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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ
RESOLUÇÃO N° 001 de 15 de março de 2021
Contém o regimento interno da Junta Comercial do
Estado do Piauí
A Presidente da Junta Comercial do Estado do Piauí propôs, no uso das
atribuições que lhe confere o inciso XX do art. 25 do Decreto n° 1.800, de 30
de janeiro de 1996, e o Plenário de Vogais, nos termos do inciso IV, do art. 21
do mesmo Decreto, RESOLVE:
TÍTULO I
DO REGIMENTO INTERNO
Art. 1º. Esta Resolução, aprovada com fundamento na Lei n°. 8.934, de 18 de
novembro de 1994, regulamentada pelo Decreto 1.800, de 30 de janeiro de
1996, contém o Regimento Interno da Junta Comercial do Estado do Piauí –
JUCEPI.
Art. 2º. A Junta Comercial do Estado do Piauí, instituída pela Lei nº10 de 21
de junho de 1892, extinta em 1897, reestabelecida pela Lei nº 1003 de 4 de
julho de 1921, transformada em Autarquia Estadual pela Lei Estadual nª
4.541, de 28 de dezembro de 1992, é entidade da administração indireta do
Poder Executivo Estadual, com personalidade jurídica de direito público, com
patrimônio e receita próprios, autonomia administrativa, técnica e financeira.
Parágrafo único. Na aplicação deste Regimento serão observadas as normas
do Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins, Lei n° 8.934,
de 18 de novembro de 1994, Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976; Lei
10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme determina o art. 24, III, da
Constituição
Federal,
bem
como
nas
Instruções
Normativas
do Departamento de Registro Empresarial e Integração – DREI.
Art. 3º. A organização e o funcionamento da Junta Comercial do Estado
do Piauí – JUCEPI, e a prestação dos serviços públicos de registro e
arquivamento de atos de empresário, sociedades empresárias, cooperativas e
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atividades afins, observarão, além das normas estaduais e federais aplicáveis,
o disposto neste Regimento.
TÍTULO II
DOS OBJETIVOS
Art. 4º. À Junta, no âmbito estadual, em conformidade com a Lei Federal nº
8.934/94, compete a execução dos serviços pertinentes ao registro público
empresarial e atividades afins, como previsto e expresso no art. 12 da citada
lei e também no Decreto Federal nº 1.800/96, além das instruções normativas
que, sobre a funcionalidade das juntas comerciais, publicar o DREI, bem como
da realização de outras atividades pertinentes e implícitas nas suas
finalidades.
TÍTULO III
DA FINALIDADE E DAS COMPETÊNCIAS
Art. 5º. A JUCEPI tem por finalidade executar e administrar, os serviços
próprios do Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins, bem
como fomentar, facilitar e simplificar o registro de empresas e negócios, em
consonância com as políticas de desenvolvimento social e econômico visando
à geração de riqueza e trabalho no Estado.
Art. 6º. São competências da JUCEPI:
I – Executar os serviços de registro de Empresário, Empresa Individual de
Responsabilidade Limitada - EIRELI, Sociedades Empresárias, Consórcios e
Sociedade Cooperativa, neles compreendidos:
a) o arquivamento dos atos relativos ao empresário e constituição,
alteração e dissolução de sociedade empresária e de sociedade
cooperativa, das declarações de microempresas e empresas de pequeno
porte, bem como dos atos relativos a consórcios e grupo de sociedades de
que trata a Lei de Sociedade por Ações;
b) o arquivamento dos atos concernentes a sociedades empresárias
estrangeiras autorizadas a funcionar no País;
c) o arquivamento de atos ou documentos que, por determinação legal,
seja atribuído ao Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades
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Afins e daqueles que possam interessar ao Empresário Individual, à
Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, à Sociedade
Empresária ou à Sociedade Cooperativa e aos Consórcios;
d) a autenticação dos instrumentos de escrituração dos Empresários,
Empresas Individuais de Responsabilidade Limitada - EIRELI, das
Sociedades Empresárias ou das Sociedades Cooperativas Registradas e
dos Agentes Auxiliares do Comércio, nos termos de lei específica;
e) a emissão de certidões dos documentos arquivados;
II – Elaborar a tabela de preços de seus serviços, observados os atos
especificados em instrução normativa do DREI;
III – Processar, em relação aos Agentes Auxiliares do Comércio, de acordo com
a legislação aplicável:
a) a habilitação, nomeação, matrícula e cancelamento de matrícula de
tradutores públicos e intérpretes comerciais;
b) a matrícula e seu cancelamento de Leiloeiros,
IV – Expedir carteiras de exercício profissional para empresários, inclusive de
Empresário Individual, de titular de Empresa Individual de Responsabilidade
Limitada - EIRELI, de Agentes Auxiliares do Comércio, e de Administradores
de Sociedade Empresária ou Sociedade Cooperativa, inscritas no Registro
Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins, conforme instrução
normativa do DREI;
V – Proceder ao assentamento dos usos e práticas mercantis;
VI – Prestar ao DREI as informações necessárias:
a) à organização, formação e atualização do Cadastro Nacional das
Empresas Mercantis em funcionamento no País;
b) à realização de estudos para o aperfeiçoamento dos serviços de Registro
Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins;
c) ao acompanhamento e à avaliação da execução dos serviços de Registro
Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins;
d) à catalogação dos assentamentos de usos e práticas mercantis
procedidos;
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VII – Organizar, formar, atualizar e auditar, observadas as instruções
normativas do DREI, o Cadastro Estadual de Empresas Mercantis - CEE,
integrante do Cadastro Nacional de Empresas Mercantis - CNE;
VIII – Recolher os valores relativos aos preços públicos devidos por seus
serviços;
IX – Exercer outras atividades correlatas e praticar os atos que estiverem
implícitos em sua competência ou que lhe vierem a ser atribuídos em lei ou
normas federais ou estaduais.

§ 1º. As competências da JUCEPI referentes aos Agentes Auxiliares do
Comércio, Trapicheiros e Armazéns-Gerais serão exercidas com a observância
do Regulamento do Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades
Afins, da legislação própria e de instruções normativas do DREI.
§ 2º. Será remunerado todo serviço prestado pela JUCEPI, sendo observadas
as isenções previstas em Lei.
TÍTULO IV
DA ESTRUTURA DA JUCEPI
CAPÍTULO I
DO PATRIMÔNIO
Art. 7º. O patrimônio da JUCEPI é constituído por bens móveis e imóveis
pertencentes ao Estado do Piauí que estejam sob sua utilização, bem como de
outros bens que lhe forem destinados e dos que venha a adquirir, como:
I – Bens móveis, imóveis, títulos e direitos que forem adquiridos, doados ou
legados;
II – Fundos especiais e saldos dos exercícios financeiros que forem transferidos
para a conta patrimonial;
III – Bens e direitos, inclusive sobre seu nome e logomarcas, presentes ou os
quais adquirir com seus recursos; e
IV – Auxílios, doações, legados e quaisquer contribuições oriundas de pessoas
jurídicas, físicas, públicas ou privadas.

9

§ 1º. Em caso de extinção da Junta, os bens e direitos serão incorporados ao
patrimônio do Estado do Piauí.
§ 2º. A Junta poderá fazer investimentos visando à valorização patrimonial e
à obtenção de rendas aplicáveis à realização de suas finalidades.
Art. 8º. A JUCEPI tem sua sede e foro na cidade de Teresina -PI e competência
em todo o território do Estado do Piauí, gozando dos mesmos privilégios
reconhecidos à Fazenda Pública, nestes incluídos:
I – Privacidade de foro;
II – Isenção de custas processuais;
III – Prazos processuais diferenciados, em dobro ou quádruplo, de acordo com
as leis específicas que regem sua atuação e a lei processual vigente – Código
de Processo Civil;
IV – Impenhorabilidade e imprescritibilidade de seus bens; e
V – Imunidade tributária na forma da Constituição Federal.
CAPÍTULO II
DA RECEITA
Art. 9º. Constituem receitas da JUCEPI:
I – As dotações consignadas no Orçamento Geral do Estado, da União e dos
Municípios;
II – A remuneração dos serviços de registro público de empresas mercantis e
atividades afins, inclusive dos agentes auxiliares do comércio, bem como as
respectivas multas, observadas as normas legais pertinentes;
III – As receitas resultantes da prestação de serviços e outras receitas
operacionais;
IV – O resultado de aplicações financeiras, juros e atualizações monetárias;
V – Rendas e recursos provenientes de seu patrimônio;
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VI – As receitas oriundas das alienações de materiais permanentes e de
consumo inservíveis;
VII – Os auxílios, subvenções, empréstimos, contribuições privadas, bem como
oriundas de convênios, convenções e/ou acordos celebrados;
VIII – As doações, legados e rendimentos de outras fontes;
IX – Saldos de exercícios financeiros encerrados; e
X – Outras receitas eventuais e extraordinárias.
CAPÍTULO III
DA ESTRUTURA ORGÂNICA
Art. 10. A JUCEPI tem a seguinte estrutura orgânica:
I - Unidades de Direção Superior:
a) Presidência;
b) Vice- Presidência;
II - Unidades Colegiadas:
a) Plenário de Vogais;
b) Turmas de Vogais;
III – Unidades de Assessoria:
a) Setor de Controle Interno;
b) Assessoria de Comunicação;
c) Assessoria da Presidência;
IV – Unidade de Fiscalização e Consulta Jurídica:
a) Procuradoria.
V – Unidade Administrativa:
a) Secretaria-Geral.
VI – Unidades de Suporte Operacional:
a) Diretoria Administrativa:
a.1)

