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Jucemg:
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 Executi vo do Estado de Minas Gerais e  é vinculada, administrati vamente, à Secretaria de 
Estado de Desenvolvimento Econômico, e, tecnicamente, ao Departamento de Registro Empresarial 
e Integração (DREI), da Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República (SMPE). 



Nossa Política
Executar e administrar, no Estado, os serviços 
próprios do Registro Público de Empresas Mercanti s 
e Ati vidades Afi ns, segundo o disposto na legislação 
federal, bem como, fomentar, facilitar e simplifi car 
o registro de empresas e negócios em consonância 
com as políti cas de desenvolvimento social e 
econômico do Estado, contribuindo para a geração 
de riqueza e de trabalho em Minas Gerais.

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

Comprometi mento: Atuar com qualidade, efi ciên-
cia, agilidade e segurança jurídica na prestação de 
seus serviços.
Éti ca: Agir de acordo com os valores fundamentais e 
cumprir suas obrigações dentro dos preceitos éti cos.
Sati sfação: Entregar resultados com rapidez, 
qualidade e cortesia; elevando, ao máximo, a 
sati sfação do usuário.

Missão

Visão

Valores



Inovação: Agir com pioneirismo e vanguarda na busca de novas soluções 
técnico-operacionais.
Orgulho Insti tucional: Senti r-se realizado em fazer parte da Insti tuição.
Simplifi cação: Primar conti nuamente pela simplifi cação de processos 
de trabalho, visando celeridade e economia, descomplicando o 
relacionamento do setor público com o setor privado.
Qualidade: Buscar excelência na execução de roti nas e procedimentos.

Política 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 
cidadãos usuários um serviço ágil e de qualidade 
através da capacitação de seus servidores e 
colaboradores, e aplicar inovação tecnológica para 
a melhoria contí nua de seus serviços.

Objetivos da
Qualidade

•   Contribuir para a redução do tempo para abertura 
e registro de atos de empresas em Minas Gerais. 
• Oferecer serviços de qualidade aos usuários. 
• Garanti r a oportunidade de capacitação dos 
servidores e colaboradores. 
• Aplicar a inovação tecnólogica para melhorar 
contí nuamente os serviços prestados.



• 
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Ao Leitor

Este relatório procura traduzir os resultados 
alcançados pela Junta Comercial. Assim, 
representa o amadurecimento de políticas 
de gestão e a manutenção de processos 
coordenados com a finalidade de preservar a 
integração de diversas áreas, consequentemente 
resulta em maior eficiência e simplificação.

Com esta publicação, propomos a ampliação do 
conhecimento sobre nosso trabalho e visamos 
promover maior integração com setor público, 
empresários, entidades de classe, universidades
e sociedade de modo geral.

 
Para atingir bom desempenho, as instituições devem comunicar-se com o seu ambiente e 
precisam organizar suas estruturas internas, visando ao trabalho ordenado que resulte em 
sucesso. É sob esta perspectiva, que apresentamos o Relatório Anual 2013 em três partes 
distintas, um composto de informações que pretende dar significativa cooperação em face às 
exigências da sociedade, aperfeiçoando o diálogo com todos aqueles vinculados à autarquia.

Na primeira parte, apresentamos o desempenho do registro empresarial, abordando a 
constituição de empresas por tipo jurídico, o que funciona como termômetro de nossa 
economia. Também, demonstramos o processo de extinção, que vem recebendo atenção quanto 
à desburocratização. Estratificamos o conteúdo da formalização por região, para permitir uma 
percepção do desenvolvimento econômico em cada mesorregião de Minas Gerais.

A segunda parte trata de nossos avanços, tanto em infraestrutura, quanto às mudanças na 
nossa vinculação à recém-criada Secretaria da Micro e Pequena Empresa do Governo Federal. 
Apresentamos nossas ações em nível estadual e nacional.

A última parte aborda nosso foco em relacionamento, do qual revelamos nossas ações e nossos 
canais. Considerando que a tecnologia evolui de modo permanente e alterou o modo de nos 
relacionarmos com a sociedade, nos movimentamos para a modernidade dos serviços online e 
ampliamos nossa comunicação.

A certeza da mudança e da necessidade de promover o progresso é sólida e consistente. 
Temos que levar nosso trabalho para o campo do futuro e não apenas de legado. Com tantas 
transformações tecnológicas, o que nos trouxe até aqui não é suficiente para nos levar adiante. 
Seguimos com disposição, nos adequando a novos desafios e novos contextos. Boa leitura!

                                                                                                José Donaldo Bittencourt Júnior | Presidente 
 
                                                                                                                  João Bosco Torres| Vice-presidente
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Em 2013, a Jucemg encerrou o ano com 50.712 novas empresas registradas, mantendo estável 
esse indicador em relação a 2012, com a maior parte das Sociedades Limitadas com 27.063 
constituições, Empresário 19.406 e a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – Eireli 
que, no comparativo a 2012, aumentou 45%, chegando a 3.792 formalizações.

Destaque ainda para os registros de 234 Sociedades Anônimas e as 120 Cooperativas – número 
este bem elevado as 54 constituições no comparativo a 2012, devido ao recadastramento de 
todas as Cooperativas em Minas Gerais, em cumprimento ao Decreto Estadual 46.121/13, 
em vigor desde o dia 3 de janeiro de 2013. Houve também crescimento de 49% no registro 
por demais tipos jurídicos, com 97 constituições entre os períodos analisados. Estão entre 
essas empresas, as sociedades empresária em nome coletivo, comandita por ações, grupo de 
sociedades e consórcios, dentre outras.

Apesar de verificar um pequeno decréscimo de 0,56% no total das constituições no comparativo 
a 2012, influenciado, sobretudo, pela queda de Sociedade Limitada, principal tipo jurídico 
registrado no ano, o cenário para abertura de empresas apresentou-se promissor em Minas 
Gerais, alavancado, mais uma vez, pelo Empreendedor Individual- EI.

No estado, ao todo 182.168 empreendimentos foram formalizados em 2013, incluindo o 
Empreendedor Individual, o que representa um crescimento de 13% no volume de negócios 
em relação a 2012, quando comparado aos 160.577 empreendimentos registrados naquele 
ano. Deste total, o EI representa 72% dos negócios abertos, isto é, 131.456 empreendimentos 
individuais, enquanto os demais tipos jurídicos somam-se 28%.

O Empreendedor Individual é aquele que trabalha por conta própria e que se legaliza como 
pequeno empresário. Para isso, é preciso ter faturamento máximo até R$ 60mil por ano e não ter 
participação em outra empresa como sócio ou titular. O EI pode ter um empregado contratado 
que receba salário mínimo ou piso da categoria e é registrado diretamente pelo Governo Federal, 
no Portal do Empreendedor: www.portaldoempreendedor.gov.br.

Desempenho
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Tipo 2012 2013 

Eireli 2.608 3.792 

S/A 249 234 

Outros 65 97 

 

Empresário 30919. 19.406 

LTDA 28.712 27.063 

Cooperativa 54 120

Total 50.997 50.712 

Registro de Empresas na Jucemg
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Gráfi co I Consti tuição de Empresas | Fonte: DGIM

Tabela I Registro de Empresas Jucemg l Fonte:DGIM
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Comparado isoladamente, o EI apresentou um desempenho ainda maior em 2013. Houve um 
crescimento de 19,96% em relação a 2012, quando alcançou 109.580 para os atuais 131.456. 

Registros de Empresas na Jucemg 
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Ano EI 

2013 131.456 

 

2012 109.580

Processos ditalizados

Quanto às exti nções, serviço prestado pela Jucemg, o cenário foi de redução. Conforme os dados 
da Junta Comercial, 20.134 empresas encerraram suas ati vidades em 2013, o que representa uma 
queda de 22,75% no comparati vo a 2012, quando 26.066 fecharam as portas. A Jucemg disponibiliza 
em seu síti o insti tucional www.jucemg.mg.gov.br  um passo a passo sobre este procedimento. 

Ano Empresário Ltda. S/A Cooperativa Eireli Outros Total 

2013 9.104 10.813 44 19 136 18 20.134 

 

Extinção de empresas

2012 15.876 10.090 40 14 31 15 26.066

Desempenho por natureza  jurídica

•  Empresário Individual – Entre as principais consti tuições registradas na Jucemg em 2013, o 
Empresário Individual - pessoa fí sica que exerce profi ssionalmente, por meio de uma fi rma, ati vidade 
econômica organizada para produção ou circulação de bens ou serviços -, obteve discreta elevação 
de 0,5% em comparação a 2012. Neste ti po jurídico, o empresário responde com seu patrimônio 
pessoal pelas obrigações contraídas por sua empresa.

