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RESUMO 

 

A burocracia e o tempo demandado para constituição e legalização de uma empresa 
no Brasil sempre foi motivo de críticas dos empresários. Visando agilizar este 
processo iniciou-se a implantação do Registro Digital, o qual já está em pleno 
funcionamento no Estado do Rio Grande do Sul. Assim, é objetivo do presente 
trabalho identificar e analisar a percepção dos profissionais da área contábil, bem 
como da JucisRS, em relação as alterações nos processos de legalização de 
empresas ocorridas após a implantação do Registro Digital no Estado do Rio Grande 
do Sul. Para alcançar tal objetivo utilizou-se a metodologia de pesquisa descritiva, 
com abordagem qualitativa e quantitativa, cujo levantamento de dados foi realizado 
através de aplicação da pesquisa survey. Os questionários foram enviados a setenta 
profissionais contábeis localizados na cidade de Santa Cruz do Sul associados ao 
Sincotec-VARP, cujo retorno foi de vinte e sete respondentes. O questionário 
aplicado à JucisRS foi enviado através do canal de atendimento da autarquia 
disponibilizado no site da mesma. Após a análise dos dados coletados, foi detectado 
que a implantação do Registro Digital não foi aceita de forma satisfatória pelos 
clientes dos profissionais contábeis em função do custo para aquisição de certificado 
digital, apesar de considerarem o novo processo como forma de agilização dos 
serviços prestados. No que tange aos serviços prestados pela JucisRS, o déficit de 
pessoal e a falta de capacitação dos mesmos são reclamações recorrentes dos 
usuários. No tocante a JucisRS, a autarquia informa que tem consciência dos 
problemas que possui, especialmente em função de instabilidades no sistema e 
déficit de pessoal, mas busca melhorar o serviço prestado. Desta forma, sugere-se a 
JucisRS revisar as formas de suporte disponibilizadas aos usuários afim de 
aprimorar o atendimento prestado. 
 

Palavras chave: Registro Digital. Processo Digital. Junta Comercial. Escritório de 
Contabilidade. 
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ABSTRACT 

 

The bureaucracy and the time needed to the constitution and legalization of a 
company in Brazil has always been criticised by entrepreneurs. Aiming speeding up 
this process the implementation of the Digital Registry, which is already fully 
operational in the state of Rio Grande do Sul. Thus, study aims at analyzing and 
identifying the perception of accounting professionals, as well as JucisRS, regarding 
the changes in the legalization processes of companies that occurred after the 
implementation of the Digital Registry in the state of Rio Grande do Sul. To achieve 
this aim, a descriptive research methodology was used, with a qualitative and 
quantitative approach, whose data collection was performed through the survey 
method. The questionnaires were sent to seventy accounting professionals in the city 
of Santa Cruz do Sul associated with Sincotec-VARP, whose return was of twenty-
seven respondents. The questionnaire applied to JucisRS was sentthrough the 
municipality's service channel available on its website. After analyzing the collected 
data, it was found that the implementation of the Digital Registry was not 
satisfactorily accepted by the accounting professionals' clients due to the cost of 
acquiring a digital certificate, despite considering the new process as a way to 
streamline the services provided. Regarding the services provided by JucisRS, the 
deficit of people and their lack of capacity are recurring complaints from users. With 
regard to JucisRS, the municipality informs that it is aware of the problems it has, 
especially due to system instability and people deficit, but seeks to improve the 
service provided. Thus, it is suggested that JucisRS review the forms of support 
available to users in order to improve the service provided. 

 

Keywords: Digital registry. Digital process. Commercial Board. Accounting Office. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Para possuir a personalidade jurídica, toda e qualquer empresa precisa 

primeiramente levar seu ato constitutivo à arquivamento na Junta Comercial do 

Estado ao qual está localizada.  