Gerência Administrativa.

b) Diretoria Financeira:
11

b.1)

Gerência Financeira.

c) Diretoria de Registro de Empresas:
c.1)

Gerência de Análise e Registro:

- Posto Teresina;
- Posto Parnaíba;
- Posto Água Branca;
- Posto Barras;
- Posto Campo Maior;
- Posto Piripiri;
- Posto São João do Piauí;
- Posto São Raimundo Nonato;
- Posto Oeiras;
- Posto Corrente;
- Posto Bom Jesus;
- Posto Floriano;
- Posto Picos.
d) Coordenação REDESIM.
e) Coordenação de Tecnologia da Informação.
e.1) Setor de Suporte
VII - Unidade de Ouvidoria Setorial:
a) Ouvidoria Interna;
Parágrafo único. A representação gráfica desta estrutura é apresentada no
organograma anexo a este Regulamento.
CAPÍTULO IV
DAS UNIDADES DE DIREÇÃO SUPERIOR
Art. 11. A Direção Superior é exercida pela Presidência, Vice-Presidência,
auxiliados pelos Secretaria Geral e diretores.
Seção I – Da Presidência
Art. 12. À Presidência compete exercer as atribuições determinadas no art.
23 da Lei Federal nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, no art. 25 do Decreto
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Federal nº 1800, de 30 de janeiro de 1996, e as previstas neste Regimento
Interno, nos termos da legislação vigente:
I - Exercer a direção superior da JUCEPI, gerindo as atividades de
planejamento, orçamento, modernização e informação institucional,
administração financeira e contábil, recursos humanos e logísticos
necessários à consecução de suas atividades;
II – Dirigir e representar a JUCEPI em juízo e extrajudicialmente;
III – Convocar, dar posse e organizar em turmas os vogais e suplentes, nos
termos deste Regimento e da legislação aplicável;
IV – Encaminhar à deliberação do Plenário, os casos de ausências no exercício
do vocalato que possam culminar em perda do mandato, nos termos do art.18,
da Lei nº 8.934, de 1994, e encaminhar para providências;
V – Convocar e presidir as sessões plenárias;
VI – Julgar, originariamente, os atos de Registro Público de Empresas
Mercantis e Atividades Afins, sujeitos ao regime de decisão singular;
VII – Determinar o arquivamento de atos, mediante provocação dos
interessados, nos pedidos não decididos nos prazos previstos na legislação
federal;
VIII – Assinar deliberações e resoluções aprovadas pelo Plenário de Vogais;
IX – Designar vogal ou servidor habilitado para proferir decisões singulares;
X – Designar substituto para presidir a JUCEPI na hipótese de impedimento
concomitante com o do Vice-Presidente;
XI – Convocar o substituto do Vice-Presidente, de vogal e do Secretário-Geral;
XII – Abrir vista à parte interessada e à Procuradoria e designar Vogal Relator
nos processos de recurso ao Plenário;
XIII – Encaminhar à Procuradoria os processos e matérias que tiverem de ser
submetidos ao seu exame e parecer;
XIV – Zelar pelo fiel cumprimento das normas legais e executivas;
XV – Cumprir e fazer cumprir as deliberações do Plenário de Vogais;
XVI – Submeter ao exame e à deliberação do Plenário de Vogais:
a) a tabela de preços dos serviços da JUCEPI;