•   Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (Eireli) – Apresentou crescimento signifi cati vo 
de 45% de formalizações se comparado a 2012, período que corresponde aos seus dois anos de 
existência. Ao longo do ano esta nova natureza jurídica, insti tuída pela lei 12.441/2011, registrou 
uma taxa de 316 consti tuições por mês, ati ngindo o pico de 400 aberturas no mês de setembro, 
totalizando 3.792 registros, ao passo das 136 exti nções durante o ano. A performance desse 
indicador pôde ser, pela primeira vez, comparada nos anos em referência e representa um marco 
positi vo em sua história.  
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Tabela II Registro de Empreendedor Individual | Fonte: DGIM

Registro de Empreendedor Individual

Tabela III Exti nção de Empresas I Fonte:DGIM

Exti nção de Empresas
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•   Sociedade Limitada (Ltda) – Pelo segundo ano consecutivo, a Sociedade Limitada, composta 
por, no mínimo, dois sócios (pessoas físicas ou jurídicas), foi responsável pela maior parte 
das constituições de 2013. Foram 27.063 formalizações desta natureza jurídica, do qual se 
caracteriza pela responsabilidade de cada sócio ser limitada ao valor de suas cotas, mas todos 
respondem solidariamente pela integralização do capital societário. As Limitadas apresentaram 
uma queda de 5,74% no último ano em comparação a 2012, reflexo do crescimento das Eirelis. 

•   Sociedade Anônima (S/A )- Com viés de baixa de 6,02% de constituições no ano, é determinada 
como anônima a sociedade que é composta por, no mínimo, dois acionistas, pessoas físicas ou 
jurídicas - com exceção da sociedade subsidiária integral, que é constituída, mediante escritura 
pública, por um único acionista. Na Sociedade Anônima o nome empresarial é acompanhado 
de uma das expressões “companhia” ou “sociedade anônima” por extenso ou abreviadamente 
(Cia e S/A). Ao longo de 2013, foram registradas 234 S/A, pouco menos das 249 deste tipo 
jurídico em 2012.

•   Cooperativas – Nesta natureza jurídica, a responsabilidade dos cooperados pode ser limitada 
ou ilimitada. Apresenta variabilidade ou dispensa de capital e número mínimo de cooperados 
necessários para compor sua administração, sem limitação do número máximo. São sociedades 
simples, cuja finalidade é viabilizar a atividade de seus cooperados.

Em 2013, as cooperativas apresentaram índice bastante expressivo com 120 registros, 
praticamente um aumento de 122% no comparativo a 2012, com 54 constituições. Entretanto, 
isso se deve ao recadastramento das sociedades cooperadas no estado, em cumprimento ao 
Decreto Estadual 46.121/13, em vigor desde o dia 3 de janeiro de 2013, com o objetivo de 
atualizar o banco de dados desde tipo jurídico. 
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Empresas ativas em Minas Gerais  

Minas Gerais encerrou 2013 com 740.775 empresas ativas, crescimento de 5,61%  comparado 
a 2012, que registrou 701.420 empreendimentos em atividade. Em todos os tipos jurídicos, 
houve elevação, em especial destaque, para a Eireli que obteve aumento de 135,80% na 
comparação ao ano anterior. São 8.944 Eirelis em atividade, enquanto 2012 eram 3.793 em 
exercício. Atenção também para o crescimento de outros tipos jurídicos, com uma taxa de 
13,06%, saindo de 620 empresas em funcionamento em 2012, para 701 ativas em 2013.
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Mais próxima dos mineiros, a Junta Comercial de Minas Gerais encerrou 2013 presente em 111 
cidades, incluindo a capital. Diante dessa expansão, foi adotado, como no ano anterior, um indicador 
do Insti tuto Brasileiro de Geografi a e Estatí sti ca – IBGE para apurar o cenário de registro empresarial 
em Minas Gerais, dividido em 12 mesorregiões e 66 microrregiões, contemplando assim as diversas 
cidades onde há uma unidade da Jucemg. Para o IBGE, esse sistema de divisão tem aplicações 
importantes na elaboração de políti cas públicas e no subsídio ao sistema de decisões quanto à 
localização de ati vidades econômicas, sociais e tributárias. Em um estado tão grande e tamanha 
diversidade econômica, social e geográfica, as 12 mesorregiões são: 

Empresas constituídas por mesorregião 
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Comparativo Empresas Ativas em Minas Gerais
2012 x 2013

Eireli

Tipo 2012 2013 % 

Eireli 3.793 8.944 135,80% 

Ltda.

S/A 2.889 3.095 7,13% 

Coope vas

Outros Tipos 620 701 13,06% 

Total  701.420 740.775 5,61% 

Empresário Individual 261.962

428.436 

3.720

291.718

432.505

3.812

11,36%

0,95%

2,47%

Gráfi co II Empresas Ati vas em Minas Gerais | Fonte: DGIM

Tabela IV – Empresas Ati vas em Minas Gerais I Fonte: DGIM

Empresas Ati vas em Minas Gerais
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Registo de Empresas na  Jucemg por 
mesorregiões de Minas Gerais
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Mapa I:  Registro de Empresas na Jucemg por mesorregiões de  Minas Gerais

Tabela V–Registro de Empresas na Jucemg por Mesorregiões | Fonte: DGIM 

Noroeste de Minas, Norte de Minas, Jequitinhonha, 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, Campo das Vertentes e Zona da Mata.

Registro de Empresas na Jucemg por Mesorregiões
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Assim como no ano anterior, as regiões mais ricas do estado foram também as responsáveis 
por atrair o maior número de negócios para suas cidades. A Região Metropolitana de Belo 
Horizonte / RMBH, composta por 34 municípios, liderou, mais uma vez, o ranking na abertura 
de empresas com 18.390 constituições, seguido do Triângulo Mineiro/ Alto Paranaíba com 
7.735 e o Sul com 6.153 formalizações.

Apesar de a RMBH absorver a maior parte de empreendimentos abertos em 2013, houve 
uma queda de 2,5% nas constituições em relação a 2012, que registrou 18.864 empresas 
abertas. A mesma tendência acompanhou a região Sul de Minas, onde foram constituídas 
6.153 empreendimentos, 70 empresas a menos que no ano anterior, que teve registro de 
6.223 novos negócios. Em contrapartida, mesmo que discretamente, as regiões do Triângulo/
Alto Paranaíba mantiveram crescimento de 1,08% na comparação ao ano anterior, assim 
como Zona da Mata, com 5.202 formalizações em 2013 e 5.021 em 2012.

Empreendedor Individual por mesorregião

Ao analisar os dados de constituição do Empreendedor Individual, o cenário não é muito diferente, 
sendo a RMBH responsável por 50.525 aberturas, em sequência a região Sul com 16.885 à frente 
do Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba que computam juntos 14.289 formalizações. Em todas 
as regiões, é nítido o crescimento desse empreendimento, inclusive nas regiões ainda pouco 
desenvolvidas do Estado, como Norte, Vale do Jequitinhonha e do Mucuri.

O cenário de abertura de novos negócios foi também positivo na Zona da Mata, formada por 
cidades polos como Juiz de Fora, que registrou 5.202 empreendimentos em 2013 e 13.051 EIs, 
mais de 25% de aumento dos 10.432 de empreendedores individuais em 2012.

No Vale do Rio Doce, onde está situado, por exemplo, Governador Valadares, foram abertos 3.205 
empresas e 9.454 EIs. Já no Oeste de Minas, houve pequena retração na constituição com 2.512 
empreendimentos gerados e 6.651 EIs.

As regiões Norte de Minas e Jequitinhonha cresceram também, apresentando, respectivamente, 
3.172 empresas e 855 novos negócios e ao todo 10.542 empreendedores individuais formalizados. 
No Vale do Murucuri, 590 empresas foras registradas e 2.181 empreendedores individuais legalizados.

Já em Campo das Vertentes, que engloba cidades de destaque como Lavras, Barbacena e São 
João Del Rei, 1.070 negócios foram criados e 3.326 empreendedores individuais. A região Central 
de Minas, onde estão Curvelo e Três Marias, por exemplo, 972 negócios foram abertos e 2.627 
empreendedores individuais constituídos.
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Noroeste de Minas 846 2169 839 2125 

Norte de Minas 3094 5548

Jequitinhonha 829 2850 855 3911 

Vale do Mucuri 626 1954

Triangulo Mineiro / Alto Paranaíba 7652 11578 7735 14289 

Central Mineira 978  1884 

Metropolitana de Belo Horizonte 18864 43871 18390 50525 

Vale do Rio Doce 3113 7911

Oeste de Minas 2587 5128 2512 6651 

Sul / Sudoeste de Minas 6233 12948

Campo das Vertentes 1146 2713 1070 3326 

Zona da Mata 5021 10432

Constituições 2012 2012EI - Constituições 2013 2013EI -
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972 2627
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Registro de Empreendedor Individual nas mesorregiões de  Minas Gerais
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Mapa II:  Registro de Empreendedor Individual nas mesorregiões de  Minas Gerais
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Cancelamento  Administrativo

Ao todo, 26.886 empresas foram canceladas administrativamente em 2013, número inferior 
aos 29.113 cancelamentos em 2012. Esse indicador refere-se às empresas que não deram 
entrada em qualquer documento na Junta Comercial nos últimos dez anos e que não 
atenderam, no prazo estabelecido no edital de notificação, ao chamado para o arquivamento 
de informações sobre seu funcionamento, paralisação ou alteração em seus registros. A queda 
de 7,64% demonstra, na realidade, elevação no número de empresas com dados atualizados 
e movimentações recentes em seus arquivos.

