes Claros - Rua Urbino Viana, 658 - Vila Guilhermina

Monte Sião - Rua Maurício Zucato, 111 - Centro

Muriaé - Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1377 - Centro

Muzambinho - Rua Vereador Fausto Mar�miano, 25 - Centro

Nanuque - Av. Geraldo Romano, 35 - Centro

Nova Serrana - Av. Benjamim Mar�ns do Espírito Santo, 24 - 
Parque Dona Gumercinda Mar�ns

Nova Lima - Praça Bernardino de Lima, 80 - Centro

Ouro Branco - Rua Dom Orione, 237 - sala 02 - Bairro das Flores

Ouro Preto - Rua Diogo de Vasconcelos, 30 - Pilar

Paracatu - Praça Ademar Silva Neiva, 147 - Centro

Pará de Minas - Praça Afonso Pena, 30 - 1º andar - Centro

Passos - Rua dos Engenheiros 199 - Centro

Patos de Minas - Rua José de Santana, 1307 - 2º andar - Centro

Patrocínio - Rua Joaquim Carlos dos Santos, 141 - Cidade Jardim

Pirapora - Rua Antônio Nascimento, 274 - Centro

Piumhi - Rua Visconde de Ouro Preto, 435 - Centro

Poços de Caldas - Rua Rio de Janeiro, 100 - Prédio UAI - Centro

Pompéu - Praça Governador Valadares, 12 - Centro

Ponte Nova - Praça Getúlio Vargas, 19 - loja 01 - Centro

Pouso Alegre - Rua Comendador José Garcia, 420 - Centro

Ribeirão das Neves - Rua Ari Teixeira da Costa, 1100 - Savassi

 - Rua Tácito de Freitas Costa, 846 -Rio Pardo de Minas
Cidade Alta

Sabará - Rua Dom Pedro II, 200 - Centro

Salinas - Av. Floripes Crispim, 565 - Panorama

Santa Luzia - Av. VIII, 50 - Carreira Comprida (Frimisa)

Santa Rita do Sapucaí - Av. Francisco Andrade Ribeiros, 543 - 
Família Andrades

São Francisco - Praça dos Pescadores, 339 A (térreo) - Quebra

São João Del Rei - Rua Coronel Antônio Claret da Silva Maria, 
599 - Fábricas (Rodoviária)

São Lourenço - Praça Dr Emilio Abdon Povoa, 61 - Centro

São Sebas�ão do Paraíso - Rua Pimenta de Pádua, 1237 - 
Centro

Sarzedo - Rua Vicente Nunes Resende, 188 A - Centro

Sete Lagoas - Rua Plácido de Castro, 131 - Centro

Teófilo Otoni - Rua Francisco Sá, 67 - Centro

Timóteo - Av. Acesita, 3230 - São José

Três Corações - Rua Pedro Bonésio, 415 - sala 02 - Centro

Três Pontas - Praça Prefeito Francisco José de Brito, 82 - Centro

Ubá - Rua Antenor Machado, 99 - Centro

Uberaba - Rua Maria Carmelita Castro Cunha, 235 -
Vila Olímpica

Uberlândia - Travessa Joviano Rodrigues, 47 - Nossa Senhora 
Aparecida

Unaí - Rua Afonso Pena, 551 - Centro 

Varginha - Rua São Paulo, 180 - Centro

Viçosa - Rua Dr. Milton Bandeira, 75 - loja 02 - Centro

Mais Informações: www.jucemg.mg.gov.br
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