13

b) o regimento interno e suas alterações;
c) o assentamento de usos e práticas mercantis;
XVII – Baixar portarias e resoluções e exarar despachos, observada a
legislação aplicável;
XVIII – Encaminhar anualmente ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí –
TCE/PI - as prestações de contas da JUCEPI;
XIX – Despachar os recursos, indeferindo-os liminarmente nos casos previstos
na legislação federal;
XX – Propor ao Plenário de Vogais a tabela de emolumentos praticados pelos
tradutores públicos e intérpretes comerciais, fixação dos valores de caução,
bem como das multas decorrentes da atividade de fiscalização.
XXI – Assinar carteiras de exercício profissional;
XXII – Praticar os atos que estiverem no âmbito de suas competências e de
outras que vierem a ser atribuídas por leis ou normas federais, estaduais ou
distritais.
Seção II – Da Vice-Presidência
Art. 13. À Vice-Presidência, além daquelas atribuições previstas no art. 24,
da Lei Federal nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, e no art. 26 do Decreto
Federal nº 1.800, de 30 de janeiro de 1996, compete:
I – Substituir o (a) Presidente em suas faltas e seus impedimentos;
II – Auxiliar o (a) Presidente nas suas atribuições;
III – Efetuar correição permanente dos serviços e do pessoal;
IV – Presidir a Comissão Corregedora;
V – Coordenar e supervisionar as atividades dos serviços terceirizados
contratados pela JUCEPI;
VI – Exercer atribuições que lhe forem determinadas pelo (a) Presidente ou
pela legislação aplicável;
VII – Integrar a mesa diretora do Plenário de Vogais.
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VIII – Elaborar o planejamento estratégico, em articulação com as Unidades
de Assessoria;
IX – Sugerir e acompanhar projetos e iniciativas de inovação no modelo de
gestão e na modernização do arranjo institucional setorial, com vistas a
garantir a manutenção do processo em face das condições de mudanças do
ambiente;
X – Acompanhar a implementação de processos de modernização
administrativa, articulando as funções de racionalização, organização,
simplificação, sistemas e métodos;
XI – Propor, utilizar e monitorar indicadores de desempenho institucional e da
gestão por resultados.
XII – Acompanhar os serviços do Registro Mercantil, auxiliando ainda o (a)
Presidente na superintendência das atividades e assuntos de interesse da
Junta Comercial.
CAPÍTULO V
DAS UNIDADES COLEGIADAS
Seção I – Do Plenário de Vogais
Art. 14. Ao Plenário de Vogais da JUCEPI, órgão deliberativo superior, de
acordo com o art. 10 da Lei Federal nº 8.934, de 18 de novembro de 1994,
composto de vinte vogais e respectivos suplentes, compete:
I – Julgar os recursos interpostos das decisões definitivas, singulares ou
colegiadas, bem como os processos administrativos decorrentes da atividade
de fiscalização dos leiloeiros públicos oficiais;
II – Deliberar e aprovar, aprovar o Regimento Interno e suas alterações,
submetendo-o, quando for o caso, à autoridade superior;
III – Deliberar, definir e estabelecer entendimentos em matéria de Registro
Empresarial, assentamento dos usos e práticas empresariais, com o objetivo
de uniformizar a atividade de exame formal;
IV – Baixar resoluções sobre matéria de sua competência;
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V – Decidir, conforme dispuser a legislação, sobre a perda do mandato de vogal
ou suplente, após o recebimento de despacho reconhecedor das ausências no
exercício do vocalato expedido pela Presidência;
VI – Decidir, conforme dispuser a legislação federal e estadual, pela destituição
de leiloeiro público oficial;
VII – Instaurar processo de responsabilidade contra vogal ou suplente;
VIII – Formular consulta à Procuradoria, ao Secretário-Geral ou a órgão de
consultoria sobre matéria de sua competência;
IX – Baixar em diligência, processos submetidos a registro, objeto de recurso,
correção, complementação ou substituição de documento, e ainda, para que
se cumpra requisito legal ou regulamentar e determinação judicial;
X – Deliberar acerca da proposta da Presidência sobre a tabela de preços dos
serviços da JUCEPI, bem como a tabela de emolumentos dos tradutores
públicos e intérpretes comerciais.
XXI – Manifestar-se sobre proposta de alteração do número de Vogais e
respectivos suplentes;
XXII – 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.
§ 1º. A aprovação de que trata o inciso II far-se-á após parecer prévio pela
Procuradoria para exame de legalidade do regimento interno.
§ 2º. A aprovação do regimento interno dependerá de quórum qualificado de
dois terços dos membros e, em caso de empate, voto de minerva do (a)
Presidente.
Art. 15. As sessões plenárias ordinárias efetuar-se-ão semanalmente, no
limite de 04 (quatro) por mês, podendo ser convocadas extraordinariamente
pela Presidência, de forma justificada, quando da necessidade de deliberação
urgente.
§ 1º. A presidência de sessão plenária, ausentes o (a) Presidente e o (a) VicePresidente, será exercida pelo Vogal mais idoso.
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§ 2º. As sessões plenárias poderão ocorrer de forma virtual, por decisão
justificada da presidência, quando estritamente necessário, em especial em
situações de calamidade pública decretada, mediante uso de ferramentas e
plataformas tecnológicas seguras e compatíveis, visando a sempre a melhor
prestação e a manutenção de continuidade dos serviços desta JUCEPI.
Seção II – Das Turmas de Vogais
Art. 16. As Turmas de Vogais, órgãos deliberativos inferiores, formadas por
vogais, excluídos o (a) Presidente e o (a) Vice-Presidente, distribuir-se-ão em
seis turmas de três membros cada uma e respectivos suplentes, identificadas
e denominadas em números ordinais.
Art. 17. A composição das Turmas de Vogais deverá apresentar diversidade
de membros, sendo vedada a participação na mesma Turma de Vogais, de
mais de um representante da mesma entidade.
Art. 18. As Turmas de Vogais serão dirigidas por um (a) Presidente, sendo
este substituído em suas faltas ou impedimentos por um(a) Vice-Presidente,
ambos escolhidos pelos respectivos membros na sessão inaugural que se
realizar.
Art. 19. Às Turmas de Vogais compete:
I – Julgar, originariamente, os pedidos de arquivamento dos atos sujeitos ao
regime de decisão colegiada;
II – Julgar os pedidos de reconsideração de seus despachos;
III – Decidir sobre os recursos em decisões singulares, em caso de designação
pela Presidência;
IV – Baixar processo em diligência para correção, complementação ou
substituição de dado ou documento;
V – Cumprir e fazer cumprir as normas legais e executivas que regem o registro
empresarial e as decisões proferidas pelo Plenário de Vogais;
VI – Formular consulta a Procuradoria ou a órgão de consulta, desde que
apontadas as razões e os motivos da divergência ou controvérsia alusiva ao
exame formal do ato;
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VII – Exercer as demais atribuições estabelecidas neste Regimento.
§ 1º. Das decisões das Turmas de Vogais cabe recurso, ao Plenário de Vogais,
obedecendo ao devido processo, conforme legislação aplicável e o disposto
neste decreto.
§ 2º. O recurso previsto no § 1º não terá efeito suspensivo, exceto na hipótese
de justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação decorrente da
execução ou cumprimento de decisão, quando o (a) Presidente da JUCEPI
poderá, de ofício ou a pedido, em decisão fundamentada, atribuir efeito
suspensivo ao recurso.
Art. 20. As Turmas de Vogais serão organizadas na primeira sessão seguinte
à inaugural do Plenário de Vogais, podendo ser reorganizadas, a qualquer
tempo, pelo (a) Presidente da JUCEPI.
Art. 21. Compete ao (à) Presidente de Turma de Vogais:
I – Dirigir a turma segundo critérios estabelecidos pelo Plenário de Vogais;
II – Zelar pela distribuição aleatória dos processos;
III – Incumbir-se do relatório dos processos que lhe couberem na distribuição;
IV – Determinar a votação simultânea da turma nas deliberações;
V – Denunciar ao (a) Presidente da JUCEPI, para o efeito de apuração de
responsabilidade, a ocorrência ou a suspeita de ocorrência de adulteração ou
desvio de expediente ou documento distribuído à Turma de Vogais;
VI – Cumprir e fazer cumprir a legislação aplicável ao Registro Público de
Empresas Mercantis e Atividades Afins.
Art. 22. As sessões turmárias ocorrerão de forma sequencial (da Turma 1 –
T1 à Turma 6 – T6), quando da existência de pauta de sua competência,
preferencialmente nos dias e durante a realização das sessões plenárias
ordinárias, previamente previstas no art. 13, § 3º, deste Regimento Interno.

Seção III – Das Nomeações de Vogais
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Art. 23. Os vogais e seus suplentes serão nomeados pelo Governador para um
mandato de quatro anos, exceto o vogal e o suplente, representantes da União,
que serão nomeados pelo Ministro de Estado da Economia.
§ 1º. O período do mandato é único e coincidente para todos os vogais, tendo
início com a sessão inaugural do Plenário de Vogais e término após o
transcurso do prazo de duração indicado no caput.
§ 2º. O vogal ou o suplente nomeado ou que tenham tomado posse após a
sessão inaugural findarão seus mandatos simultaneamente com os demais.
§ 3º. É permitida uma recondução para vogal e suplente, observado o disposto
nos §§ 5º, 6º e 7º.
§ 4º. O vogal ou o suplente que tenham sido reconduzidos, nos termos do §
3º, somente poderão ser nomeados para outro mandato após o interstício de
um quadriênio, observado o disposto nos §§ 5º e 6º quanto ao suplente.
§ 5º. O suplente que vier a suceder o vogal no curso do mandato poderá ser
reconduzido na função de vogal apenas para o mandato subsequente.
§ 6º. O suplente, no exercício de mandato original ou por recondução, poderá
compor lista para a função de vogal para o mandato subsequente, sendo,
nesta hipótese, vedada a recondução como vogal.
§ 7º. O vogal fica impedido de compor lista para suplente no mandato
imediatamente subsequente ao da recondução.
Art. 24. Os vinte vogais titulares, e seus respectivos suplentes, serão
indicados da seguinte forma:
I – Um vogal representante da União, por designação do Ministro de Estado
da Economia;
II – Cinco vogais representantes do Estado do Piauí, por designação do
Governador do Estado, dentre os quais:
a) o (a) Presidente da JUCEPI;
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b) o (a) Vice-Presidente da JUCEPI.
III - Quatro vogais representantes das seguintes entidades de classe:
a) um da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Piauí;
b) um do Conselho Regional de Economia – CORECON/PI;
c) um do Conselho Regional de Contabilidade – CRC/PI;
d) um do Conselho Regional de Administração – CRA/PI;
IV - Dez vogais representantes das seguintes instituições:
a) um da Federação das Indústrias do Estado do Piauí – FIEPI;
b) um da Associação Comercial Piauiense - ACP;
c) um da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Piauí
FAEPI;
d) um da Federação do Comércio Atacadista do Estado do Piauí
FECOMÉRCIO;
e) um da Federação do Comércio Varejista do Estado do Piauí;
f) um do Centro das Indústrias do Piauí – CIEPI;
g) um da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Piauí
FCDL;
h) um da Câmara dos Dirigentes Lojistas do Piauí - CDL;
i) um da Federação das Associações Comerciais do Estado do Piauí
FACEPI;
j) um do sistema OCB - organização das cooperativas brasileiras