Para que a empresa não  seja declarada inativa, o responsável deve comunicar à Jucemg, dentro 
do prazo estabelecido, que deseja mantê-la em funcionamento, ou informar a paralisação 
temporária de suas atividades, ou ainda, quando for o caso, arquivar alterações contratuais 
ocorridas nos últimos anos.

O Cancelamento Administrativo é balizado nas disposições do artigo 60 da Lei Federal 8.934/1994, 
no Decreto Federal 1.800 de 30/01/1996 e na Instrução Normativa DREI Nº 5, de 5 de dezembro 
de 2013. O edital de convocação,  a relação de empresários e sociedades empresárias sujeitas 
ao cancelamento e a relação das empresas já canceladas administrativamente nos anos 
anteriores estão disponíveis no endereço eletrônico www.jucemg.mg.gov.br, clicando no 
menu “Informações” e, na sequência, em Cancelamento Administrativo. 

Após o cancelamento, as autoridades arrecadadoras - 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. 

Cancelamento Administrativo

Tabela VII - Cancelamento Administrati vo I  Fonte: DGIM

Cancelamento Administrati vo 
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Atividades empresariais em destaque 

Dentre os negócios que mais se destacaram em 2013, o comércio varejista de artigos do vestuário 
e acessórios foi  o ramo de atividade que mais abriu empresas em Minas Gerais. O comércio de 
lojas de roupa foi responsável por criar 2.369 empreendimentos, seguido de 1.692 empresas no 
ramo da construção de edifícios e, na sequência, o setor de serviços - transporte rodoviário de 
carga, exceto de produtos perigosos e mudanças intermunicipal, interestadual e internacional, 
que gerou 1.632 novos negócios. Este é o segundo ano consecutivo que a concentração de lojas 
de roupa é destaque entre as atividades empresariais abertas no estado, enquanto, o ramo da 
construção de edifícios superou, em 2013, o setor de serviços de transporte rodoviário de carga, 
que no ano passado, ocupava o segundo lugar com 1.834 novos negócios. 

Na sequência, aparecem as lanchonetes, casas de chá, sucos e similares que abriam 1.379 
empreendimentos; restaurantes e similares com 1.363 empresas constituídas; comércio varejista 
de mercadorias em geral, como minimercados e armazéns com 1.109 negócios abertos.  

Lojas de roupa, serviços de cabeleireiro e obras de alvenaria ocuparam, respectivamente, as 
três principais atividades em destaque do Empreendedor Individual em 2013. O comércio vare-
jista de artigos de vestuário e acessório absorveu a maior parte, com 15.214 empreendimentos, 
2.411 negócios a mais do que em 2012, que registrou 12.803 empreendimentos individuais. Já 
as atividades de cabeleireiro registraram 9.372 e obras de alvenaria 5.345 empreendimentos.

Comparado ao ano anterior, a tendência segue a mesma com as três posições, observando um 
crescimento nestes segmentos. A atividade cabeleireiro, por exemplo, registrou 1.578 negócios 
a mais do que em 2012, quando 8.154 empreendimentos individuais foram formalizados. O 
mesmo caso observa-se com os serviços de obras de alvenaria que, ano passado, foram aber-
tos 4.073 empreendimentos. O número de bares e outros estabelecimentos especializados em 
servir bebidas, que registrou 4.238 negócios abertos em 2013, foi ultrapassado pelo número 
de atividade de estética e outros cuidados com a beleza, ao formalizar 4.448 Empreendedores 
Individuais, ficando este segmento ainda à frente de estabelecimentos, como lanchonetes, 
casas de chá, sucos e similares, que registraram 3.998 negócios em 2013.

Atividades do Empreendedor Individual em destaque
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Ano  Volume  

2013 4.360 

 

2012 4.952

Ofícios Emitidos

Processos, serviços e documentos digitalizados

Após registro na Junta Comercial, os processos (atos empresariais) são digitalizados e 
disponibilizados em cópia para os requerentes, e o processo físico fica sob a guarda da Jucemg.  
Desde 1998, a Junta Comercial promove a digitalização dos processos arquivados. A partir 
desses atos digitalizados é que são emitidas certidões no ato pedido, que estão disponíveis 
on-line. Os serviços englobam as certidões expedidas - inteiro teor, simplificada e específica; 
-  e os livros, folhas e microfichas. 

A certidão de inteiro teor é a fotocópia dos atos arquivados pela empresa na Junta Comercial. 
Na certidão simplificada são relatadas algumas informações básicas sobre a empresa, tais 
como nome empresarial, CNPJ, data de início de atividade, atividades econômicas, capital 
social, sócios e suas respectivas participações no capital social e filiais nesta unidade da 
federação ou fora dela - quando existirem.

Na certidão específica são fornecidas informações dinstintas dos atos arquivados pela empresa 
na Junta Comercial. Como o próprio nome diz, esta certidão permite extrair informações 
singulares, isto é, particulares, por exemplo, quem já foi sócio de determinada empresa ou o 
período em que um determinado diretor exerceu o cargo em uma sociedade anônima.

Os livros físicos ou digitais e documentos como folhas soltas e microfichas integram a 
escrituração comercial e fiscal dos empresários e das sociedades empresárias. Os livros 
digitais podem ser apresentados para autenticação por meio de arquivo eletrônico, facilitando 
o manuseio e resultando em economia de tempo e papel.

Em 2013, a Jucemg emitiu 4.360 ofícios, 592 a menos do que em comparação a 2012, que 
registrou 4.952 ofícios.  

Tabela VIII – Ofí cios Emiti dos |  Fonte: DGIM

Ofí cios Emitdos
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Em 2013, foram autenti cados 72.025 livros mercanti s, um aumento total de 7% em relação a 2012, 
quando 65.411 livros foram registrados. No comparati vo, o crescimento foi expressivo, sobretudo, 
no conjunto de folhas soltas com um salto de 22,32% de aumento. Entretanto, houve também 
queda acentuada de 17,95% no conjunto de microfi chas comparado ao ano anterior. Ao todo, 
foram 57.237 livros encadernados, 3.973 conjuntos de folhas soltas, 96 conjunto de microfi chas e 
10.719 livros digitais, tendo estas ati ngindo o crescimento de 10,49%, o que refl ete uma tendência 
da expansão dos serviços na forma eletrônica.

Tipo 2012 2013 

Conjunto de folhas Soltas 3.248 3.973 

Livro Digital 10.282 10.719 

 

Livro encadernado 51.764 57.237

Conjunto de Microfichas 117 96

No volume total as certi dões apresentaram aumento de 3% em 2013 no comparati vo a 2012. A 
elevação dos números foi em boa parte infl uenciada pelo crescimento de 32,30% da certi dão de 
inteiro teor e 26,16% da simplifi cada, ambas emiti das pela web. Os demais ti pos de certi dões apre-
sentaram queda, como certi dão simplifi cada presencial, que caiu 10,36% no comparati vo a 2012, 
ati ngido a marca de 63.350 emissões, que demonstra a maximização do serviço via internet . 
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Tipo 2012 2013 

Cer dão Simplificada Presencial 

Cer dão Simplificada – Web 49.855 62.897 

Cer dão Inteiro Teor – Web 8.419 11.138 

Total 168.114 173.241 

Cer dão Inteiro Teor – Presencial 

Cer dão Específica 

70.673 63.350

33.568 30.549

5.599 5.307

Certidões Emitidas

Os processos empresariais, após aprovação, são digitalizados e arquivados eletronicamente. No ano 
passado, 270.068 foram digitalizados, um aumento de 9.995 em relação aos 260.073 processos de 2012.

Tabela IX– Livros, conjunto de folhas e microfi chas | Fonte: DGIM

Tabela X: Certi dões Emiti das | Fonte: DGIM 

Livros, conjunto de folhas e microfi chas

Certi dões Emiti das
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Ano Volume  

2013         270.068         

 

 

2012 260.073

Bloqueio de CPF 

Para evitar a abertura de empresas com apropriação ilegal do Cadastro de Pessoas Físicas – 
CPF, a Jucemg bloqueou 3.353 documentos em 2013. A ação, que é feita nos casos de roubo 
ou extravio de documento, diminuiu em relação ao ano anterior, quando 4.209 CPFs foram 
cancelados. Ao todo, menos de 856 documentos deixaram de ser bloqueados, diferentemente 
dos últimos dois anos que apresentaram crescimento expressivo no número de solicitações.

Para solicitar o bloqueio de CPF, disponível em todas as unidades da Jucemg, o cidadão-usuário 
deve fazer um registro de ocorrência policial. Em seguida, preencher um requerimento, em 
duas vias, obtido nas próprias unidades ou no site: www.jucemg.mg.gov.br e apresentá-los a 
um dos postos de atendimento da Junta Comercial, acompanhado de uma cópia autenticada do 
boletim de ocorrência e de um documento pessoal com foto.

