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Marcas e denominações Comerciais

Na capa deste relatório consta uma amostra das
denominações e insígnias que no século XIX eram
registradas na Junta Comercial de Belém,
denominação dada  na época, cujo registros histórico,
são mantidos sob a guarda e conservação deste
órgão.

As insígnias contendo o nome “Dr. Virgílio de
Mendonça” e “Dr. João Coelho” são marcas de
cigarro que foram registradas na Junta Comercial
com datas de 23 de abril de 1915, produzidos pela
Fabrica Rosa Cruz de propriedade do Sr. Carlos
Rêgo, comerciante e industrial na época.

Rotulo da fabrica de biscoitos  Palmeira, fundada
em 1892, foi registrado na Junta em 18 de dezembro
de 1917.

Bom-Marché, marca registrada de propriedade de
Jeronimo Cardoso Botelho, comerciante de fazendas
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e artigos de armarinho, registrada na Junta em 24
de agosto de 1918.

Rotulo da Cervejaria Paraense, é o 3.º exemplar,
registrado na Junta com data de 27 de outubro de
1915 de propriedade da Fabrica de Cerveja premiada
por duas vezes com o “Grande Prêmio” na exposição
nacional de 1908 e na exposição de Turim em 1911.

Rotulo da Cerveja Paraense Quinobeer de
propriedade da Empresa Oliveira Simões & Cia,
registrado na Junta em 04 de junho de 1919.

Sapataria Carrapatoso, denominação comercial da
Empresa F.S. Carrapatoso & Cia, registrada em 13
de janeiro de 1921.
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1 - APRESENTAÇÃO

A Junta Comercial do Estado do Pará – JUCEPA, responsável pelo Registro Público
de Empresas Mercantis e Atividades Afins, assim estabelecido na Lei Federal n.º
8.934, de 18 de novembro de 1994, foi criada pelo Decreto Imperial n.º 6.384, de 30
de novembro de 1876, para executar as atribuições antes delegadas aos Tribunais e
Conservadorias do Comércio que foram extintos pelo citado decreto. E em 30 de
maio de 1877 os trabalhos foram iniciados com a instalação de uma sessão
inaugural do órgão na presença de figuras ilustres da política local. Inicialmente
denominada de Junta e Inspetoria Comercial, posteriormente, passou a se
denominar de Junta Comercial do Estado do Pará – JUCEPA. Foi através da Lei
Estadual n.º 4.414, de 24 de outubro de 1972, que foi transformada em órgão da
administração sob o regime de autarquia estadual, regime esse que perdura até os
dias de hoje.

Há  129 anos à JUCEPA,  foi delegada a missão de constituir, alterar, dissolver e
extinguir  empresas e sociedades empresariais o que vem fazendo com o maior
empenho possível, buscando se desenvolver para se apresentar diante da
sociedade e classe empresarial local com a qualidade e modernidade que lhe é
exigida.

E para cumprir essa missão a JUCEPA  respaldada no inciso II do artº 8º da Lei
Federal n.º 8.934/94 elabora a tabela de preços de seus serviços, haja vista,  ser
uma autarquia estadual, ter autonomia financeira, não depender de repasse de
recursos financeiros do Tesouro Estadual e necessitar de arrecadação para a sua
manutenção.

Assim sendo, foi que para o exercício de 2004 foram traçadas as metas e
prioridades para a execução do orçamento que teve como principal linha de ação o
Programa de Governo “Legaliza Pará” cujo objetivo é ampliar o número de
empresas legalizadas no Estado Pará e que contém as ações de Interiorização dos
Serviços de Registro Mercantil e Realização dos Serviços de Legalização do
Registro de Empresas Mercantis

O órgão manteve a trajetória de resultados positivos obtidos nos dois últimos anos,
encerrando o exercício de 2004 com uma receita no montante de R$ 4.920.166,90
contra R$3.740.541,05 em 2003, apresentando um incremento de 31,53%.
Enquanto que as despesas realizadas  em 2004 foram na ordem de R$3.877,516,13
que comparada com o ano anterior cresceu 15,14% menos se comparada com o
ano de 2003 que teve um acréscimo de 22,69%

A Junta Comercial iniciou o ano de 2004 com uma arrecadação recorde no mês de
janeiro no valor de R$1.200.000,00 fato esse justificado pelo prazo final estabelecido
pelo Governo Federal para os empresários se adequarem às regras do novo código
civil, prazo esse previsto para se encerrar em 10/01/2004 e que foi prorrogado, por
lei federal, por mais um ano.

Das 94.182 empresas ativas do tipo empresária e sociedade limitada arquivadas na
JUCEPA, 38.373 fizeram a necessária adequação ao novo código civil faltando 52%
das empresas se adequarem, o que corresponde a 41.929 empresas ativas que
estão fora das novas regras do código civil.
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Buscando cumprir as diretrizes estabelecidas pelo Governo Estadual contidas no
PPA - 2004/2007 a JUCEPA desenvolveu ações de melhorias que beneficiam
diretamente as classes empresariais, cujo indicador de avaliação reside no numero
de empresas legalizadas anualmente, e que melhor poderá ser visualizado no item 3
- Plano Plurianual 2004/2007.

Contribuindo para o melhor desempenho dos serviços prestados pela Junta
Comercial aos usuários-cidadãos a ouvidoria, que tem como finalidade ouvir os
clientes externos e internos, registrou o movimento de atendimento de 166 cidadãos
que procuraram o órgão para fazer o seu registro de aprovação ou
descontentamento  tanto pelos serviços prestados pela JUCEPA  como pelos
serviços do BANPARÁ, SEFA, INPI e ASJUCEPA, órgãos que mantém posto de
serviço no espaço da JUCEPA.