-

-

-

Art. 25. Os vogais e suplentes de que tratam os incisos III e IV do art. 24 serão
nomeados pelo Governador após o recebimento das listas tríplices elaboradas
pelas entidades.
§ 1º. As listas tríplices elaboradas pelas entidades deverão ser encaminhadas
e remetidas à JUCEPI até sessenta dias antes do término do mandato, caso
contrário será considerada, com relação a cada entidade que se omitir na
remessa, a última lista que não inclua pessoa que exerça ou tenha exercido
mandato de vogal, desde que os nomes nela indicados preencham as
condições e os requisitos deste decreto e da legislação aplicável.
§ 2º. A JUCEPI organizará as listas tríplices e submeterá ao Governador.
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§ 3º. O Governador escolherá, dentre os nomes indicados na lista tríplice, um
vogal titular e um vogal suplente, para vaga de cada entidade.
§ 4º. As listas tríplices, previstas no caput deverão conter candidatos que
possuam comprovados conhecimentos de Direito Comercial e de Registro de
Empresas Mercantis, na forma em que dispuser a Presidência da JUCEPI.
§ 5º. Os candidatos com graduação em nível superior em Direito, Economia,
Administração ou Ciências Contábeis ficam dispensados da prova de
conhecimentos de Direito Comercial e de Registro de Empresas Mercantis.
Art. 26. Os vogais e respectivos suplentes serão nomeados entre brasileiros
que satisfaçam as seguintes condições:
I - Estejam em pleno gozo dos direitos civis e políticos;
II – Não estejam condenados por crime cuja pena vede o acesso a cargo,
emprego e funções públicas, ou por crime de prevaricação, falência
fraudulenta, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a propriedade, fé
pública e a economia popular;
III – Sejam, ou tenham sido, por mais de cinco anos, inscritos no Registro
Público de Empresas Mercantis, como empresário, sócio ou administrador de
sociedade empresária, de cooperativa, valendo como prova, para esse fim,
certidão expedida pela Junta Comercial, sendo dispensados dessa condição
os representantes da União, do Estado e os das classes dos advogados, dos
economistas, dos contadores e dos administradores;
IV – Tenham mais de cinco anos de efetivo exercício da profissão, quando se
tratar dos representantes das classes dos advogados, dos economistas, dos
contadores e dos administradores;
V – Estejam quites com o serviço militar e o serviço eleitoral.
§ 1º. São incompatíveis para a participação no Plenário de Vogais os parentes
consanguíneos ou afins na linha ascendente ou descendente, e na colateral,
até o segundo grau, bem como os sócios da mesma sociedade empresária ou
de cooperativa.
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§ 2º. Em caso de incompatibilidade, serão seguidos, para a escolha dos
membros, sucessivamente, os critérios da precedência na nomeação, da
precedência na posse, ou do mais idoso.
§ 3º. Até o último dia útil do mês de fevereiro de cada ano, os vogais devem
comprovar perante a JUCEPI que sua situação pessoal ainda respeita as
condições, os requisitos e os impedimentos estabelecidos neste decreto e na
legislação aplicável.
§ 4º. A comprovação de que trata o § 3º será prestada à Secretaria-Geral da
JUCEPI, podendo se dar mediante a assinatura de nova Declaração para o
Exercício do Vocalato, nos termos do modelo estabelecido pelo DREI.
§ 5º. A Secretaria-Geral da JUCEPI, até o final do mês de março do mesmo
ano, encaminhará o relatório ao Plenário de Vogais, à Procuradoria, ao órgão
estadual ao qual se vincula a JUCEPI e ao DREI informando nominalmente a
situação de cada vogal, conforme modelo divulgado pelo DREI.
§ 6º. A Procuradoria exercerá fiscalização de ofício ou mediante provocação e,
constatada irregularidade, em até trinta dias, dará ciência à Presidência da
JUCEPI, ao Plenário de Vogais, ao Governador e ao DREI.
Art. 27. Qualquer pessoa poderá representar fundamentadamente à
autoridade competente contra a nomeação de vogal ou suplente, contrária aos
preceitos da legislação aplicável, no prazo de quinze dias, contados da data da
posse.
§ 1º. A representação será dirigida ao Governador ou ao Ministro de Estado
da Economia, no caso de vogal ou suplente representante da União, e
protocolada na Secretaria-Geral da JUCEPI.
§ 2º. Incumbe ao (a) Presidente da JUCEPI submeter ao Governador ou ao
Ministro de Estado da Economia parecer conclusivo sobre a representação,
exceto no caso de impugnação do próprio vogal Presidente, cujo
encaminhamento caberá à SEF.

§ 3º. Julgada procedente a representação:

22

I – Fundamentada na falta de preenchimento de condições ou na
incompatibilidade de vogal ou suplente para a participação no Plenário
de Vogais, ocorrerá a vaga da função respectiva;
II – Fundamentada em ato contrário à forma de escolha da
representatividade do Plenário de Vogais, será efetuada nova nomeação
de vogal ou suplente, observadas as disposições deste decreto e da
legislação aplicável.
§ 4º. O Governador ou o Ministro de Estado da Economia, no caso do vogal
representante da União, tornará sem efeito a nomeação do vogal ou suplente,
na hipótese de ser julgada procedente a representação que a tiver impugnado.
Seção IV – Da Posse dos Vogais
Art. 28. A posse dos vogais e respectivos suplentes ocorrerá dentro de trinta
dias, contados da publicação do ato de nomeação, prorrogável por mais trinta
dias, a requerimento do interessado.
§ 1º. A prorrogação de que trata o caput será concedida por ato do (a)
Presidente da JUCEPI, observada a conveniência da Administração Pública,
por motivo de força maior ou enfermidade, devidamente comprovados.
§ 2º. A posse poderá se dar mediante procuração específica.
§ 3º. Será tornado sem efeito o ato de nomeação se a posse não ocorrer nos
prazos previstos no caput.
Art. 29. A posse do vogal e suplente, dada pelo(a) Presidente da JUCEPI ou
no seu impedimento pelo(a) Vice-Presidente, bem como o início do mandato
ocorrerão em sessão inaugural do Plenário de Vogais.
§ 1º. A sessão inaugural do Plenário de Vogais realizar-se-á no primeiro dia
útil do mês de março do ano do término do mandato dos vogais.
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§ 2º. A posse do vogal ou suplente nomeado, em razão de vacância, dar-se-á
no curso do mandato que se iniciou na sessão inaugural e o mandato
coincidirá com o mesmo.
Art. 30. É pública e solene a sessão inaugural do Plenário de Vogais para a
posse dos vogais e suplentes na qual se lavrará circunstanciado registro em
ata.
§ 1º. A posse consiste na assinatura do termo em livro próprio devidamente
numerado e rubricado pelo (a) Presidente da JUCEPI e pelo Secretário-Geral.
§ 2º. No termo de posse os vogais e suplentes assumirão o compromisso de
bem servir à JUCEPI, segundo o disposto neste decreto e na legislação
aplicável.
Seção V – Da Vacância, Ausência, Afastamento, Substituição e
Impedimento do Vogal e Suplente
Art. 31. A vacância, relativamente a função de vogal e suplente, decorre de:
I – Extinção ou término do mandato;
II – Exoneração;
III – Perda de mandato, nas hipóteses previstas neste decreto e na legislação
aplicável;
IV – Falecimento.
Art. 32. O vogal será substituído por seu respectivo suplente durante os
impedimentos e no caso de vaga até o final do mandato.
Parágrafo único. A vaga de suplente implica, necessariamente, nova
nomeação, observadas as disposições deste decreto e da legislação aplicável.
Art. 33. No caso de vogal não preencher mais as condições legais e
regulamentares para o exercício do vocalato, notadamente aquelas previstas
no art. 26, a consequente perda do mandato será reconhecida pelo Plenário
de Vogais por meio de processo administrativo sumário a ser instaurado e
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encerrado em uma única sessão plenária, que analisará os fatos e documentos
e a decidirá, observado o devido processo legal.
Art. 34. Perdendo a eficácia a nomeação do vogal, por não ter tomado posse
no prazo, ou no caso de vacância no curso do mandato, torna-se titular o
respectivo suplente, que deverá atender à convocação do (a) Presidente da
JUCEPI, no prazo de quinze dias, contados da convocação, podendo ser
prorrogado por mais quinze dias, por motivo de força maior ou enfermidade,
devidamente comprovada, que será concedida por ato do (a) Presidente da
JUCEPI observada a conveniência da Administração Pública.
Parágrafo único. A convocação do suplente, nos termos deste artigo, perde
automaticamente a eficácia caso a posse não se tenha dado no prazo
estabelecido.
Seção VI – Das Ausências Justificáveis dos Vogais
Art. 35. Consideram-se justificáveis as ausências dos vogais, para os fins do
disposto no inciso I do art. 17 da Lei Federal nº 8.934, de 1994, em virtude
de:
I – Casamento, até duas sessões consecutivas, contadas da sua realização;
II – Luto pelo falecimento do pai, mãe, cônjuge, filho ou irmão, até duas
sessões consecutivas, a contar do falecimento;
III – Convocação para júri;
IV – Tratamento de saúde ou por motivo de acidente, até dezesseis sessões
consecutivas;
V – Motivos particulares, até seis sessões por semestre;
VI – Designação pelo (a) Presidente da JUCEPI, ou comparecimento deste, do
(a) Vice-Presidente, do Secretário-Geral ou do Procurador, para desempenhar
tarefa ou missão do interesse da Autarquia ou para participar, por período
consecutivo não superior ao abrangido por quatro sessões ordinárias ou
extraordinárias de Turma de Vogais ou Plenário de Vogais, de curso,
seminário, simpósio ou congresso de notório interesse público, realizado fora
do município sede da JUCEPI ou em horário incompatível com o
funcionamento da Turma de Vogais ou do Plenário de Vogais.
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Art. 36. A Gerência Administrativa da JUCEPI manterá atualizados os
registros relativos aos comparecimentos dos vogais, suas ausências
justificadas ou não justificadas, devendo informar ao (a) Presidente da JUCEPI
tais fatos e as faltas acumuladas, sucessivas ou não.
Parágrafo único. O vogal fica obrigado a registrar a sua presença, em cada
sessão a que comparecer, de sua Turma de Vogais e do Plenário de Vogais, de
forma física ou virtual, em folha ou livro próprio.
Seção VII – Dos Direitos e Deveres dos Vogais
Art. 37. O vogal tem direito à gratificação exclusivamente pelas sessões
ordinárias, ou extraordinárias, de sua Turma de Vogais e de Plenário de
Vogais, a que compareça, até o máximo de oito no mês.
§ 1º. A gratificação mensal que trata este artigo é condicionada ao
comparecimento as sessões turmárias e plenárias ordinárias e extraordinárias
do mês.
§ 2º. O (a) Presidente, o (a) Vice-Presidente ou seus substitutos indicados, têm
direito à gratificação condicionada ao comparecimento as sessões ordinárias
e extraordinárias do Plenário de Vogais, independentemente da remuneração
pelo exercício do respectivo cargo.
§ 3º. É vedado, sob pena de responsabilidade funcional, a taxação ou o
pagamento da gratificação integral ao vogal e ao seu suplente, quando for o
caso, que não tenha comparecido as sessões, devendo neste caso a taxação e
o pagamento serem feitos de forma proporcional ao número de sessões a que
tenha comparecido.
Art. 38. São deveres do vogal:
I – Desempenhar as atribuições de sua função com exatidão, assiduidade,
pontualidade e discrição;
II – Cumprir e fazer cumprir, no exercício de suas atribuições, a legislação
relativa ao Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins;
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III – Participar dos debates com moderação e respeito;
IV – Levar ao conhecimento do Plenário de Vogais ou do (a) Presidente da
JUCEPI irregularidade de que tiver conhecimento;
V – Dar ao (a) Presidente da JUCEPI conhecimento prévio das ausências
previstas às sessões de sua Turma de Vogais ou do Plenário de Vogais;
VI – Cumprir, observada sua competência, as deliberações do Plenário de
Vogais;
VII – Guardar reserva sobre as informações de caráter sigiloso de que tenha
conhecimento, relacionadas com os serviços da JUCEPI.
Art. 39. Ao vogal é vedado:
I – Referir-se de modo depreciativo, em informação, voto ou despacho, a
autoridade e atos do Poder Público;
II – Valer-se da função para lograr proveito pessoal ou de terceiro;
III – Proceder, por qualquer forma, contra os interesses da JUCEPI;
IV – Receber vantagem de qualquer espécie ou valor, não prevista na legislação
aplicável, em razão de suas atribuições;
V – Ausentar-se das sessões de sua Turma de Vogais ou do Plenário de Vogais,
sem motivo justificado ou permissão;
VI – Emitir juízo ou fazer pronunciamento em nome da JUCEPI, não estando
credenciado;
VII – Deixar, sem motivo justificado ou permissão, de comparecer às sessões
de sua Turma de Vogais ou do Plenário de Vogais ou deixar de atender às
convocações regulares do(a) Presidente;
VIII – Interferir, por qualquer forma, na tramitação de processos, com prejuízo
de disposição legal;
IX – Votar nas deliberações que tenha atuado anteriormente como parte,
mandatário, preposto ou que possua qualquer relação de interesse;
X – Votar nas deliberações em grau recursal, que tenha atuado anteriormente.
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CAPÍTULO VI
DAS UNIDADES DE ASSESSORIA
Seção I – Do Setor de Controle Interno
Art. 40. Compete ao Setor de Controle Interno da Junta Comercial do Piauí:
I – A avaliação das atividades de controle exercidas nos diversos níveis de
chefia da JUCEPI, quanto a consistência, qualidade e suficiência dos
Controles Internos Administrativos.
II – A atuação de forma integrada com a Unidade responsável pelo Controle
Interno da Controladoria Geral do Estado;
III – A utilização de aplicativos de tecnologia da informação caso
disponibilizados pela Controladoria Geral do Estado;
IV – A definição do escopo de processos e procedimentos que servirão de
subsídio para a avaliação das ações executadas de acordo com o plano de
trabalho definido;
V – A informação à Unidade responsável pelo Controle Interno da
Controladoria Geral do Estado, dos problemas ocorridos na obtenção da
documentação e/ou no desenvolvimento dos trabalhos;
VI – A ciência à Presidência da JUCEPI, bem como à Unidade responsável pelo
Controle Interno da Controladoria Geral do Estado no caso de ilegalidade ou
irregularidade constatada;
VII – O encaminhamento à Presidência da JUCEPI de forma proativa ou
provocada, de relatórios gerenciais e ou pareceres técnicos, apresentando a
avaliação dos controles internos administrativos, com vista à prevenção de
práticas ineficientes, antieconômicas, corrupção e outras inadequações;
VIII – O acompanhamento e o monitoramento na implementação das
recomendações exaradas pela Unidade responsável pelo Controle Interno da
Controladoria Geral do Estado;
IX – O acompanhamento de auditorias específicas
administrativos avaliados que apresentem irregularidades;