A autenticação das cópias pode ser feita na própria unidade onde será entregue a solicitação, 
desde que acompanhado 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 constitutivos 
e modificativos, que envolvam a admissão de sócio, em que figure como empresário, sócio 
ou administrador de sociedade empresária, o signatário qualificado”. Desde 2005, a Jucemg 
oferece o serviço de bloqueio de CPFs. No total, 22.888 documentos foram bloqueados.

Tabela XI: Processos Digitalizados | Fonte:DGIM

Processos Digitalizados



Avanços
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Nova sede em Belo Horizonte e novas instalações 
em Uberaba

No ano em que completou 120 anos, a Jucemg mudou-se de sua antiga sede, situada desde 1972 
na Avenida Santos Dumont 380, para um novo prédio, localizado na Rua Sergipe 64, também 
no Centro de Belo Horizonte. O processo da urgente necessidade da mudança de endereço da 
autarquia foi conduzido juntamente com o Departamento de Obras Públicas de Minas Gerais 
(DEOP) e as secretarias de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) e Secretaria de Estado da 
Fazenda (SEF). Os relatórios apontaram a precariedade das instalações elétricas, bem como o 
iminente risco de incêndio e das instalações hidráulicas que causavam vazamentos e infiltrações 
por todo o antigo prédio, com mau- cheiro constante devido a refluxos e sifão estourado.

Em funcionamento na nova sede desde 18 de fevereiro de 2013, a Jucemg conta atualmente 
com mais de 480 servidores e colaboradores atuando diariamente em sua sede, e realiza 
por dia, cerca de 1.300 atendimentos aos cidadãos-usuários de seus serviços. A mudança 
compõe um conjunto de ações de modernização da autarquia, que passou a oferecer mais 
acessibilidade e segurança tanto para o público interno, como para o público externo. 

Em abril, a Jucemg realizou a solenidade de inauguração das novas instalações da Unidade 
Jucemg Minas Fácil de Uberaba, que após passar por reformas, segue os critérios de 
acessibilidade, atendimento de maior qualidade, segurança e autonomia para portadores 
de deficiência e mobilidade reduzida. No mês de junho, foi a vez da Unidade Jucemg Minas 
Fácil de Varginha, receber as novas instalações, dentro do mesmo conceito de acessibilidade. 
Anteriormente, as reformas já haviam sido realizadas em Juiz de Fora e Uberlândia. 
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Em 28 de março de 2013, entrou em vigor a Lei 12.792, alterando a Lei nº 10.683, de 28 de 
maio de 2003, que dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios, 
criando a Secretaria da Micro e Pequena Empresa (SMPE), além de outras providências. Com 
a criação da nova Secretaria, com status de Ministério, as Juntas Comerciais deixaram de ser 
subordinadas ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), e ao 
extinto Departamento Nacional de Registro do Comércio (DNRC) e passaram a ser vinculadas, 
tecnicamente, ao Departamento de Registro Empresarial e Integração (DREI), da SMPE. 

A Jucemg realizou palestra para seus servidores e colaboradores,  esclarecendo as diretrizes 
da nova vinculação, apresentando a SMPE, que tem dentre outros objetivos, assessorar direta 
e imediatamente a presidência da República, especialmente no que diz respeito à formulação, 
coordenação e articulação de políticas e diretrizes; programas de incentivo e promoção 
de arranjos produtivos locais; programas e ações de qualificação e extensão empresarial e 
programas de promoção da competitividade e inovação voltadas às micro empresas e empresas 
de pequeno porte. Cabe à Secretaria, ainda, desenvolver políticas de formalização e fomento às 
micros e pequenas empresas no Brasil. Além de fomentar a formalização de pequenos negócios 
no País, a Secretaria tem como papel articular e supervisionar os órgãos e entidades envolvidos 
na integração para a legalização dos negócios.

Ao DREI, cabe assessorar o ministro-chefe na articulação e supervisão dos órgãos e entidades 
envolvidos na integração para o registro e legalização de empresas; coordenar a ação dos 
órgãos incumbidos da execução dos serviços do Registro Público de Empresas Mercantis 
e Atividades Afins; propor os planos de ação, políticas, diretrizes, normas e implementar as 
medidas decorrentes, relativas ao registro; coordenar a manutenção e a atualização do Cadastro 
Nacional de Empresas Mercantis; entre outros.

Ao longo do ano, a Jucemg recebeu visitas do secretário de Racionalização e Simplificação da 
SMPE, José Constantino de Bastos Junior e do então diretor do DREI, Vinícius Baudouin Mazza. 
As visitas fizeram parte de uma sequência do trabalho realizado para o desenvolvimento do 
Portal de Serviços da SMPE em 2014, que irá disponibilizar os serviços de abertura, alteração 
e extinção de empresas, além de serviços como inovação, acesso ao crédito, facilidade para 
compras e licitações públicas, dentre outros aspectos presentes na Lei Geral que ainda não 
foram implantados.

Nova vinculação ao Departamento de Registro 
Empresarial e Integração
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Reconhecida pela Secretaria da Micro e Pequena Empresa (SMPE), pelo Departamento de Registro 
Empresarial e Integração (DREI) e pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
(Sebrae Nacional),  como referência nacional no processo de registro de empresas, a Jucemg 
vem se destacando também na agilidade de fechamento dos empreendimentos mineiros e nas 
inovações tecnológicas. Esses fatores têm contribuído diretamente para a desburocratização do 
registro empresarial no estado. 

Em 2013, a autarquia recebeu visitas de representantes da Secretaria de Racionalização e 
Simplificação da SMPE; de representantes do DREI; de presidentes e representantes das Juntas 
Comerciais de Sergipe, Paraíba, Rondônia, Ceará, Paraná, Pará, Roraima, Tocantins, Espírito Santo, 
Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Piauí e Rio Grande do Sul; de representantes 
do Sebrae Nacional; da Secretaria de Desenvolvimento de São Paulo; da Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Econômico, Social e de Turismo de Campinas, do Serviço Federal de 
Processamento de Dados (Serpro); além da visita da pesquisadora sênior do Instituto de Pesquisa 
e Inovações para Sociedades Bem-Sucedidas da Universidade de Princeton, Rushda Majeed. 

Os principais temas apresentados durante as visitas foram o serviço Minas Fácil, a integração da Jucemg 
com os órgãos municipais, estaduais e federais responsáveis pela formalização dos empreendimentos, 
o Sistema de Registro Mercantil (SRM) desenvolvido pela autarquia, o Projeto Integrar e a efetivação 
da Rede Nacional para Simplificação do Registro e Legalização de Empresas e Negócios – Redesim.

Referência Nacional
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1 2 3
Fotos (da esquerda para direita): 1-  Visita dos estudantes da Faculdade da Cidade de Santa Luzia (Facsal) | 2- Visita dos representantes

 do DREI, Sebrae Nacional e Juntas Comerciais | 3- Visita da delegação  de Santa Catarina |Créditos: Ascom | Jucemg

Os avanços da Jucemg em 2013 foram premiados em nível estadual e federal. No mês de 
novembro, servidores da autarquia receberam das mãos do então governador do estado, 
Antonio Anastasia, o terceiro lugar na categoria “Experiências e iniciativas de sucesso 
realizadas sem auxílio técnico/ financeiro”, na 8ª edição do Prêmio Excelência em Gestão 
Pública. Com a expansão da Jucemg, surgiu a necessidade de desenvolver uma ferramenta de 
monitoramento estratégico das unidades do interior com foco em resultado e excelência no 
serviço prestado. Entre os itens monitorados, destacam-se o acompanhamento das unidades 
e dos colaboradores, as ocorrências de cada um e os treinamentos que devem ser aplicados 
a cada colaborar visando à melhoria dos serviços.

Em dezembro, a autarquia mineira recebeu dois prêmios máximos do Departamento de 
Registro Empresarial e Integração (DREI), nas categorias Avanços Tecnológicos, com o 
projeto “Registro Digital”, e Implementação da Redesim, com o projeto “Minas Fácil”. Na 
oportunidade, dos onze estados premiados, a Junta Comercial de Minas Gerais foi a única a 
ganhar o primeiro lugar em duas categorias.

Premiações
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Premiações recebidas pela Jucemg em 2013 
Créditos: Ascom | Jucemg 

A desburocratização e a simplificação dos processos do registro empresarial estão regulamentadas 
em leis que devem ser implantadas no âmbito municipal, estadual e federal, com a finalidade 
de propiciar um ambiente favorável aos negócios e ao desenvolvimento econômico do país. 
Com orientações centralizadas a respeito de todas as etapas de abertura de empresas no 
estado, prestadas presencialmente e pela internet, o serviço Minas Fácil, quebrou as barreiras 
que os empreendedores encontravam no momento da formalização dos negócios, unificando 
procedimentos e exigências, reduzindo custos e prazos, e tornando-se referência nacional no 
processo de abertura de empresas. 

Em 2012, a experiência do Minas Fácil, executado pela Jucemg, passou a ser compartilhada 
com outras Juntas Comerciais, após convênio assinado entre a Jucemg, o Sebrae Nacional, 
o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), e o Departamento 
Nacional de Registro do Comércio (DNRC), criando assim, o Projeto Integrar, que encontra-se 
implantado no Distrito Federal e nos estados de Paraná, Tocantins, Goiás, Mato Grosso do 
Sul, Rio Grande do Sul, Ceará, Rondônia, Roraima e Sergipe. 