No ano de  2004 a Junta Comercial deu prioridade a ações  visando obter melhores
resultados para o desenvolvimento da legalização de empresas e uma forma
encontrada para  executar o Programa de Governo “Legaliza Pará” foi buscando
conhecer em outras Juntas Comercias  os melhores resultados obtidos com a
aplicação de modernas tecnologias que estão sendo utilizadas para simplificar o
trabalho administrativo, eliminar e reduzir as formalidades e exigências burocráticas
que complicam a vida dos usuários-cidadãos, bem como, com a participação de
servidores deste órgão em grupos de trabalhos cujos resultados virão beneficiar
diretamente o usuário do  registro mercantil.

O desempenho da Junta Comercial poderá  ser mais bem avaliado nos relatos
referentes aos desempenho financeiro, avaliação do PPA- 2004/2007, nas ações do
registro mercantil, da procuradoria, ouvidoria e tecnológico que a seguir serão
apresentados.
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2 - DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

   2.1-Orçamento

        2.1.1-Dotação Orçamentária

O orçamento, aprovado pela Lei n.º 6.612 de 30 de dezembro de 2003, para a Junta
Comercial do Estado do Pará - JUCEPA para o exercício de 2004 foi de
R$3.691.318,00 (três milhões seiscentos e noventa e um mil trezentos e dezoito
reais). Ao longo do referido exercício foram registrados créditos suplementares e
anulação de dotações orçamentárias, o que elevou a sua posição final para o total
de R$4.765.618,00 (quatro milhões setecentos e sessenta e cinco mil seiscentos e
dezoito reais) com um incremento de 29,10% em relação ao orçamento inicial,
conforme demonstrado abaixo.

Crédito Orçamentário Inicial 3.691.318,00
       (+) Crédito Suplementado Por:
            - Superávit Financeiro de 2002 193.500,00
            - Excesso de Arrecadação 880.800,00
            - Anulação 197.000,00 1.271.300,00
       (-) Anulações 197.000,00
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO FINAL 4.765.618,00

        2.1.2 – Execução Orçamentária e Financeira

O limite para movimentação de empenhos foi de R$4.765.618,00 (quatro milhões
setecentos e sessenta e cinco mil seiscentos e dezoito reais) liberado pela SEPOF o
crédito no montante de R$4.551.814,21(quatro milhões quinhentos e cinqüenta e um
mil oitocentos e quatorze reais e vinte e um centavos) contra R$3.877.516,13 (três
milhões oitocentos e setenta e sete mil quinhentos e dezesseis reais e treze
centavos) de empenhos liquidados o que representa 81,36% de execução do
orçamento no exercício de 2004. O montante de recursos financeiros efetivamente
arrecadado pela JUCEPA no exercício de 2004 ficou acima da estimativa de receita,
configurando um superávit de arrecadação de R$154.548,90 (cento e cinqüenta e
quatro mil quinhentos e quarenta e oito reais e noventa centavos).

Fonte de
Recursos Valor Orçado Crédito Concedido Valor Executado % da

Execução
Próprios 4.765.618,00 4.551.814,21 3.877.516,13 81,36
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2.2-Despesas

       2.2.1- Demonstrativo das Despesas Executadas por Natureza de Despesa

As despesas realizadas no exercício de 2004 no valor de R$3.877.516,13(três
milhões oitocentos e setenta e sete mil quinhentos e dezesseis reais e treze
centavos) foram devidamente autorizadas e obedeceram as formalidades legais em
vigor. A tabela abaixo relaciona as despesas segundo a sua natureza.

DESPESAS SEGUNDO A NATUREZA VALOR R$ %
1 – DESPESAS CORRENTES

1.1 Pessoal e Encargos Sociais 1.980.862,33 51,08
1.2 Outras Despesas Correntes 1.793.453,24 46,25

 Diárias 57.100,50
 Material de Consumo 118.381,77
 Despesas com passagem e locomoção 50.966,44
 Serviço de Consultoria -
 Outros Serviços de Terceiros – PF 36.120,70
 Locação de mão de obra 113.088,69
 Outros Serviços de Terceiros – PJ 1.313.820,61
 Obrigações Tributárias e Contribuições 71.553,58
 Despesas de Exercícios Anteriores        3.385,64 -
 Indenizações e Restituições 288,00 -
 Sentenças Judiciais 5.566,11 -
 Auxilio Transporte 23.201,20 -

2 – DESPESAS DE CAPITAL
2.1 Investimentos 103.200,56 2,67

 Obras e Instalações -
 Equipamentos e Materiais Permanentes 103.200,56

DESPESAS TOTAIS 3.877.516,13 100
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   2.2.2 - Restos a Pagar

A conta Restos a Pagar registrou no final do exercício de 2004, o valor de
R$73.803,58 (setenta e três mil oitocentos e três reais e cinqüenta e oito centavos),
referente às despesas empenhadas no exercício 2004 e que serão quitadas em
2005 estando amparadas com a respectiva disponibilidade financeira o que significa
dizer que a Junta Comercial limitou suas despesas a disponibilidade Orçamentária e
Financeira.