nos

controles

X – O apoio ao controle externo no exercício da sua missão institucional;
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XI – O acompanhamento das publicações oficiais da Controladoria Geral do
Estado.
XII – O estímulo de obediência de todos os servidores, colaboradores e
usuários à obediência às normas jurídicas e técnicas previstas em regimentos,
regulamentos e na legislação pátria aos quais se submeta.
Parágrafo único. No exercício de suas atribuições os integrantes do Setor de
Controle Interno Avaliativo terão livre acesso a todos os documentos,
sistemas, informações e outros elementos indispensáveis ao cumprimento de
suas atribuições, considerando o escopo de avaliação, não lhe podendo ser
sonegado, sob qualquer pretexto, nenhum processo, documento ou
informação.
Seção II – Da Assessoria de Comunicação;
Art. 41. As ações e responsabilidades de comunicação social são as que
envolvem:
I – Imprensa;
II – Comunicação digital;
III – Publicidade institucional;
IV – Imagem institucional;
V – Comunicação interna; e
VI – Outros meios de comunicação.
Art. 42. À Assessoria de Comunicação compete:
I – Assistir os dirigentes da JUCEPI no relacionamento com os órgãos de
comunicação;
II – Atender às solicitações de informação dos meios de comunicação e
responder aos questionamentos relativos às ações da JUCEPI;
III – Acompanhar a posição da mídia com respeito ao campo de atuação da
JUCEPI, preparando "releases", "clippings" e cartas à imprensa;
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IV – Organizar e acompanhar as entrevistas concedidas à imprensa pelo (a)
Presidente e pelas demais autoridades representantes da JUCEPI;
V – Colaborar com as áreas da JUCEPI em assuntos relativos à manutenção
de relações com órgãos públicos e privados de interesse da autarquia;
VI – Criar e manter canais de comunicação com a mídia;
VII – Organizar e manter, em conjunto com a Assessoria de Tecnologia da
Informação, a página da JUCEPI na internet, nas redes sociais, bem como a
rede interna de comunicação;
VIII – Acompanhar, para fins de registro e difusão, atos e cerimônias com a
participação dos dirigentes da JUCEPI;
IX – Realizar o registro visual de eventos e de ações de interesse da JUCEPI;
X – Elaborar material informativo, reportagens e artigos para divulgação
interna e externa;
XI – Avaliar e aprovar os materiais gráficos, publicitários, audiovisuais e de
web produzidos por outros setores da JUCEPI para fins de divulgação interna
e externa;
XII – Elaborar, produzir e padronizar material visual de suporte às atividades
internas e externas da JUCEPI, obedecidas as normas do Governo do Estado;
Seção III – Da Assessoria da Presidência
Art. 43. À Assessoria da Presidência compete:
I – O preparo e o relato dos documentos a serem submetidos à deliberação do
(a) Presidente, do Plenário Deliberativo ou das Turmas Deliberativas,
referentes ao registro público de empresas mercantis e atividades afins;
II – O assessoramento técnico sob a forma de estudos, pesquisas,
investigações, pareceres, avaliações e exposições de motivos; e
III – O desempenho de outras atividades correlatas, e/ou determinadas pelo
(a) Presidente.
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CAPÍTULO VII
DA UNIDADE DE FISCALICAÇÃO E CONSULTAJURÍDICA
Seção I – Da Procuradoria
Art. 44. A Procuradoria será composta por um ou mais procuradores e
chefiada pelo Procurador que for designado pelo Governador do Estado.
Art. 45. Quando ocorrer a vacância dos cargos de Procuradores Autárquicos,
a Procuradoria da JUCEPI será dirigida por um Procurador do Estado de
Carreira, nomeado em comissão, que exercerá junto à JUCEPI as funções de
representação judicial e consultoria jurídica.
Parágrafo Único. O Procurador do Estado será lotado na Procuradoria da
JUCEPI.
Art. 46. A Procuradoria do Registro Mercantil, sujeita à orientação normativa,
à supervisão técnica e jurídica do Departamento de Registro Empresarial e
Integração – DREI, tem por finalidade tratar dos assuntos jurídicos de
interesse da JUCEPI, competindo-lhe:
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, nelas não podendo
votar;
e) examinar previamente e aprovar as minutas de portarias, de edital de
licitação, contratos, convênios, acordos e ajustes de que a JUCEPI participe;
f) examinar e emitir parecer prévio sobre os atos jurídicos de que a
JUCEPI participe;
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g) organizar e manter atualizadas coletâneas de leis, decretos e outros
documentos relacionados com o aspecto legal e formal dos processos de
Registro Mercantil;
h) interpretar os atos normativos a serem cumpridos pela JUCEPI;
i) requerer diligências e promover responsabilidades perante os órgãos
e poderes competentes;
j) recorrer ao Plenário de decisão singular ou de Turma, em matéria de
Registro Público de Empresas Mercantis e atividades afins;
l) praticar os atos que estiverem no âmbito de suas competências e de
outras que vierem a ser atribuídas por leis ou normas federais, estaduais ou
distritais;
II – Externamente:
a) representar a JUCEPI judicial e extrajudicialmente, sob coordenação
e mediante delegação de poderes do(a) Presidente da JUCEPI;
b) oficiar junto aos órgãos do Poder Judiciário, nas matérias e questões
relacionadas com a prática dos atos de Registro Público de Empresas
Mercantis e Atividades Afins;
c) representar a JUCEPI, por delegação da Presidência, em seminários
ou reuniões de caráter jurídico em que devam ser tratados temas relacionados
com os serviços de Registro de Empresas Mercantis.
d) recorrer ao Departamento Nacional de Registro Empresarial e
Integração da Secretaria de Governo Digital da Secretaria Especial de
Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia das
decisões do Plenário, em matéria de Registro Público de Empresas Mercantis
e Atividades Afins; e
e) colaborar na elaboração de trabalhos técnicos promovidos pelo
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração da Secretaria de
Governo Digital da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e
Governo Digital do Ministério da Economia.
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CAPÍTULO VIII
DA UNIDADE ADMINISTRATIVA
Seção I - Da Secretaria-Geral
Art. 47. A Secretaria-Geral tem como atribuições:
I – Orientar, supervisionar, coordenar e avaliar a execução dos serviços de
registro e de administração da JUCEPI;
II – Controlar os prazos recursais, bem como providenciar a inclusão na pauta
das sessões dos processos e recursos a serem apreciados pelo Plenário de
Vogais;
III – Participar das sessões do Plenário de Vogais, com finalidade consultiva,
quando solicitado pela Presidência;
IV – Baixar instruções e demais atos administrativos, bem como exarar
despachos para execução e funcionamento dos serviços a cargo da SecretariaGeral;
V – Elaborar estudos sobre a tabela de preços dos serviços da JUCEPI a ser
submetida ao (a) Presidente da JUCEPI;
VI – Visar e controlar os atos e documentos autorizados pelo (a) Presidente da
JUCEPI e enviados para publicação no órgão de divulgação;
VII – Colaborar na elaboração de trabalhos técnicos promovidos pelo DREI;
VIII – Declarar o cancelamento ou arquivamento de registro em face de decisão
administrativa transitada em julgado;
IX – Providenciar atendimento a consulta em matéria de Registro Público de
Empresas Mercantis e Atividades Afins;
X – Estabelecer políticas e diretrizes para o processamento e a habilitação e
fiscalização dos Agentes Auxiliares;
XI – Auxiliar as atividades da Unidades de Suporte Operacional.
XII – Assinar as certidões expedidas ou designar servidor para esse fim;
XIII – Colaborar na elaboração de trabalhos técnicos promovidos pelo
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração da Secretaria de
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Governo Digital da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e
Governo Digital do Ministério da Economia; e
XIV – Praticar os atos que estiverem no âmbito de suas competências e de
outras que vierem a ser atribuídas por lei ou normas federais, estaduais ou
distritais.
CAPÍTULO IX
DAS UNIDADES DE SUPORTE OPERACIONAL
Seção I – Da Diretoria Administrativa:
Art. 48. À Diretoria Administrativa compete:
I – O planejamento, a organização e o controle das atividades relacionadas à
administração de pessoal, em consonância com a política de recursos
humanos do Estado;
II – A execução e a supervisão das atividades referentes à administração de
recursos humanos, biblioteca, de transportes, de materiais, de patrimônio e
de serviços gerais;
III – A programação e o controle da aquisição, recepção, guarda e distribuição
de materiais;
IV – A instrução dos processos de compra de materiais e de prestação de
serviços de manutenção das instalações, na forma determinada pela legislação
e normas pertinentes;
V – O controle relativo ao uso, conservação, guarda e manutenção dos
veículos, bem como das despesas com combustíveis e lubrificantes, de acordo
com as normas em vigor;
VI – A coordenação e a execução das atividades de zeladoria, referentes à
portaria, limpeza, conservação e serviços de copa e cozinha;
VII – A execução e a supervisão das atividades relacionadas ao patrimônio e
as compras;
VIII – A formação e coordenação dos processos licitatórios;
IX – A supervisão da prestação de serviços de manutenção das instalações da
Junta, na forma da legislação vigente;
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X – A supervisão da execução dos serviços de portaria, segurança, limpeza,
copa e cozinha;
XI – O preparo de toda a documentação necessária aos processos em curso,
mediante solicitação da presidência ou procuradoria;
Subseção I - Da Gerência Administrativa
Art. 49. À Gerência Administrativa compete:
I – A organização e manutenção de sistema de registro e cadastro dos
servidores da Junta e assuntos relacionados a recursos humanos;
II – A organização da escala de férias dos servidores, para apreciação e
aprovação superiores;
III – A elaboração de boletins de frequência dos servidores, de conformidade
com as normas em vigor, registrando os afastamentos, férias e licenças;
IV – A manutenção atualizada de escalas de trabalho dos servidores, com o
registro das ocorrências referentes a atrasos e faltas;
V – A promoção dos programas de treinamento e desenvolvimento de recursos
humanos, inclusive por meio de associação de funcionários;
VI – A coordenação e supervisão das atividades de recebimento, a guarda e
distribuição de materiais;
VII – A administração do almoxarifado, mantendo em dia os registros de
estoque, entrada e saída de materiais, balancetes periódicos, de acordo com a
legislação em vigor;
VIII – A organização, atualização e manutenção de cadastro dos bens
patrimoniais, verificando periodicamente o estado dos bens móveis, imóveis e
equipamentos, promovendo sua manutenção, substituição e baixa
patrimonial; e
IX – A execução dos serviços de telefonia, internet e reprografia;
X – O atendimento do transporte dos servidores e outros, no interesse dos
serviços;
XI – O controle do uso, conservação, guarda e manutenção dos veículos, bem
como das despesas de combustíveis e lubrificantes respectivos, na forma da
legislação vigente;
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XII – A coordenação e execução dos serviços de portaria, segurança, limpeza,
copa e cozinha; e
XIII – O desempenho de outras atividades correlatas.
§ 1º. As atribuições se aplicam tanto a servidores do Estado, quanto a
terceirizados e estagiários da Junta.
§ 2º. A Secretaria Geral disporá, mediante ato normativo interno, sobre o
funcionamento e atribuições específicas dos setores vinculados à Gerência.
Seção II – Da Diretoria Financeira:
Art. 50. Compete à Diretoria Financeira:
I – Dirigir, supervisionar e controlar as atividades da Gerência Financeira,
atividades relacionadas a empenho, liquidação e pagamento de processos de
despesas bem como contabilização da folha de pagamento.
II – Providenciar o encaminhamento do balanço contábil aos órgãos
competentes, após assinatura da Presidência da JUCEPI;
III – Informar aos portadores de suprimentos de fundos os prazos de
vencimentos e solicitar a prévia prestação de contas.
IV – Apresentar à Presidência, plano anual de trabalho ou programas
específicos do órgão sob seu comando e relatórios dos resultados;
V – Fornecer dados para a elaboração da proposta orçamentária;
VI – Encaminhar cópias dos documentos emitidos aos órgãos ou setores
competentes;
VII – Informar processos nos quais as despesas não estejam em condições de
serem liquidadas, orientando os órgãos sobre as correções ou
complementações que devam ser efetivadas;
VIII – Encaminhar à Contadoria-Geral de Estado da Secretaria de Estado do
Planejamento - SEPLAN, a relação dos processos arrolados em restos a pagar;
IX – Prover, requisitar e conservar materiais necessários às atividades da
Gerência Financeira;
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X – Assistir à Presidência no âmbito de sua competência quanto às questões
financeiras do órgão;
XI – Executar outras atividades que lhe sejam determinadas dentro de sua
área de atuação.
Subseção I - Da Gerência Financeira
Art. 51. Compete à Gerência Financeira:
I – A execução e a supervisão das atividades relacionadas ao orçamento,
finanças e contabilidade;
II – A administração dos recursos financeiros da Autarquia, respondendo pela
exatidão das contas e oportuna apresentação dos balanços;
III – A elaboração de demonstrações contábeis e informes de atos relativos à
administração financeira e orçamentária.
IV – O processamento das despesas e receitas de acordo com as normas e
legislação vigentes;
V – O processamento da despesa e a contabilização orçamentária, financeira
e patrimonial, de acordo com as normas da Lei Federal n° 4.320/64;
VI – Consolidação da proposta orçamentária da JUCEPI, segundo as
orientações da Secretaria de Estado da Fazenda;
VII – O levantamento de informações referentes a metas, projetos, ações,
custos e despesas, para fins de previsão na elaboração orçamentaria;
XVI – O desempenho de outras atividades correlatas.
Seção III – Da Diretoria de Registro de Empresas:
Art. 52. A Diretoria de Registro Empresarial tem como competência planejar,
coordenar, avaliar e orientar os serviços de Registro Público de Empresas
Mercantis e Atividades Afins, garantindo a qualidade jurídica dos atos
empresariais, com atribuições de:
I – Formular planos e programas em sua área de atuação, observadas as
orientações técnicas do DREI;
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III – Participar, em parceria com as demais diretorias, da gestão do sistema de
informações pertinente a sua área de atuação;
IV – Definir os procedimentos e uniformizar os entendimentos relativos ao
exame de atos empresariais e documentos de interesse do empresário
submetidos a arquivamento e na orientação dos usuários;
II – Realizar a distribuição dos processos para os analistas do registro;
III – Proceder no controle da tramitação e da distribuição dos processos sobre
os quais devem deliberar as Turmas de Vogais, de modo a assegurar igual
participação no exame e deliberação por parte das Turmas e dos seus
integrantes;
V – Propor políticas e diretrizes para a difusão do conhecimento do registro do
comércio e suas implicações no desenvolvimento socioeconômico do Estado;
VI – Utilizar de canais de comunicação com os usuários da JUCEPI para
identificar necessidades e atender às demandas;
VII – Planejar, coordenar, orientar e avaliar a execução das atividades de
registro empresarial desenvolvidas de forma descentralizada;
VIII – Zelar pela coleta, conferência, cadastro e atualização de documentos
digitais arquivados;
IX – Atualizar o banco de dados para emissão das certidões simplificadas e de
inteiro teor e elaborar as certidões específicas;
Subseção I – Da Gerência de Análise e Registro:
Art. 53. À Gerência de Registro compete:
I – A inserção, manutenção, organização, alterações e desempenho de dados
dos prontuários do sistema de registro empresarial, em harmonia com as
atribuições dos demais setores da Junta, bem como chancelas,
arquivamentos, desarquivamentos e medidas administrativas em geral;
II – A análise de processos para o cumprimento dos serviços fins da Junta,
operando:
a) viabilidade de nome empresarial;
b) análise específica de processos;
c) autenticação de atos;