Pelo Integrar, a Jucemg compartilha a tecnologia dos sistemas Consulta de Viabilidade e 
Módulo Integrador, respectivamente primeira e terceira etapas para abertura de empresas 
em Minas, Ficha de Cadastro Nacional (FCN)e Requerimento de Empresário (Remp), Portal 
de Serviços e Portal Interno para as demais Juntas Comerciais, além de treinamento e 
capacitação constante nos estados que aderiram ao projeto. 

Projeto Integrar
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O principal objetivo do Integrar é efetivar a Lei da Redesim – Rede Nacional para a Simplificação 
do Registro e Legalização de Empresas e Negócios no País, criada em 2007, e atualmente, 
conduzida pela Secretaria da Micro e Pequena Empresa (SMPE) e pelo Departamento de Registro 
Empresarial e Integração (DREI). Segundo a Redesim, é necessário garantir um modelo unificado 
de abertura, alteração e baixa de empresas, mais simplificado e menos burocrático, alcançando 
maiores níveis de qualidade e eficiência nos serviços prestados aos cidadãos. 

Reunião do Projeto Integrar, realizada em fevereiro de 2013 
Créditos: Ascom | Jucemg

Expansão da Jucemg 

Dando continuidade ao processo de expansão, iniciado em 2011 – quando contava com 31 
unidades de atendimento no estado, a Junta Comercial de Minas Gerais, lançou em 2013, 
mais vinte novas Unidades Jucemg Minas Fácil, alcançando 111 municípios mineiros no ano e 
tornando seus serviços cada vez mais acessíveis aos cidadãos-usuários. 

As unidades de atendimento da Jucemg são implantadas por meio de Acordo de Cooperação 
Técnica firmado entre a autarquia e as prefeituras, e os benefícios são tanto para o estado e 
município – com o crescimento da economia e arrecadação tributária, redução da informalidade 
empresarial, geração de trabalho e renda; quanto para o cidadão, que passa a ter maior 
acessibilidade aos serviços de registro empresarial.
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Expansão da Jucemg em Minas Gerais

2010 2011 a 2013

Unidades Jucemg Minas Fácil 2013

Unidades Jucemg Minas Fácil até 2012

Belo Horizonte

Mapa III: Expansão da Jucemg. Fonte: Ascom | Jucemg 

A Jucemg oferece treinamento e capacitação de todos os servidores municipais – cedidos pelas 
prefeituras – tanto na sede, em Belo Horizonte, quanto no interior, visando o aperfeiçoamento do 
atendimento e melhor qualidade dos serviços prestados.

Em todas as 111 cidades que contam com o atendimento da Junta Comercial, incluindo Belo Horizonte, 
a autarquia mantêm à disposição dos cidadãos-usuários, de forma presencial, informações e 
orientações sobre o serviço Minas Fácil; além de todas as etapas de registro, alteração e exti nção de 
empresários  e pessoas jurídicas; autenti cação de livros mercanti s; emissão de certi dões; bloqueio 
de CPF em caso de roubo, furto ou extravio do documento; entre outros, além de em seu síti o 
insti tucional, dispor de informações detalhadas e passo a passo para a solicitação de cada serviço. 

Os novos municípios atendidos pela Jucemg em 2013 foram Além Paraíba, Campo Belo, Carmo 
do Paranaíba, Coronel Fabriciano, Esmeraldas, Extrema, Guanhães, Igarapé, Mariana, Matozinhos, 
Oliveira, Pedro Leopoldo, Sacramento, Santo Antônio do Monte, Santos Dumont, São Gonçalo do 
Rio Abaixo, São Gonçalo do Sapucaí, Taiobeiras, Vespasiano e Visconde do Rio Branco. 

A previsão é que em 2014, dez novas cidades passem a contar com o funcionamento da Unidade 
Jucemg Minas Fácil, totalizando assim, um acréscimo de 450% em relação a 2010. 
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Escola Permanente

Em atividade desde março de 2011, a Escola Permanente da Jucemg (EPJ) vem se destacando 
na qualificação contínua dos servidores e colaboradores da sede e das Unidades Jucemg 
Minas Fácil do interior do estado. A EPJ também trabalha com a formação empreendedora 
da sociedade mineira, com diversas atividades de capacitação voltadas à comunidade 
empresarial e acadêmica. Ao longo de 2013, a EPJ realizou mais de 340 atividades presencias, 
atingindo um público de mais de 2.840 pessoas. 

Para os servidores e colaboradores da autarquia, foram realizados diversos ciclos de estudo 
sobre registro empresarial e livros mercantis; treinamentos de qualidade no atendimento, 
recepção e segurança patrimonial; curso de atualização para o Colégio de Vogais, encontro 
com os supervisores das Unidades Regionais e treinamento constante dos servidores 
municipais que prestam atendimento no interior. A EPJ seguiu com acompanhamento direto 
na profissionalização e formação cidadã dos adolescentes trabalhadores da Associação 
Profissionalizante do Menor (Assprom). 
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Como instituição de caráter atuante, a Escola Permanente da Jucemg realizou para o cidadão-
usuário e para a sociedade de modo geral, diversos encontros presenciais, abordando 
temas como gestão do tempo nas empresas, produtividade e lucratividade, inovação e 
empreendedorismo, palestras motivacionais, entre outras atividades voltadas à simplificação 
dos processos de registro empresarial. 

Ampliando sua atuação para todo o estado, a partir do acesso às diversas oportunidades de 
estudo que o ambiente virtual de aprendizagem proporciona, a EAD Jucemg finalizou 2013 com 
67 cursos de educação a distância, sendo 45 em parceria com o Sebrae, 17 com a Confederação 
das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB), e outros cinco, desenvolvidos pela 
autarquia: Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), Consulta de Viabilidade, 
Registro Empresarial, Microsoft Office Power Point e Motivação e Trabalho. Somente os cursos 
da Jucemg formaram mais de 900 pessoas. 

Todas as atividades presenciais e a distância, realizadas pela Escola Permanente da Junta 
Comercial são gratuitas e divulgadas mensalmente no site da Jucemg (www.jucemg.mg.gov.br), 
no link Escola Permanente EAD Jucemg. 

Sistema de Gestão da Qualidade

A Jucemg iniciou em 2011, a implantação do Sistema de Gestão da Qualidade, com o objetivo de 
contribuir para a redução do tempo para abertura, fechamento e registro de atos das empresas 
em Minas Gerais; acompanhar a evolução tecnológica para melhorar continuamente os 
processos de trabalho; garantir a oportunidade de capacitação dos servidores, colaboradores e 
empreendedores; ser referência nacional no serviço de Registro Empresarial e oferecer serviços 
de qualidade aos cidadãos-usuários que recebe diariamente na sua sede em Belo Horizonte, e 
nas unidades de atendimento no interior do estado.

Em 2013, inúmeros avanços do Sistema da Qualidade foram alcançados pela autarquia, entre 
eles, a formação, aperfeiçoamento e valorização dos Auditores Internos da Qualidade e o 
monitoramento dos Indicadores de Produto – que apontam a eficácia, os resultados provenientes 
de desempenho das áreas envolvidas na avaliação, levando em consideração o método de coleta 
das informações, além dos objetivos e das metas da Política da Qualidade da Jucemg.

No mês de novembro, a Jucemg realizou diversas atividades para comemorar o Dia Mundial da 
Qualidade, que foi instituído pelas Nações Unidas em 1990, e que em 2013, teve como tema, a 
colaboração dos servidores, com foco na importância de se trabalhar com colegas e parceiros 
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da organização para garantir o sucesso empresarial. Para os servidores e colaboradores da 
autarquia, foi realizada uma palestra apresentando os benefícios da Certificação; e para o 
público externo, foi realizado no site da Jucemg, um Fórum Virtual sobre o tema, esclarecendo 
entre outros pontos, que o Sistema de Gestão da Qualidade, tem como um de seus objetivos, 
aumentar a conscientização global sobre a importância e a contribuição da qualidade na criação 
e manutenção de empresas bem-sucedidas. 

A norma ABNT NBR ISO 9001:2008 é voltada para implantação de um sistema de gestão de 
qualidade que garanta a melhoria contínua dos processos de trabalho, de forma a proporcionar 
um ambiente que seja sustentável e promova a melhoria contínua tanto para a organização 
quanto para os integrantes desta, buscando sempre o foco no cliente, que vem a ser a razão da 
existência de todas as organizações, sejam elas públicas ou privadas.

Inovações

• Parceria com o Cagef: Os cadastros da Jucemg e do Cadastro Geral de Fornecedores (Cagef), do 
Portal de Compras do Governo de Minas foram integrados para facilitar ainda mais o acesso de 
novos empresários mineiros às compras governamentais. Com a integração, ao abrir uma empresa 
o empresário pode optar por ser automaticamente incluído na base de dados de fornecedores do 
Governo e ter acesso a um importante nicho de negócios. 