INSCRITOSCATEGORIA
ECONÔMICA

PROCESSADOS NÃO PROCESSADOS

NÃO INSCRITOS
POR

INSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA

Despesas
Correntes 43.603,94 - -

Despesas de
Capital 30.199,64 - -

Total 73.803,58 - -
        Fonte: Gerencia de Finanças e Contabilidade

2.2.3 - Evolução da Despesa por Grupo de Despesa

GRUPO DE
DESPESAS 2001 2002 2003 2004

Pessoal e
Encargos
Sociais

1.183.198,07 1.406.895,84 1.694.749,34 1.980.862,33

ODC 1.054.761,16 1.293.615,37 1.485.692,30 1.793.453,24
Investimentos 107.445,50 44.319,37 187.132,61 103.200,56

Total 2.345.404,73 2.744.830,58 3.367.574,25 3.877.516,13
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   2.2.4 - Demonstrativo do Comprometimento da Receita com o Pagamento de
Pessoal e Encargos Sociais no exercício  2004

DESPESAS COM PESSOAL TOTAL %
2004 RECEITA

CORRENTE FOLHA INSS FUNPREV
Janeiro 1.244.917,85 119.457,13 5.129,15 14.989,82 139.576,10 11,21
Fevereiro 322.547,91 116.868,76 5.036,36 14.581,74 136.486,86 42,32
Março 364.993,58 118.255,04 5.223,44 14.517,72 137.996,20 37,81
Abril 305.337,60 121.193,93 5.324,04 15.641,66 142.159,63 46,56
Maio 360.881,93 131.365,10 5.309,71 14.134,48 150.809,29 41,79
Junho 360.302,28 159.426,94 6.610,31 15.123,08 181.160,33 50,28
Julho 341.659,92 161.951,01 5.794,98 14.857,72 182.603,71 53,45
Agosto 322.432,13 127.255,59 6.551,39 14.404,14 148.211,12 45,97
Setembro 307.813,94 130.017,45 6.579,79 15.057,32 151.654,56 49,27
Outubro 263.832,17 128.964,78 6.129,62 15.181,85 150.276,25 56,96
Novembro 336.368,09 130.472,64 6.045,75 15.534,88 152.053,27 45,20
Dezembro 389.079,50 259.473,15 12.181,72 30.886,54 302.541,41 77,76
Total 4.920.166,90 1.704.701,52 75.916,26 194.910,95 1.975.528,73 40,15

Fonte: Gerencia de Finanças e Contabilidade
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3 - Plano Plurianual 2004/2007

     3.1 PROGRAMA  LEGALIZA PARÁ

Objetivo: ampliar o número de empresas legalizadas no Estado do Pará.

Indicador:  incremento de empresas legalizadas (percentual)

Fórmula: variação percentual entre o total de empresas legalizada no ano atual e o
total de empresas legalizadas no ano anterior.
              

Ressaltamos que entendemos aqui como legalização, todos os atos do registro
mercantil necessário, para que uma empresa possa ser considerada uma EMPRESA
LEGALIZADA e, não somente a EMPRESA CONSTITUÍDA.

Como complementação, demonstramos a seguir, o incremento de LEGALIZAÇÃO,
do ponto de vista de empresa constituída.

LEGALIZAÇÃO
ANO 2003

META PPA
2004/2007

META A SER
ALCANÇADA

LEGALIZAÇÃO
AN0 2004

LEGALIZAÇÃO
ACIMA DA

META

55.645 Incremento de 4%
= 2.225 57.870 58.924 1.054 = 2%

Considerando a meta definida no Plano Plurianual 2004/2007do Governo Estadual, a
Junta Comercial do Estado do Pará, organização estadual que tem como missão
precípua a LEGALIZAÇÃO DE EMPRESAS MERCANTIS, não só atingiu sua meta,
como a ultrapassou em 2 pontos percentuais.

LEGALIZAÇÃO
ANO 2003

META PPA
2004/2007

META A SER
ALCANÇADA

EM 2004

LEGALIZAÇÃO
AN0 2004

LEGALIZA-
ÇÃO ACIMA

DA META

7.082 Incremento de
4% = 283 7.365 7.524 159 = 2%

    3.2 - AVALIAÇÃO DE SATISFAÇÃO DO CLIENTE EXTERNO

 A JUCEPA, através de gerência de qualidade, realizou pesquisa de opinião junto ao
seu cliente externo, com o objetivo de obter dados referentes à expectativa dos
usuários do registro mercantil frente à prestação de serviços da JUCEPA.

- Período de realização da pesquisa: 20/12/2004 a 03/01/2005
- Local: térreo do prédio sede da JUCEPA
- Amostra: foram distribuídos  60 (sessenta) formulários. Retorno positivo de

45 formulários (75%)
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- Metodologia:

1. equipe da gerência de qualidade solicitou aos usuários que
encontravam-se no térreo do prédio sede da JUCEPA, recebendo
algum serviço prestado pela JUCEPA e parceiros, que participassem
da pesquisa.;
2. a grande maioria de entrevistados entregou na mesma ocasião, o
formulário respondido;
3. o formulário empregado na pesquisa fora submetido previamente à
apreciação das unidades da JUCEPA;
4. itens verificados:

4.1 - ASPECTOS DO AMBIENTE FÍSICO DA JUCEPA
- comodidade das instalações;
- sinalização interna;
- visualização de tabelas de preços e de prazos;

                             4.2. SISTEMAS DE INFORMAÇÕES
- balcão de informações;
- material informativo (manuais, folhetos, modelos de contratos...);
- TELEJUCEPA;

- Serviço Postal;
- nas Unidades Desconcentradas;
- nos Protocolos Avançados.

4.3. HORÁRIO DE ATENDIMENTO
4.4. TEMPO DE ESPERA NAS FILAS
4.5. PREÇOS COBRADOS PELA JUCEPA
4.6. SERVIÇOS PRESTADOS PELOS PARCEIROS/OUTROS
SETORES DA JUCEPA:
- ouvidoria;
- SEFA;
- BANPARÁ;
- INPI;
-ASJUCEPA.
4.7. PAGINA DA JUCEPA: jucepa.com
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ASPECTOS DO AMBIENTE FÍSICO DA JUCEPA
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SISTEMAS DE INFORMAÇÕES
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Preços cobrados pela JUCEPA
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4 - REGISTRO MERCANTIL

 DESEMPENHO DO REGISTRO MERCANTIL

A JUCEPA no ano 2004 apresentou um volume crescente de 7.524 constituições de
novas empresas e 1.082 empresas extintas o que comparativamente representa
14,37% do universo de empresas constituídas. Março foi o mês que apresentou o
maior números de empresas constituídas no Estado.