38

d) registro de livros; e
e) apoio aos postos regionais.
III – A execução da digitalização de documentos do acervo da Junta, caso
necessário;
IV – O arquivamento, guarda e manutenção dos documentos físicos e
digitalizados;
V – Avaliar e orientar os serviços de Registro Público de Empresas Mercantis
e Atividades Afins realizados de forma descentralizada e coordenar a atuação
dos postos de atendimento descentralizado;
Art. 54. A Junta prestará seus serviços de forma desconcentrada, conforme
permitido pelo art. 7º da Lei Federal nº 8.934, de 1994, promovendo os
trâmites legais de instalação e, se necessário, do fechamento, de seus Postos
Regionais.
§ 1º. A abertura ou fechamento de postos regionais atenderá a critérios de
conveniência administrativa, estabelecidos pela Presidência, ouvida a
Procuradoria, podendo limitar as atribuições para um posto avançado ou de
coleta de documentos e consultoria a usuários;
§ 2º. A Presidência da Junta formalizará termos de cooperação, na forma da
lei, com entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos, para efetivar a
atuação de seus postos regionais.
Art. 55. São Postos Regionais vinculados à JUCEPI:
-

Posto
Posto
Posto
Posto
Posto
Posto
Posto
Posto
Posto
Posto

Teresina;
Parnaíba;
Água Branca;
Barras;
Campo Maior;
Piripiri;
São João do Piauí;
São Raimundo Nonato;
Oeiras;
Corrente;