•  Recadastramento das Cooperativas registradas em Minas Gerais:  Instituído pelo Decreto Estadual 
46.121/13, o recadastramento gratuito das Sociedades Cooperativas já registradas na Jucemg, 
assim como aquelas cujo ato de constituição havia sido arquivado nos Cartórios de Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas do Estado, das Cooperativas com sede em outra unidade da federação com filiais 
em MG registradas no estado, bem como Cooperativas que pleitearam, em Minas, a proteção de seu 
nome cooperativo, teve como objetivo, atualizar o banco de dados dessas Sociedades Cooperativas 
de Minas Gerais. Em 2013, mais de 3.800 Cooperativas estavam registradas na Jucemg. 

• Nova versão do Portal de Serviços: A Jucemg disponibilizou uma nova versão do seu Portal 
de Serviços, onde atualmente, os cidadãos-usuários têm acesso ao Documento de Arrecadação 
Estadual (DAE Online), Consulta de Viabilidade, Módulo Integrador, Serviços Web (Emissão de 
certidões digitais e ficha cadastral), Registro Digital, Agendamento Online, Validar Documentos (Via 
Única) e Retirar Documentos (Via Única). 
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•  Agendamento de atendimento: Com o intuito de acabar com as fi las e promover mais agilidade 
no atendimento, a Jucemg passou a atender os cidadãos-usuários na sua sede, em Belo Horizonte, 
por meio de agendamento online. Com o novo sistema, o cidadão-usuário passou a escolher o dia e 
o horário para ser atendido, recebendo com antecedência sua senha eletrônica. O agendamento é 
indispensável para os serviços de informações, protocolo e devolução de processos e livros.

•  Avanço da Certi fi cação Digital: Com a parceria fi rmada entre a Jucemg e a Companhia de 
Tecnologia da Informação de Minas Gerais – Prodemge, que é a Autoridade Certi fi cadora ofi cial 
do Governo do Estado, a autarquia passou a emiti r o Certi fi cado Digital também no interior de 
Minas. Atualmente, são sete cidades atuando no atendimento: Belo Horizonte, Governador 
Valadares, Juiz de Fora, Montes Claros, Uberaba, Uberlândia e Varginha.

•  Via Única: Para agilizar e dar mais segurança ao registro de atos empresarias, a Jucemg 
passou a receber somente uma via dos processos de abertura, alteração, extinção e demais 
documentos de interesse do empresário, pelo sistema Via Única, que consiste no recebimento 
de apenas uma via do processo protocoado para análise, aprovação e arquivamento na Junta 
Comercial. Dentre os benefícios do novo sistema, destacam-se a maior agilidade no andamento 
dos processos, visto que a análise é realizada em apenas uma via da documentação, e não mais 
em três, como ocorria antes; além de maior praticidade e comodidade ao cidadão-usuário, que 
não precisa retornar à Jucemg para receber a documentação. Pelo Via Única, o download do 
documento deve ser feito em até 60 dias, no Portal de Serviços, disponível no site da Jucemg, 
e o cidadão-usuário pode imprimir quantas cópias desejar. 

O sistema do Via Única foi normati zado pelo Departamento de Registro Empresarial e Integração 
(DREI), considerando a necessidade de disciplinar e uniformizar os procedimentos entre todas as 
Juntas Comerciais do país, que deverão se adequar ao novo sistema até o mês de junho de 2014.



Relacionamento

 

 

    

    

 



Relatório Anual 2013

Uma instituição pública deve ter entre seus objetivos o de procurar harmonizar seu trabalho com 
os dos cidadãos-usuários a ela vinculados, e para isso necessita sistematizar sua comunicação.
O tratamento dado ao site da autarquia, os esforços para promover a qualidade 
permanente do atendimento e dos canais de informação, bem como a realização de 
eventos como estratégia de aproximação com a sociedade e o bom atendimento à 
imprensa, integram o complexo processo de planejamento da administração da Jucemg.

O plano de comunicação/atendimento da Jucemg é feito dentro de uma visão integrada, que 
busca escolher os canais mais adequados para interação com os públicos e  na abertura dos 
fluxos de informação. 

Relacionamento

Site Institucional como forma de comunicação
com o cidadão-usuário
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Segundo dados da Pesquisa Brasileira de Mídia, realizada em 2013 pelo Ibope Inteligência em 
parceria com a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom), a Inter-
net tornou-se o segundo meio de comunicação mais acessado no Brasil, superando o rádio,e 
ficando atrás da TV aberta. Diante deste cenário, tornou-se indispensável para qualquer insti-
tuição, seja ela pública ou privada, chegar mais perto do cidadão por meio da Rede Mundial de 
Computadores, simplificando as relações com a sociedade.

Em Minas Gerais, cabe à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), por meio da 
Superintendência Central de Governança Eletrônica (SCGE), estabelecer as diretrizes para a estru-
turação, elaboração, manutenção e administração dos sítios institucionais dos órgãos e entidades 
do Poder Executivo da Administração Pública Estadual Direta, autárquica e fundacional, de modo 
a padronizá-los. Essas regras incluem orientações referentes à usabilidade, acessibilidade, conte-
údos, mecanismos de interação com os cidadãos-usuários, dentre outras.

Os sítios institucionais do estado atuam como a principal porta de entrada das organizações, 
com objetivo de facilitar o acesso às informações e aos serviços que são prestados, de forma 
presencial ou eletrônica, dispensando que o cidadão-usuário tenha que se deslocar até uma 
unidade de atendimento. 

O sítio da Jucemg (www.jucemg.mg.gov.br) adota práticas que visam proporcionar acesso às infor-
mações institucionais com privacidade e credibilidade. 
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A Jucemg disponibilza um site com informações 
que auxiliam e facilitam a vida do cidadão-usuário. 
Através da página, todos os serviços oferecidos pela 
autarquia podem ser previamente agendados,  para um 
atendimento presencial mais ágil na capital.  

A uti lização de alguns serviços deve ser realizada mediante inscrição ou registro do usuário e todas 
as informações cadastradas são manti das em sigilo no banco de dados da autarquia.

Em seu principal canal de relacionamento com o cidadão-usuário, a Jucemg disponibiliza o endereço 
e horário de funcionamento de todas as suas unidades de atendimento no estado; listagem e 
passo-a-passo de todos os serviços prestados; estatí sti cas atualizadas sobre processos e serviços 
protocolados, tabela de preços dos serviços, notí cias voltadas ao Registro Empresarial e demais 
temas relati vos à sua área de atuação; dentre outras informações. 

Somente em 2013, o site da Jucemg recebeu mais de 1.430.000 acessos, uma média superior a 
3.940 acessos por dia.
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Portal de Serviços da Jucemg

Facilidade de 
acesso

Criado em 2010, o Portal de Serviços da Jucemg (http://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Por-
tal/) segue evoluindo constantemente para proporcionar um serviço de melhor qualidade ao 
cidadão mineiro. O Portal conta com os serviços de emissão do Documento de Arrecadação Es-
tadual (DAE), Consulta de Viabilidade, Módulo Integrador, Serviços Web (emissão de certidões 
digitais e ficha cadastral), Registro Digital, Agendamento Online, Validar e Retirar Documentos 
do Via Única.

A interatividade dos serviços disponíveis  segue as diretrizes estabelecidas pela Superintendência 
Central de Governança Eletrônica, permitindo que várias ações sejam finalizadas totalmente 
pela Internet, sem a necessidade do atendimento presencial, ou ainda, diminuindo o tempo do 
atendimento presencial ao cidadão-usuário. 

A porcentagem dos serviços do governo que apresentam algum nível de interação com o cida-
dão pela internet tem aumentado anualmente, e a Jucemg segue inovando em tecnologia para 
oferecer serviços mais transparentes e acessíveis aos cidadãos e empresas de Minas Gerais.
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Atendimento e canais de informação

Em 2013, a Jucemg registrou 18.142 atendimentos presenciais, uma média de 1.511 
cidadãos-usuários por dia em sua sede, em Belo Horizonte, onde buscaram os serviços de 
registro, alteração, extinção de empresas e outros documentos de interesse do empresário, 
emissão de certidões (simplificada, inteiro teor e específica), assim como autenticação de 
livros, informações e bloqueio de Cadastro de Pessoa Física – CPF. Ao todo, computando o 
número de todos os atendimentos efetivados na capital, a Junta Comercial registrou 207.498 
atendimentos somente em sua sede.

O Fale Conosco, outro canal de contato da Junta Comercial, registrou 16.594 e-mails 
recebidos pelo faleconosco@jucemg.mg.gov.br. O atendimento, que é utilizado pelo 
cidadão-usuário para sanar dúvidas ou obter informações sobre os serviços mercantis da 
Jucemg, foi inferior em comparação ao ano de 2012, que obteve uma média de 21.847 
mensagens recebidas. A redução deve-se, em boa parte, ao Chat Online, com 33.166 
atendimentos virtuais. Implantado em 2012, o serviço permite também obter orientações 
e sanar dúvidas sobre a autarquia.  

Além disso, a Jucemg recebeu 139.596 ligações pelo serviço de atendimento telefônico - 
(31) 3219-7900 do Call Center - uma média de 566 chamadas atendidas por dia na Junta 
Comercial, número inferior ao de 2012, quando foram registradas 147 mil ligações.