Quando comparada à quantidade de empresas constituídas no ano de 2003 com o
período de 2004, a taxa de crescimento real de empresas registradas na JUCEPA
foi de 6,24%, e se comparado com o volume de constituição na região metropolitana
de Belém (4.141) o crescimento ocorreu mais significativamente nas Unidades
Desconcentradas-UD's (3.383) isso significa um maior crescimento da economia no
interior do Estado, demonstrando que os investimentos em  implantação de novas
empresas estão sendo mais atraentes nos  diversos Municípios paraense.

Objetivando a ampliar sua atuação no Estado a Junta Comercial buscou no
exercício de 2004 desenvolver ações de divulgação e disseminação de informações
do registro mercantil de forma a prestar maiores esclarecimentos sobre a
legalização de empresas à classe empresarial e a sociedade civil do interior do
Estado, adotando uma política de integração com as Prefeituras Municipais e
Entidades de Classes representativas da sociedade civil através das quais fez a
desconcentração de seus serviços fazendo chegar aos Municípios mais longínquos
do Estado, informações e serviços do Registro Público de Empresas Mercantis,
adotando as seguintes estratégias:

Parceria com a Associação dos Municípios do Arquipélago do Marajó - AMAM,
SEFA, SEBRAE e Prefeituras Municipais para a realização do ATENDIMENTO
ITINERANTE;

Realização de doze (12) ATENDIMENTOS ITINERANTES nos municípios de
Muaná, Soure, Salvaterra, Cachoeira do Arari, Santa Cruz do Arari, Breves, Bagre,
Portel, Curralinhos, Juruti, Rio Maria e Viseu;

Celebração de Convênio com o Sindicato dos Produtores Rurais de Itaituba,
Sindicato dos Produtores Rurais de Dom Eliseu, Associação Comercial, Industria,
Agrícola, Pastoril de Xinguara e Sindicato dos Produtores Rurais de Tucuruí e
respectivas Prefeituras para em parceria com a JUCEPA instalar Unidades
Desconcentradas objetivando a legalização de empresas nos municípios;

Disponibilização do cadastro do registro mercantil através da celebração de
Convênios firmados com a TRT/PA. DRT/PA, DEPARTAMENTO DE POLICIA
FEDERAL, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, PROCURADORIA GERAL DO
ESTADO, AUDITORIA GERAL DO ESTADO e PARATUR para o acesso ao banco
de dados da JUCEPA a fim de prove-los de informações mercantis em apoio à
formulação de políticas públicas;
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  EMPRESAS CONSTITUÍDAS POR UNIDADE DESCONCENTRADA-UD NO ANO
  DE 2004

Município Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total

Abaetetuba 10 26 18 08 03 16 14 17 12 21 23 15 183
Altamira 08 15 21 21 23 26 17 13 19 19 27 20 229
Ananindeua - 02 - - - - 01 - - - - - 03
Capanema 07 13 29 15 11 27 22 14 17 12 14 08 189
Castanhal 13 16 40 26 47 21 29 20 32 29 37 27 337
Itaituba - - - - - - - - 02 02 03 - 07
Marabá 28 37 75 51 67 86 75 74 60 55 78 84 770
Paragominas 17 22 34 33 33 36 33 11 42 13 30 39 343
Redenção 27 24 57 23 27 52 43 19 21 11 38 10 352
Santarém 22 39 96 83 66 37 110 71 44 53 89 49 759
Tucuruí 06 11 21 17 22 12 23 20 25 15 23 16 211

Total 138 205 391 277 299 313 367 259 274 230 362 268 3.383

 ATOS DEFERIDOS POR TIPO JURÍDICO NA SEDE E UD’s

Constituição Alteração ExtinçãoTIPO
 J URIDICO

             ANO
2002 2003

(a)
2004
(b)

%
b/a 2002 2003

(a)
2004
(b)

%
b/a 2002 2003

(a)
2004
(b)

%
b/a

Empresária 3.563 3.892 4.236 8,83 2.067 3.380 6.836 202 587 562 675 20
Ltda 3.223 3.129 3.217 2,81 5.171 5.164 8.910 173 400 386 400 3,63
S/A 7 12 8 0,66 339 336 271 -81 1 8 - -
Cooperativa 48 48 52 8,33 74 84 46 -55 9 2 03 150
Outros 12 1 11 11 10 14 21 150 1 7 03 0,43
Total 6.853 7.082 7.524 6,24 7.661 8.978 16.084 179 998 965 1.081 112
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5 - PROCURADORIA

A Lei nº 8.934 de 18-11-1994, que dispõe sobre o Registro Público de Empresas
Mercantis e Atividades Afins e dá outras providências, em seu artigo 28, disciplina
que a Procuradoria,  tem por atribuição fiscalizar e promover o fiel cumprimento das
normas legais e executivas, oficiando, internamente, por sua iniciativa ou mediante
solicitação da Presidência, do Plenário e das Turmas; e, externamente, em atos ou
feitos de natureza jurídica, inclusive os judiciais, que envolvam matéria do interesse
da Junta.