39

- Posto Bom Jesus;
- Posto Floriano;
- Posto Picos.
Seção IV – Da Coordenação REDESIM.
Art. 56. À Coordenação de Integração da REDESIM, compete:
I – A coordenação e aprimoramento, em harmonia com as diretrizes da
Presidência e da Secretaria Geral, de todos os atos em funcionamento para
consecução dos objetivos do programa da REDESIM no Estado do Piauí,
conforme institui a Lei Federal nº 11.598, de 03 de dezembro de 2007,
inclusive integração com os demais setores da Junta e outras Juntas
Comerciais para os mesmos fins;
II – Instauração, coordenação e manutenção dos serviços digitais da JUCEPI,
em especial quanto ao Piauí Digital e à atendente virtual (CRIS);
III – O desempenho de outras atividades correlatas.
Seção V – Da Coordenação de Tecnologia da Informação.
Art. 57. À Coordenação de Tecnologia da Informação compete:
I – Planejar, coordenar e executar o desenvolvimento das atividades de
informática e novas tecnologias, de acordo com os objetivos estratégicos e
operacionais da JUCEPI;
II – Propor política de informática e informação, a atualização tecnológica e
outros recursos técnicos, bem como sua forma de gestão;
III – Planejar e supervisionar o funcionamento da estrutura de Rede Local e
Remota, dos acessos externos, internet e bancos de dados, garantindo a
segurança e o efetivo funcionamento das soluções adotadas pela JUCEPI;
IV – Manter atualizados e em segurança o Cadastro Estadual de Empresas
realizando, periodicamente, rotinas de backup conforme norma estabelecida;
V – Planejar e coordenar as atividades relacionadas ao banco de dados,
ambiente de rede e sistemas operacionais, inclusive os negócios a ele relativos;
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VI – Planejar e supervisionar as atividades relativas à segurança da
informação;
VII – Efetuar estudos e projetos para a adoção de novas tecnologias que
venham a ampliar e melhorar os serviços executados por esta JUCEPI;
VIII – Supervisionar os recursos de hardware e software existentes na JUCEPI;
IX – Planejar a aquisição de novos equipamentos e materiais da área de
informática;
XI – Encaminhar à Secretaria Geral e à Diretoria Administrativa as solicitações
de aquisição e manutenção do parque tecnológico, bem como os projetos de
ampliação dos serviços prestados de acordo com as necessidades da JUCEPI;
XII – Supervisionar a execução dos serviços do setor e efetuar controle de
qualidade periódico nos serviços que venham a ser terceirizados;
XIII – Elaborar e fornecer produtos derivados do tratamento dos dados do
cadastro de registro mercantil e de agentes auxiliares de comércio;
XIV – Manter articulação permanente dos sistemas de informação com o DREI,
Estado do Piauí e outros Órgãos parceiros;
XV – Elaborar, mensalmente, relatórios dos atos arquivados do Registro
Mercantil para publicação;
XVI – Coordenar o processo de viabilidade, instalação e operação dos serviços
descentralizados, adotando as medidas cabíveis ao seu funcionamento; e
XVII – Executar outras atividades que lhe sejam determinadas dentro de sua
área de atuação.
Subseção I – Do Setor de Suporte:
Art. 58. Ao Setor de Suporte, vinculado à Coordenação de Tecnologia da
Informação, compete:
I – Controlar, atualizar e manter operacional o parque tecnológico da JUCEPI,
encaminhando ao Coordenador de Tecnologia da Informação as necessidades
de equipamentos, acessórios, suprimentos e softwares;
II – Planejar, controlar e executar ou supervisionar, os serviços de manutenção
preventiva e corretiva no parque computacional, podendo indicar a
necessidade de contratação de terceiros para serviços especializados;
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III – Garantir a segurança das informações, observados os níveis de
confidencialidade, integridade e disponibilidade;
IV – Manter controles e relatórios sobre os serviços executados pelo setor;
V – O atendimento e o apoio técnico às unidades da junta sobre dúvidas e
assuntos relacionados à área de tecnologia da informação;
VI – A execução e supervisão das atividades de informática, tecnologia da
informação, e o desenvolvimento e aprimoramento de uso de sistemas;
VII – A análise e avaliação de softwares, bem como a coordenação e execução
do processamento de dados dos sistemas operacionais e de informações da
Junta;
VIII – O controle de todo o parque de hardware da Junta e seus Postos
regionais, promovendo a manutenção, troca, solicitação de aquisição e
descarte; e
IX – Executar outras atividades que lhe sejam determinadas dentro de sua
área de atuação.
CAPÍTULO X
DA UNIDADE DE OUVIDORIA SETORIAL:
Seção I – Da Ouvidoria Interna
Art. 59. A JUCEPI manterá uma Ouvidoria Interna, como canal de
atendimento ao usuário ou cidadão, agindo de forma imparcial, sendo
responsável pelos pedidos de informações, tendo por finalidade:
I – Estabelecer contato entre o usuário e a Junta Comercial em busca de
melhorias para os serviços prestados;
II – Promover a defesa dos princípios da legalidade, legitimidade,
impessoalidade, moralidade, economicidade, publicidade e eficiência da
administração pública;
III – Receber, registrar, dar tratamento e encaminhar a autoridade competente
objetivando a correção de erro, omissão ou abuso de agente público;
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IV – Responder ao usuário, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, mediante
esclarecimentos prestados pela autoridade competente nas denúncias,
reclamações, sugestões e críticas em relação aos serviços da Autarquia;
V – Produzir relatórios estatísticos indicativos do nível de satisfação dos
usuários dos serviços prestados pela instituição a partir das manifestações
recebidas, apontando as principais deficiências ou irregularidades devendo
encaminhá-los para ciência do Setor de Controle Interno;
VI – Sugerir mudanças gerenciais e de procedimentos para a Presidência,
mediante análise e interpretação da percepção dos usuários a partir das
manifestações recebidas;
VII – Contribuir para o aperfeiçoamento dos serviços da JUCEPI;
Art. 60. A ouvidoria setorial da Jucepi é responsável por gerir os seguintes
sistemas:
I – Sistema e-OUV, com finalidade de recebimento de reclamações, sugestões,
denúncias, elogios e solicitações de providência, estabelecido no sítio
eletrônico “eouv.pi.gov.br”, conforme diretrizes da Lei Federal Nº
13.460/2017;
II – Sistema e-SIC, com a finalidade de atender a pedidos de acesso à
informação
pública,
estabelecido
no
sítio
eletrônico
“acessoainformacao.pi.gov.br”, conforme diretrizes estabelecidas na Lei
Federal N° 12.527/2011.
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CAPÍTULO IX
DA PUBLICAÇÃO DAS DECISÕES E DELIBERAÇÕES
Art. 61. Os atos decisórios serão publicados no sítio eletrônico da JUCEPI,
disponível em “www.jucepi.pi.gov.br”, ou o que vier a sucedê-lo.
Art. 62. As publicações ordenadas na lei de sociedades por ações serão feitas
no órgão oficial da União, do Estado, conforme o lugar em que esteja situada
a sede da companhia, e em outro jornal de grande circulação editado
regularmente na mesma localidade.
Parágrafo único. Se no lugar em que estiver situada a sede da companhia
não for editado jornal, a publicação se fará em órgão de grande circulação
local.
Art. 63. A prova da publicidade de atos societários, quando exigida em lei,
será feita por meio da anotação nos registros da JUCEPI, à vista de
apresentação da folha do Diário Oficial, em sua versão eletrônica, dispensada
a juntada da mencionada folha.
Parágrafo único. É facultado, ainda, às sociedades por ações mencionar, na
ata apresentada a arquivamento, a data, o número da folha ou da página do
órgão oficial e do jornal particular onde foram feitas as publicações
preliminares à realização da assembleia a que se referem, dispensada a sua
apresentação.
CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 64. As alterações a este Regimento Interno, inclusive quanto a setores,
departamentos e recursos humanos, serão efetivadas através de Resolução
Plenária, ouvida Procuradoria Regional.
Paragrafo único. Em casos urgentes e justificados, este regimento poderá ser
alterado mediante Portaria exarada pelo(a) presidente da Junta, devendo em
seguida ser comunicada aos Vogais na sessão Plenária para referendo.
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Art. 65. Permanecerão válidas as normas vigentes neste Regimento Interno,
mesmo em caso de alterações que implique em atualização de setores,
vinculação funcional da autarquia ou dos funcionários, ou ainda em questões
processuais, administrativas ou de atribuições, derivada de legislação federal
ou estadual, a elas se adaptando, inclusive:
I – Composição e natureza jurídica da autarquia;
II – Alterações em processos administrativos ou judiciais – Código de Processos
ou leis esparsas;
III – Alterações na legislação societária – Código Civil e leis esparsas; e
IV – Aprimoramento da REDESIM, criada pela Lei Federal nº 11.598, de 2007,
e posteriores.
Art. 66. A gestão de recursos humanos da JUCEPI será a praticada pela
administração direta e autárquica do Poder Executivo Estadual.
Art. 67. A designação dos ocupantes de posição de chefia será realizada por
ato do (a) Presidente da JUCEPI, observada a habilitação do candidato, sua
afinidade com a posição, experiência profissional e capacidade administrativa.
Art. 68. A Junta Comercial do Piauí poderá desconcentrar os seus serviços,
mediante a celebração de convênios com órgãos públicos e entidades privadas
sem fins lucrativos.
Art. 69. Os casos omissos no presente Regimento Interno serão resolvidos
mediante ato normativo da Presidência, ouvida a Procuradoria e o Plenário
Deliberativo.
Art. 70. Este Regimento Interno substitui as regulações anteriores, ou
práticas em vigor que porventura o contradisser, e entrará em vigor da data
de sua publicação.
Teresina (PI), 15 de março de 2021.

45

ANEXO I
ORGANOGRAMA DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ - JUCEPI
PLENÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

PRESIDÊNCIA

TURMAS DE
VOGAIS

PROCURADORIA

ASSESSORIA DA
PRESIDÊNCIA

SETOR DE CONTROLE
INTERNO

ASSESSORIA DE
COMUNICAÇÃO
SECRETARIA
GERAL

POSTO
TERESINA

DIRETORIA
ADMINISTRATIVA

DIRETORIA
FINANCEIRA

DIRETORIA DE REGISTRO DE
EMPRESAS

GERÊNCIA
ADMINISTRATIVA

GERÊNCIA
FINANCEIRA

GERÊNCIA DE ANÁLISE E REGISTRO

POSTO
PARNAÍBA

POSTO
ÁGUA
BRANCA

POSTO
BARRAS

POSTO
CAMPO
MAIOR

POSTO
PIRIPIRI

POSTO
SÃO JOÃO
DO PIAUÍ

COORDENAÇÃO DE
REDESIM

POSTO SÃO
RAIMUNDO
NONATO

COORDENAÇÃO DE
TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO

OUVIDORIA
INTERNA

SETOR DE
SUPORTE

POSTO
OEIRAS

POSTO
CORRENTE
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POSTO
BOM
JESUS

POSTO
FLORIANO

POSTO
PICOS