Completando o quadro de atendimento ao cidadão-usuário, a Jucemg registrou 1.731 
manifestações na Ouvidoria, uma média de 144 atendimentos por mês, entre críticas, 
denúncias, elogios, reclamações e sugestões. O prazo de respostas às manifestações foi de 
sete dias em 2013.

O canal de Ouvidoria da Junta Comercial é a ultima instância na mediação das demandas 
apresentadas pelo cidadão-usuário à autarquia. Diferentemente do ano passado, quando as 
manifestações podiam ser feitas pelo telefone, caixa de sugestões, e- mails e presencialmente, 
em 2013, a partir do segundo semestre, estas passaram a ser registradas somente por meio 
de preenchimento de formulário próprio da Ouvidoria no site da Junta Comercial: www.
jucemg.mg.gov.br / acessar Fale Conosco, Ouvidoria ou pelo link: http://www.jucemg.
mg.gov.br/ibr/fale-conosco+ouvidoria. As manifestações recebidas por meio da Ouvidoria 
Geral do Estado – OGE foram atendidas e respondidas em conformidade ao artigo 7° da Lei 
15.298, de 6 de agosto de 2004.
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Eventos de capacitação

Foram mais de 23 mil quilômetros percorridos, com o propósito de chegar mais próximo do 
empreendedor mineiro, e de fomentar o empreendedorismo no estado. Em 2013, a Jucemg 
realizou 78 Arranjos Produtivos de Capacitação (APCs) em 54 cidades mineiras, atingindo 
um público de mais de cinco mil pessoas. As atividades dos APCs acontecem desde 2011 em 
parceria com o Sebrae Minas, e através de palestras e cartilhas, levam orientações para quem 
está abrindo um negócio e para quem pretende melhorar a gestão de sua empresa.
 
Nas apresentações de 2013, ganharam destaque temas como o serviço Minas Fácil e as quatro 
etapas para se abrir uma empresa em tempo recorde no país; o arquivamento de atos de 
alteração e extinção de empresas; os tipos jurídicos registrados na Jucemg e a formalização 
do Empreendedor Individual; autenticação dos livros mercantis e livros digitais; emissão 
de certidões; certificação digital; bloqueio de CPF em caso de furto, roubo ou extravio do 
documento; além do sistema de Via Única, que passou a vigorar na Jucemg no final do ano. 

O público presente, formado em grande parte por empreendedores, empresários, advogados, 
administradores, contabilistas, contadores, estudantes e usuários dos serviços da Jucemg, pode 
conhecer ainda, os benefícios da formalização e as implicações das sociedades irregulares, e 
receber do Sebrae, dicas importantes de como aumentar os níveis de organização, qualidade, 
produtividade, competitividade, lucratividade e gestão de seus negócios, minimizando o risco 
da mortalidade nos primeiros anos de existência.

Além da parceria do Sebrae Minas, os APCs contam com o apoio da Federação do Comércio do 
Estado de Minas Gerais (Fecomércio), Conselho Regional de Administração (CRA), Conselho 
Regional de Contabilidade (CRC), Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Prefeituras, 
Associações Comerciais, instituições de ensino, dentre outras entidades.



Relatório Anual 2013

43

Relacionamento com a imprensa

A Jucemg, por atuar em favor dos legítimos interesses da classe empresarial, é fonte permanente 
de notícias para os meios de comunicação do país. Atenta aos caminhos percorridos entre o 
fato e a notícia - ou o fato que pode ser notícia; trabalha para que as informações fornecidas à 
imprensa sejam corretas e oportunas.

No exercício diário de suas funções institucionais, a autarquia é procurada por veículos de 
comunicação para prestar informações sobre seus procedimentos, números relativos a 
abertura/ extinção de empresas, dados regionais e de segmentos específicos em Minas Gerais; 
além de conceder entrevistas.

Compreender a função da imprensa e o trabalho diário de repórteres é uma preocupação da 
Junta Comercial. Deste modo, busca estabelecer uma convivência harmoniosa com os meios 
de comunicação de massa e baseia essa relação nos princípios de transparência e difusão de 
informação pública. Em 2013, foram publicadas 172 matérias sobre a Jucemg nos principais 
veículos do país – não sendo contabilizados para esse efeito os jornais de pequena circulação 
e os portais regionais, sendo 71 pautas sugeridas pela Assessoria de Comunicação da Jucemg 
e 101 publicações espontâneas dos veículos de comunicação. Soma-se a esse universo um 
expressivo volume de consultas de informações ao banco de dados do registro empresarial, 
que ocorre praticamente todos os dias.
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Clipping

A produção do clipping, que são seleções de notícias publicadas nos principais veículos de 
comunicação, visa funcionar como uma rica fonte de informações pertinente às matérias de 
competência da Jucemg. 

O servidor público necessita saber o que está acontecendo na sociedade e a imprensa é uma das 
formas para isso. Alguns fatos noticiados podem contribuir e até mesmo mudar procedimentos 
ou orientar o trabalho do registro empresarial.

Os temas destacados pelos jornais baseiam-se em informações de interesse público, que se-
guem critérios de seleção de assuntos e de abordagem que podem modificar ao longo do tem-
po. O clipping funciona para a Jucemg como uma análise do ambiente externo, onde a autarquia 
pode avaliar suas relações com a sociedade e a visibilidade de suas ações. Estrategicamente 
todos os servidores, colaboradores e estagiários da Jucemg têm acesso diário ao conteúdo que 
é disponibilizado via Intranet.
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Informação eletrônica

Ao estabelecer canais externos de comunicação - aqueles que alcançam os cidadãos-usuários 
dos serviços Jucemg; a autarquia busca promover melhorias em seus procedimentos e 
facilitar a tomada de decisões. Nesse sentido, o Boletim Eletrônico busca estreitar ainda 
mais o relacionamento da instituição com a sociedade, levando informações de interesse dos 
empreendedores, contadores, advogados, economistas, administradores e todos os demais 
profissionais envolvidos com o registro empresarial.

Publicado mensalmente, as edições de 2013 abordaram temas diversos: recadastramento 
de cooperativas, agendamento de atendimento eletrônico, eventos, Cancelamento 
Administrativo, procedimentos de registro empresarial, Certificação Digital, dentre uma série 
de outros assuntos.

Aproximadamente 17 mil endereços eletrônicos receberam mensalmente, em 2013, o Boletim 
Eletrônico da Jucemg. Os interessados em ter acesso às informações mensais produzidas pela 
autarquia devem acessar o site www.jucemg.mg.gov.br e no campo "Informativo Jucemg" 
preencher nome e email.

Toda comunicação na Jucemg é feita para elevar o nível de entendimento com os cidadãos-
usuários, num processo de interesses legítimos, para promover o desenvolvimento recíproco 
– do poder público e da sociedade de modo geral.

45
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Sede da JUCEMG

Município            Endereço                                                                           Atendimento 

Belo Horizonte                              Rua Sergipe, 64 - Centro                                           09h às 17h

Unidade Jucemg Minas Fácil

Além Paraíba                              Rua Capitão Varela, 72 (ACIAAP) - Centro                   8h às 11h /  12h às 18h

Alfenas                                              Rua Juscelino Barbosa, 1091, Sala 3. - Centro           9h às 11h / 9h às 17h

Almenara                              Rua Floriano Peixoto, 36 - Centro                           8h às 11h / 14h às 17h

Araçuaí                                              Rua das Hortências, 220 - Nova Terra                           8h às 13h

Araguari Av Tiradentes, 35 - Centro           12h às 18h  

Araxá Praça Arthur Bernardes,11 - Centro           8h às 12h/ 13h às 17h

Arcos Rua Getúlio Vargas, nº 228 - Centro           12h às 17h

Barbacena Rua Silva Jardim, 340 - Boa Morte           8h às 17h

Betim Av. Edméia M. Lazzarotti, 1655 - Lj 249 - Angola       8h às 18h

Boa Esperança Rua dos Passos,146 - Centro           12h às 17h

Bocaiúva Rua Mariana de Queiroga, 141 - Centro           8h às 17h

Bom Despacho Praça Irmã Albuquerque, 45 - Centro           8h às 12h/ 14h às 18h

Brasília de Minas Rua Coronel Sansão, 375 - Centro           7h às 11h / 13h às 17h

Buritis Rua Rio Grande do Sul, nº 26 - Centro           8h às 11h / 13h às 17h

Campanha Rua Dr. Brandão , 59 - Centro           12:00 às 18:00

Campo Belo Rua Dr. Lafayete Correa, 40 - Centro           12h às 17h

Carangola Praça Coronel Maximiano 88, sala 02 - Centro           8h às 11h /  13h às 17h

Caratinga Pça. Cesário Alvim, 01 - Centro           8h às 17h

Carmo do Paranaíba Rua Santo Antônio, 17 - Village Veth           12h  às 17h

Cataguases Praça Rui Barbosa, 174, 2º andar. - Centro           12h às 17h

Chapada Gaúcha Rua Idearte Alves de Souza, n° 180A - Centro           07h30 às 11h30 / 13h30 às 17h30