De acordo com  o artigo 30 do Decreto nº 1.800 de 30-01-1996, que regulamenta a
Lei nº 8.934/94, ao Procurador incumbe:

I - internamente:

a) fiscalizar o fiel cumprimento das normas legais e executivas em matéria de
registro público de empresas mercantis e atividades afins;

b) emitir parecer nos recursos dirigidos ao plenário e nas demais matérias de sua
competência;

c) promover estudos para assentamento de usos e práticas mercantis;

d)   participar das sessões do Plenário e das Turmas, conforme disposto no
Regimento Interno;

e) requerer diligências e promover responsabilidades perante os órgãos e poderes
competentes;

f) recorrer ao plenário da decisão singular ou de turmas, em matéria de registro
público de empresas mercantis e atividades afins;

g) exercer as demais atribuições e praticar os atos que estiverem implícitos em sua
competência ou que vierem a ser atribuídos em leis ou em outras normas
federais ou estaduais;

II – externamente:

a) oficiar junto aos Órgãos do Poder Judiciário, nas matérias de ordem
administrativa e questões relacionadas com a prática dos atos de registro público
de empresas mercantis e atividades afins;

b) recorrer ao Ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior das
decisões do Plenário, em matéria de registro público de empresas mercantis e
atividades afins;

c) Colaborar na elaboração de trabalhos técnicos promovidos pelo Departamento
Nacional de Registro do Comércio – DNRC;
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Dentre as atribuições determinadas por lei a Procuradoria internamente, além das
atividades elencadas acima, pratica, ainda, as seguintes atividades:

a) participar em processos disciplinares;
b) elaborar e emitir pareceres administrativos, oriundos da Diretoria Administrativa

Financeira sobre: termos aditivos, convênios, resoluções, portarias, processo
licitatório, processo de sindicância

c) elaborar e emitir pareceres jurídicos como suporte para a Secretaria Geral e
para as Gerências do Registro Mercantil;

d) manter atualizada a leitura do Diário Oficial do Estado e Diário da Justiça.
e) participar de reuniões internas da JUCEPA, assim como também externas, em

órgãos do Governo.
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AÇÕES INTERNAS DE 2004

PARECER  JURÍDICO TOTAL
Em Consultas sobre:

Portarias 40
Sociedades Empresárias 99
Processo Licitatorio 06
Processo de Sindicância 01
Recurso Administrativo 01
Em Contratos/Aditivos 24
Em Aditivos/Contratos 54
Em Convênios/Aditivos 08
Em Aditivos/Convênios 20
Em Resoluções 03

Total  Geral 256
Participação em Reuniões:

Plenárias 41
Outras (internas) 17

Total Geral 58

O quadro acima demonstra em quantitativos as ações internas desenvolvidas pela
Procuradoria Regional da JUCEPA, dividido em dois tópicos que são os Pareceres
Jurídicos e as Participações em reuniões.

Quanto aos Pareceres Jurídicos, esta Procuradoria é sempre requisitada pela
Secretaria Geral e Diretora do Registro Mercantil e suas Gerências a exarar parecer
em matéria de Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins.

No exercício de 2004, foram exarados  pareceres jurídicos sobre sociedades
empresárias nos mais diversos assuntos como: constituição de sociedades;
alteração contratual ; pendência administrativa; pendência judicial; enquadramento
de EPP ; ato arquivado sem a devida decisão sumária de processo deferido;
transferência de cotas; alteração contratual não arquivada;  alteração de
ressarcimento de valor pago, termo de distrato, anulação do registro da alteração
contratual, validade de certidões negativas de débito, memores de idade que
pretendem constituir sociedade e nomear administrado não sócio, colidência de
nome empresarial,  impedimento extra judicial, pedido de reconsideração, redução
de capital, desarquivamento de alteração contratual.

A Procuradoria Regional da JUCEPA também exara parecer para a Diretora
Administrativa e suas Gerências, a fim de dar cumprimento ao Parágrafo único do
Art. 38 da Lei 8.666/93 e alterações, o qual disciplina que as minutas de Editais de
Licitação, bem como a dos contratos,
termos aditivos, acordos, convênios ou ajustes, portarias devem ser previamente
examinadas e aprovadas por Assessoria Jurídica da Administração
.
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Por conta do dispositivo legal declinado ao norte, foram emitidos no ano de 2004,
entre outros,  24 pareceres em contratos administrativos e 54 em termos aditivos,
quantitativo este justificado pela obrigatoriedade de todo mês de janeiro serem os
contratos administrativos aditivados para efeito de empenho.

E ainda, atendendo ao disposto do Regimento Interno do órgão, a Procuradoria
participou de 41 reuniões plenárias, se fazendo presente, também, em 17 reuniões
internas nas quais foram tratados diversos assuntos entre os quais destacamos:
Nova lei dos estagiários, avaliação dos estagiários – novas diretrizes de contratação
e renovação dos mesmos, férias de servidor – GTI, implantação do novo modelo de
guia de recolhimento, digitalização, novo contrato com o BANPARÁ/ inclusão da
Guia de Pagamento com o Código de Barra, prêmio da Qualidade, Workshop, posse
da Secretária Geral, Fórum de Presidente, terceirização de impressoras, instalação
de Comissão de Sindicância, servidor nota 10, apresentação do Projeto de
Depuração e agilização de processos.
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AÇÕES EXTERNAS DE 2004

DATA ÓRGÃO EVENTO ASSUNTO
26-02 SEAD Reunião  Normatização dos Estagiários

09-03
Coordenadoria de
Comunicação Social do
Estado.

Reunião  Informativo JUCEPA

28-06 a 02-
07

Escola de Governo do Pará
– EGPA. Curso  Licitações e Contratos na

Administração Pública.
10-08 14ª Vara Cível – Belém Contestação Ação Declaratória.

14-09
Coordenadoria de
Comunicação Social do
Estado.

Reunião  Convênio sobre publicação e
jornal.

24-09 5ª Vara – Seção Judiciária
do Pará. Contestação Ação Cautelar Inominada.

18 a  22-10 Brasília – DF Grupo de
trabalho

Participação da primeira reunião
do Grupo de Trabalho para
execução das atividades de
elaboração, revisão e atualização
das normas legais e executivas
pertinentes ao  SINREM.

25 a  26-10 Brasília – DF Forum  I Fórum Brasileiro de Direito
Administrativo & Constitucional.

29-10 14ª Vara Cível – Belém Contestação Ação de Reparação de Dano
causado por Ato Ilícito.

11-11 Auditório do IEL-FIEPA Reunião Participação na reunião plenária
nas entidades.

23 a  28-11 Cuiabá – MT Reunião
 Participação da Reunião de
Procuradores inserida no XIX
ENARC.

02-12 OAB – PA Reunião Participação na reunião plenária
nas entidades.

06 a  10-12 Brasília – DF Grupo de
trabalho

Participação da segunda reunião
do Grupo de Trabalho para
execução das atividades de
elaboração, revisão e atualização
das normas legais e executivas
pertinentes ao  SINREM

16-12 Diretoria da Associação
Comercial do Pará Reunião Participação na reunião plenária

nas entidades.



24

A Procuradoria da JUCEPA através da Portaria nº 3 de 14-09-2004, do
Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC, publicada no D.O.U nº
181 de 20-09-04, foi incluída no Grupo de Trabalho constituída por Procuradores  de
16 Juntas Comerciais e de Assessores Jurídicos do DNRC, para a execução das
atividades de elaboração, revisão e atualização das normas legais e executivas
pertinentes ao Sistema Nacional de Registro Mercantil – SINREM.

Este Grupo de Trabalho faz parte do PROJETO SIMPLIFICAÇÃO E
RACIONALIZAÇÃO DO REGISTRO E DA LEGALIZAÇÃO DE EMPRESAS, que
com sua implementação busca uma mudança profunda no sentido de facilitação da
criação de novas empresas e do relacionamento dessas com o poder público,
mediante a simplificação e racionalização de sues registros, inscrições e baixas nos
órgãos e entidades federais, estaduais e municipais competentes.

Na primeira reunião realizada em Brasília, no DNRC, no período de 18 a 21 de
outubro de 2004, o grupo sob a coordenação da Dra. Rejanne D’arc Castro
Consultora Jurídica do Ministério de Desenvolvimento da Indústria e Comércio, fez a
atualização da Instrução Normativa nº32/91, que dispõe sobre o arquivamento de
atos subordinados à aprovação prévia de órgãos de Governo e dá outras
providências, assim como da Instrução Normativa nº89/2001, que trata sobre os
atos sujeitos à comprovação de quitação de tributos e contribuições sociais federais
para fins de arquivamento no Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades
Afins.

Nesta reunião o Grupo também fez a atualização do Manual do Empresário de
acordo com os ditames no Novo Código Civil, lei nº10.406 de 10-01-2002.

A segunda reunião do Grupo de Trabalho aconteceu no período de 06 a 10 de
dezembro de 2004, tendo na pauta a revisão do Manual de Cooperativas que foi
concluído e o começo da revisão do Manual das S/A, que será concluído em uma
próxima reunião.

A Junta Comercial do Pará visando estreitar os laços que mantém com as entidades
com representação no seu Colégio de vogais e também com o objetivo de divulgar
as ações que desenvolve no âmbito do Registro Público de Empresas Mercantis,
realizou três reuniões plenárias externas sendo a primeira no Instituto Euvaldo Lodi
– IEL em 11-11-04, a segunda em 02-12-04 na sede da Ordem dos Advogados do
Brasil, seção Pará – OAB, e o terceiro em 16-12-04 na Associação Comercial do
Pará, se fazendo presente a procuradora regional da JUCEPA.

No período compreendido entre 24 a 27-11-04, aconteceu em Cuiabá e Poconé, no
Mato Grosso, o XIX Encontro Nacional do Registro do Comércio (ENARC), que
reuniu participantes de todo o Brasil.

O encontro serviu para debater profundamente importantes assuntos, a exemplo da
desburocratização do registro mercantil, visando buscar mais alternativas para sua
simplificação e racionalização.

Paralelamente ao Encontro Nacional do registro do Comércio foi realizada a reunião
dos Procuradores das Juntas Comerciais, o que foi uma inovação, sendo esta Junta
representada nesta reunião por sua Procuradora Regional.
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6 -TECNOLOGIA

Com o intuito de suprir as necessidades tecnológicas da JUCEPA no ano de 2004 a
Gerência de Recursos Tecnológicos – GRT coordenou executou e apoiou várias
frentes de trabalho nas diversas áreas que envolvem a referida unidade, agregando
agilidade ao processo de modernização da JUCEPA.

a) Parcerias.

Foram assinados convênios com a Secretaria Especial de Estado e Produção
(SEPROD), Procuradoria Geral do Estado (PGE), Tribunal de Contas do Estado
(TCE), reativação do convênio com o CREA e a extensão do convênio com a
Procuradoria do INSS.

Através dos referidos convênios, os órgãos em questão tem acesso direto às
informações cadastrais e relatórios do banco de dados da JUCEPÀ, reduzindo as
solicitações de ofícios solicitando informações, o que otimiza o trabalho da JUCEPA
e agiliza os processos dos órgãos que necessitam destas informações para
utilização nas mais diversas realidades.

b) Criação, modernização e atualização das Unidades Desconcentradas.

Para atender ao PPA (Legaliza Pará), a JUCEPA necessita criar novas unidades
desconcentradas, bem como equipar e modernizar as já existentes. Pensando nisso,
foi envido um técnico aos municípios de Santarém e Altamira, onde foi
implementada uma nova modalidade de comunicação de dados, utilizando a
tecnologia denominada Terminal Server, situação que proporcionará sensível
melhora na rapidez das comunicações destas unidades com o banco de dados em
Belém.

Ainda no âmbito de interiorizarão, foi realizado um Mutirão no município de Soure no
período de 22 a 26 de março de 2004, onde foi disponibilizado acesso remoto ao
banco de dados da JUCEPA.