Congonhas Rua Padre Antônio Corrêa, 163 - Centro           12h às 17h

Conselheiro Lafaiete Rua José Carneiro, 73 - ADECOL - Carijós           11h às 17h

  

Unidades e horários de atendimento
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Diamantina

Divinópolis

Esmeraldas

Extrema

Formiga

Governador Valadares

Grão Mogol

Guanhães

Guaxupé

Igarapé

Ipatinga

Itabira

Itabirito

Itajubá

Itamarandiba

Itaúna

Ituiutaba

Jacutinga

Janaúba

Januária

Jequitinhonha

Joaíma

João Pinheiro

João Monlevade

Juatuba

Juiz de Fora

Lagoa Santa

Lagoa da Prata

Rua da Glória, 394 - Centro

Rua Goiás, 206 - Centro

Rua Olegário Maciel, 103 - Centro

Av. Delegado Waldemar G. Pinto, 1624 - Ponte Nova

Rua Barão de Piumhy, nº 121, térreo. - Centro

Rua Barão do Rio Branco, 471 - Centro

Praça Ezequiel Pereira, 68 - Centro

Praça Nerio Coelho Guimarães, 100 - Centro

Av. Conde Ribeiro do Valle, 68 - Centro

Av. Berenice Magalhães Pinto, 235 - Centro

Rua Maria Jorge Selim 100, 2º Andar - Centro

Avenida das Rosas, 115 - São Pedro

Avenida Queiróz Júnior, 635 - Centro

Rua Coronel Francisco Brás, 42 - Centro

Rua Capitão de Paula, 9 - Centro

Rua Capitão Vicente, 129 - Centro

Rua 18, n° 1474 - Centro

Praça Delfim Moreira, S/N  - Centro

Praça Dr. Rockert, 92 - Centro

Praça Arthur Bernardes, nº 21. - Centro

Rua Coronel Ramiro, nº 228, sala 3 - Centro

Praça Dr. Olinto Martins, 160 - Centro

Praça Cel. Hermógenes, nº 60 - Centro

Av. Wilson Alvarenga, 412 - Carneirinhos

Praça dos Três Poderes, S/N - Centro

Rua São Sebastião, 713 - Centro

Rua José Salomão Filho, 428 - Centro

Av. Benedito Valadares 331, Sala 9 - Centro

11h às 17h

8h às 17h

12h às 17h

8h às 12h

12h às 17h

9h às 17h

8h às 11h0 / 13h às 17h

08h às 13h

9h às 15h

08h às 17h

12h às 17h

12h às 17h

12h às 17h

9h às 17h

8h às 11h / 13h às 17h

8h às 11h / 13h às 17h

11h às 17h

8h às 11h / 12h às 17h

13h às 18h

8h às 13h

8h às 15h

8h às 11h/ 13h às 17h

7h às 11h / 13h às 17h

8h às 13h

9h às 17h

9h às 17h

8h às 12h / 13h às 17h

Seg. a Qui.: 08h às 12h/14h 
às 17h Sex. 08h às 13h
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Contagem Av. José Faria da Rocha, nº 2909 - Eldorado           9h às 16h30

Coronel Fabriciano Rua José Anastácio Franco, 78 - Centro           12h às 18h

Curvelo Rua Domingos Viana, 39 (UAI) - Centro           8h às 17h
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Lavras

Leopoldina

Manhuaçu

Mariana

Matozinhos

Medina

Monte Carmelo

Montes Claros

Monte Sião

Muriaé

Muzambinho

Nanuque

Nova Serrana

Nova Lima

Oliveira

Ouro Branco

Ouro Preto

Paracatu

Pará de Minas

Passos

Patos de Minas

Patrocinio

Pedro Leopoldo

Pirapora

Piumhi

Poços de Caldas

Pompéu

Ponte Nova

Pouso Alegre

Ribeirão das Neves

Rio Pardo de Minas

Rua Raul Soares, 65 - Centro

Praça Professor Botelho Reis, 28 - Centro

Praça Cordovil Pinto Coelho, nº 460 - Centro

Rua André Corsino, 87 A e B - Centro

Av. Minas Gerais, 600 - Loja 02 - Centro

Rua Sete de Setembro, 22 - Centro

Rua Coronel José Cardoso , 82 - Centro

Rua Urbino Viana, 658 - Vila Guilhermina

Rua Maurício Zucato, 111 - Centro

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1377 - Centro

Rua Vereador Fausto Martimiano, 25 - Centro

Av. Geraldo Romano, 35 - Centro

Av. Benjamim Martins, 24 - Parque Dona Gumercinda 

Praça Bernardino de Lima, 80 - Centro

Praça Pio XII, nº 5 - Centro

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

Rua Diogo de Vasconcelos, 30 - Pilar

Pça. Ademar Silva Neiva, 147 - Centro

Pça. Afonso Pena, 30 - 1º andar - Centro

R. dos Engenheiros 199 - Centro

R. José de Santana 1307 , 2º andar - Centro

R. Joaquim Carlos, nº 141 - Cidade Jardim

Rua Cristiano Otoni, 555 - Centro

Rua Antônio Nascimento,274 - Centro

Rua Visconde de Ouro Preto, 435 Centro - Centro

R. Rio de Janeiro 100 - Prédio UAI - Centro

Praça Governador Valadares, n° 12 - Centro

Pça. Getúlio Vargas 19, Loja 01 - Centro

R. Comendador José Garcia 420 - Centro

R. Ari Teixeira da Costa, 1100 - Savassi

Rua Tácito de Freitas Costa, 846 - Cidade Alta

10h às 17h

8h às 13h

12h às 17h

08h às 13h

12h às 17h

13h às 17h

8h às 11h / 13h às 16h

9h às 17h

10h às 16h

8h às 17h

8h às 11h / 13h às 17h

8h às 17h

12h às 18h

8h30 às 16h30

12h00 às 17h

8h às 12h / 13h às 17h

10h às 16h

8h às 17h

12h às 17h

8h às 17h

8h às 17h

09h às 12h30 / 14h às 17h

12h às 17h

12h às 18h

08h às 17h

8h às 17h

8h30 às 17h30

12h às 17h

8h às 17h

12h às 17h

7h às 13h
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Sabará

Sacramento

Salinas

Santo Antônio do Monte

Santa Luzia

Santa Rita do Sapucaí

Santos Dumont

São Francisco

São João Del Rei

São Lourenço

São Sebastião do Paraíso

São Gonçalo do Rio Abaixo

São Gonçalo do Sapucaí

Sarzedo

Sete Lagoas

Taiobeiras

Teófilo Otoni

Timóteo

Três Corações

Três Pontas

Ubá

Uberaba

Uberlândia

Unaí

Varginha

Vespasiano

Viçosa

Visconde do Rio Branco

Rua Dom Pedro II, 200. - Centro

Ângelo Crema, 142 - Centro

Av. Floripes Crispim, 565 - Panorama

Rua Princesa Isabel, 21 - Centro

Avenida VIII, nº 50, - Carreira Comprida (Frimisa)

Av. Francisco Andrade, 543 - Família Andrades

Avenida Getulio Vargas, 377, Sala 222 - Centro

Praça dos Pescadores, 339 A( Terreo) - Quebra

R. Coronel Antônio Claret, 599 - Fábricas

Praça Dr Emilio Abdon Povoa, 61 - Centro

R. Pimenta de Pádua, 1237 - Centro

Praça Primeiro de Março, 48 - Centro

Praça Dr. Alberto Rocha, 100 - Centro

R. Vicente Nunes Resende ,188A - Centro

R. Plácido de Castro, 131 - Centro

Praça da Matriz, 145 - Centro

R. Francisco Sá, 67 - Centro

Av. Acesita, 3230 - São José

Rua Pedro Bonésio, 415, sala 02 - Centro

Praça Prefeito Francisco José 82 - Centro

R. Antenor Machado, 99 - Centro

R. Maria Carmelita, 235 - Vila Olímpica

Travessa Joviano, 47 - Nossa Senhora Aparecida

Rua Afonso Pena, 551 - Centro

Rua São Paulo, 180 - Centro

Av. Prefeito Sebastião Fernandes, 479 - Centro

R. Dr. Milton Bandeira, nº 75, Loja 02 - Centro

Rua Major Felicissimo, 525 - Centro

11h às 16h

8h às 17h

7h às 12h/ 14h às 16h

09h às 11h / 12h às 16h

9h às 12h / 13h às 16h30

8h às 16h

9h às 17h

7h às 17h

8h às 17h

12h às 18h

8h às 17h30

12h às 18h

8h às 12h / 13h às 17h

9h às 17h

13h às 18h

8h às 17h

12h às 17h

9h às 17h

8h às 12h30 / 14h às 17h30

10h às 17h

9h às 17h

9h às 17h

12h às 17h

9h às 17h

12h às 18h

8h às 17h

8h às 11h30 / 12h30 às 17h

Seg a Qui: 08h às 11h / 13h às 17h;  
Sex.: 8h às 11h / 13h às 16h
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