Dando inicio a abertura de novas unidades desconcentradas, em 22/11/2004 foi
inaugurada a conexão com município de Xinguara, facilitando a abertura de
empresas neste município, situação enquadrada em nosso projeto de legalização e
modernização de comércios e industrias desta região.

c) Projeto de atualização da Pagina de Internet

Devido às constantes necessidades de modernização e criação de novos serviços
incorporados ao site da JUCEPA, foi feito uma atualização nas ferramentas na
página da JUCEPA:

1 – Intranet
2 – Possibilidade da administração remota das galerias de fotos.
3 – Busca no site
4 – contador de controle.
5 – Boleto de cobrança da consulta a cadastro via Web.
6 – Pesquisa de opinião
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d) Digitalização

Considerando a grande necessidade de implantar na JUCEPA um projeto de
Gerência Eletrônica de Documentos (GED), mais comumente designado de
Digitalização de Documentos, a JUCEPA vem buscando as melhores soluções
aliando custo/benefício para a sua realidade. Com isso, foi necessário o
deslocamento do gerente de recursos tecnológicos para Brasília, Curitiba e
Florianópolis onde o mesmo pode conhecer as soluções, equipamentos, Software e
empresas de digitalização de documentos das soluções implantadas nas respectivas
juntas comerciais.

Como principais benefícios deste projeto destacam-se:

Segurança das informações armazenadas e prestadas aos usuários, já que após a
digitalização dos prontuários, os dados não poderão mais ser alterados, por se
tratarem de imagens armazenadas em meio digital, diminuindo a margem de fraudes
ocasionadas por adulteração de documentos;

Rapidez de consulta das informações, uma vez que todos os documentos
pertencentes ao prontuário de cada empresa estarão disponíveis on-line, sempre
vinculados, através do Sistema Integrado de Registro Mercantil -SIARCO, aos dados
atualmente existentes na base de dados da JUCEPA.

Possibilitar consulta de prontuários por parte dos usuários externos sem a
necessidade dos mesmos se deslocarem a JUCEPA. Neste caso, todos os pontos
de acesso remoto ao nosso sistema que possuírem permissão de acesso e link com
velocidade compatível poderão realizar consultas e impressão dos prontuários.

Diminuição da mão-de-obra necessária ao manuseio e manutenção do arquivo
físico, pois com o acervo digitalizado, não será mais necessário sua utilização diária
no intuito de fornecer informações através de fotocópias ou quaisquer outros tipos
de consultas.

Em caso de aprovação de legislação específica, a JUCEPA poderá até se desfazer
de parte de seu arquivo de papel, diminuindo o espaço físico e o custo de
manutenção do mesmo.

Essa solução de melhoria do banco de dados já está inserida entre as ações do
órgão previstas para acontecer no PPA 2004/2007.

e) Sistema de controle de arrecadação e automação das guias

Visando um controle mais efetivo da receita arrecadada pela Junta Comercial, surgiu
a necessidade de desenvolvimento de um Sistema de Controle de Arrecadação que
permitisse confrontar os dados financeiros de recebimento da JUCEPA com as
informadas pelo BANPARA.

Em agosto de 2004, foi feita a Implantação final da “GUIA AVULSA”, assim
denominada por não possuir os valores da taxa da JUCEPA incluídos no código de
barras. Porém a mesma já possuía o código de Barras padrão FEBRABAN contendo
um numerador de controle único para cada guia. Com isso, a JUCEPA passou a ter
um controle automatizado sobre os serviços prestados a seus usuários.
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Esta solução trouxe comodidade ao usuário, pois além de agilizar a movimentação
no caixa do banco devido à leitura automática das guias, o mesmo poderá pagá-las
em qualquer guichês de auto atendimento do BANPARÁ.

Como principais benefícios deste sistema, destacamos:

Diminuição do tempo de permanência em filas e a possibilidade de pagamento dos
emolumentos em guichês.

Controle efetivo de arrecadação da JUCEPA, permitindo a fiscalização eletrônica de
nossa arrecadação junto ao banco.

Maior segurança, dificultando e detectando com maior facilidade e rapidez as
fraudes nas guias falsificadas ou não autenticadas pelo banco.

Cumprimento de uma exigência do TCE quanto ao desenvolvimento do referido
controle

f) Aquisição de componentes para atualização e manutenção em equipamentos

No break

Troca de baterias dos três módulos do no break da GRT e aquisição de mais um
módulo para dar maior autonomia em caso de falta de energia elétrica, garantido a
integridade de nossos sistema e computadores servidores.

Atualização de 4 computadores completos

01 para o Projeto de Depuração
01 para GCD
01 para GAU
01 para GAT

Criação e instalação de um sistema de senhas para atendimento na GAU

Desenvolvimento de um sistema de exibição de senhas
Aquisição de um aparelho de TV 20’ da marca SEMP no valor de R$ 598,00
Aquisição de uma placa de vídeo de 64Mb de memória com saída para TV no valor
de R$ 290,00

Aquisição de Webcams

Aquisição para testes de duas webcams para estudo de viabilidade da implantação
de uma solução vídeo conferência de baixo custo, onde a diretoria e as gerências
poderão se reunir interna e externamente para troca de informações relevantes
entre si e com nossas UD´s.

Valor = R$ 179,00 cada = Total = R$ 358,00
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Estas ações permitirão, por exemplo, que nossos usuários internos possam dispor
de maiores recursos técnicos para efetuarem os trabalhos da corporação visando
melhor produtividade.

g) Sistema interno (SIARCO)

Para sanar um problema de integridade em nosso banco de dados, recebemos a
visita
de dois técnicos provenientes do MDIC

Data: de 18 a 21 de junho de 2004
Reinstalação de Sistema Operacional e do Banco de dados JUCEPA para corrigir
problemas de corrupção de dados.

Benefícios: menor número de interrupções corretivas no sistema.

h) Terceirização do parque de impressão

Data: 17/08/2004.

Edital de licitação terceirizando o serviço de impressão da JUCEPA, desonerando o
órgão de compras de material como papel, cartuchos e manutenção preventiva ou
corretiva, bem como as falsificação dos mesmos. Além disso, irá possibilitar um
controle total das impressões de cada unidade e de seus usuários.
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7- OUVIDORIA

Partindo da afirmação de que a Administração Pública pertence ao cidadão pois,
toda força de trabalho está voltada para promover a melhoria da qualidade de vida
da comunidade, a JUCEPA criou em 13 de outubro de 1997,  canais com a
finalidade de ouvir os cliente internos e externos, surgindo assim a Ouvidoria da
Junta Comercial.

A iniciativa de se implantar uma ouvidoria vem ao encontro da necessidade de
administrar os conflitos. O impacto das ações e procedimentos busca a eficiência
dos serviços prestados pela máquina administrativa e atinge diretamente o setor
público e seus clientes.

O principal objetivo de uma Ouvidoria é buscar a aproximação do administrador
público com o cidadão, de forma que ambos percebam a importância do registro de
uma reivindicação.

O administrador público, responsável pelas ações e procedimentos implantados,
deverá ver, nas informações coletadas, indicadores do grau de satisfação dos
serviços oferecidos, como um todo.

O cidadão, usuário direto dos serviços, além da oportunidade de efetivamente
exercitar sua cidadania, passa a vislumbrar a melhoria da qualidade dos serviços e a
solução dos problemas mais emergentes.

Assim, com certeza, pode-se afirma que, obrigatoriamente, toda e qualquer entidade
da administração pública deve possuir um sistema de acolhimento de reclamações,
sugestões, elogios e denúncias.

Ações desenvolvidas no ano de 2004
 Alteração de Procedimentos:

Em  julho/2004 os procedimentos da Ouvidoria foram reestruturados, sendo
implementadas as seguintes alterações:

 Disponibilizar o SIARCO para consulta na Ouvidoria;

 Instalação de Caixa Coletora de Sugestões nas Unidades Desconcentradas
e Protocolos Avançados;

 Implementação de novo formulário para caixa de sugestões;

 Registro das denúncias apenas com a identificação do autor;

 Implementação do registro com solução imediata (pendente esperando
retorno da GRT);

 Implementação de relatório mensal, com estudo dos dados aferidos na
Ouvidoria e encaminhamento do mesmo ao Comitê da Qualidade para
avaliação;

 Mudança no site da JUCEPA , especificamente na área da Ouvidoria
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 Dos Registros:

Foram efetuados 258 (duzentos  cinqüenta e oito) registros, que geraram 274
ocorrências (fato explicado em virtude de alguns registros conterem mais de uma
ocorrência), distribuídos entre reclamações, sugestões, denúncias, elogios e outros.
Nesse período 58 (cinqüenta e oito) reclamações deixaram de ser resolvidas, entre
elas destacamos: reclamações dos parceiros (BANPARÁ, SEFA e INPI), nesses
casos são encaminhados aos respectivos órgãos as ocorrências; reclamações de
atendimento (maior número de atendentes); redução dos prazos de entrega dos
processos e pedidos de mudança do horário de atendimento.
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DEMONSTRATIVO DOS TIPOS DE OCORRÊNCIAS REGISTRADAS NA
OUVIDORIA DA JUCEPA NO ANO DE 2004

REGISTROS RECLAMAÇÕES SUGESTÕES ELOGIOS DENÚNCIAS OUTROS
274 166 53 45 7 3
% 60,58 19,34 16,42 2,55 1,09

DEMOSTRATIVO DOS TIPOS DE OCORRÊNCIA REGISTRADAS NA 
OUVIDORIA DA JUCEPA - 2004.

60,58%19,34%

16,42%
2,55% 1,09%

RECLAMAÇÕES
SUGESTÕES
ELOGIOS
DENÚNCIAS
OUTROS



32

DEMONSTRATIVO DOS CANAIS UTILIZADOS PARA REGISTRO NA OUVIDORIA
DA JUCEPA - 2004

REGISTROS CAIXA FAX TELEFONE E-MAIL PESSOAL CARTA
256 156 1 17 18 62 2
% 60,94 0,39 6,64 7,03 24,22 0,78

DEMOSTRATIVO DOS CANAIS UTILIZADOS PARA REGISTRO NA 
OUVIDORIA DA JUCEPA 2004.

60,94%

24,22% 0,78%

6,64%
7,03%

0,39%

CAIXA
FAX
TELEFONE
E-MAIL
PESSOAL
CARTA
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DEMONSTRATIVO DAS FONTES DOS REGISTROS NA OUVIDORIA DA JUCEPA –
2004

REGISTROS EXTERNA INTERNA
256 252 4
% 98,44 1,56

DEMOSTRATIVO DAS FONTES DE REGISTROS 
NA OUVIDORIA DA JUCEPA 2004.

98,44%

1,56%

EXTERNA
INTERNA
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TIPOS DE OCORRÊNCIAS REGISTRADAS NA OUVIDORIA DA JUCEPA EM 2004

Ocorrências RECLAMAÇÕES SUGESTÕES

Órgão Resolvidas Não
Resolvidas

Cliente
não
tem

razão

Adotadas Não
Adotadas

Em
Estudo

Elogios Outros Denúncias

JUCEPA 99 47 8 16 29 4 45 3 6
BANPARÁ 0 6 0 0 1 0 0 0
SEFA 0 4 0 0 2 0 0 1
SEFIN 0 0 0 0 0 0 0 0
INPI 0 1 0 0 1 0 0 0
ASJUCEPA 1 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 166 53 45 3 7
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