A grande burocracia relacionada ao pedido de legalização de empresas pode 

influenciar para o aumento da informalidade no meio empresarial (SILVA, 2015). A 

criação de entraves tira do cenário econômico nacional grande parte dos 

empreendedores, que por conta dos inúmeros processos para obtenção de todas as 

licenças acabam por desistir de encaminhar o registro de suas empresas (SILVA, 

2015). Não somente o empresário é prejudicado pelos empecilhos impostos pelo 

Estado, mas também o próprio país, considerando que a não legalização diminui a 

geração de riquezas, arrecadação de tributos e geração de empregos no Brasil 

(SILVA, 2015). Para Mamede (2012), essa estrutura reduz a competitividade e a 

eficácia da economia brasileira. 

Na contramão da tendência de burocratização, em 2016 foi implantado na 

Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul o Registro Digital, com a missão 

de desburocratizar os processos de constituição, alteração e distrato de empresas. 

Diante deste contexto, tem-se a seguinte questão problema: qual a percepção 

dos profissionais contábeis e da Junta Comercial, Industrial e Serviços do 

Estado do Rio Grande do Sul em relação a implantação do Registro Digital? 

Como detalhamento do trabalho apresenta-se na sequência os objetivos, 

segregados em geral e específicos, que representam as metas que buscaram 

responder a pergunta de pesquisa, a justificativa no qual aborda-se a importância do 

tema apresentado e a metodologia, que apresenta os procedimentos utilizados para 

o levantamento e análise dos dados e resultados, bem como uma breve 

contextualização da caracterização da pesquisa desenvolvida. 

 

1.1 Objetivos 

 

Os objetivos do presente estudo delimitam a investigação a ser realizada e 

apresentam os aspectos que serão analisados a partir do enunciado do problema de 

pesquisa. Estão divididos em geral e específicos. O objetivo geral é mais abrangente 

e apresenta a meta principal do estudo, de forma genérica. Os objetivos específicos 
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são as metas detalhadas da pesquisa, decorrentes do objetivo geral, exercendo uma 

função operacional do estudo, com a finalidade de alcançar o objetivo geral. 

 

1.1.1 Geral 

 

Identificar e analisar a percepção dos profissionais da área contábil, bem como 

da JucisRS, em relação as alterações nos processos de legalização de empresas 

ocorridas após a implantação do Registro Digital no Estado do Rio Grande do Sul.  

 

1.1.2 Específicos 

 

●  Identificar possíveis falhas nos processos de constituição e legalização de 

empresas oriundas da implantação do Registro Digital, bem como as facilidades 

também decorrentes. 

 

●  Esquematizar o novo formato de tramitação de processos levados à 

arquivamento na JucisRS. 

 

●  Verificar a percepção dos profissionais da área contábil em relação as 

alterações nos processos de legalização de empresas ocorridas após a implantação 

do Registro Digital no Estado do Rio Grande do Sul. 

 

●  Verificar a percepção da JucisRS em relação a implantação do Registro 

Digital no Estado do Rio Grande do Sul. 

 

1.2 Justificativa 

 

Considerando que a simplificação nos processos de legalização da empresa 

pode influenciar para a diminuição da informalidade, faz-se necessário o 

entendimento correto deste processo. Todo e qualquer empreendedor que queira 

formalizar-se terá que obrigatoriamente levar seu ato constitutivo à arquivamento na 

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul (JucisRS).  

O presente trabalho buscou identificar e analisar a percepção dos profissionais 

da área contábil, bem como da JucisRS, em relação as alterações nos processos de 
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legalização de empresas ocorridas após a implantação do Registro Digital no Estado 

do Rio Grande do Sul, levando-se em consideração o déficit de trabalhos publicados 

com o tema em questão e dada a necessidade e importância do assunto para o 

meio contábil, sendo ele acadêmico ou corporativo. 

A publicação da Lei n. 11.598, de 3 de dezembro de 2007, que instituiu a Rede 

Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e 

Negócios – Redesim, iniciou o ciclo de modernização na forma de arquivamento de 

processos na JucisRS. Desde então, novas resoluções e instruções normativas vêm 

sendo publicadas com o intuito de simplificar o registro empresarial.  

No Estado do Rio Grande do Sul a adoção ao Registro Digital pela JucisRS 

deu-se com a Resolução Plenária 004/2016. Dentre as considerações feitas, a Junta 

Comercial informou que “se prepara para inaugurar um novo ciclo de trabalho com 

ações voltadas à transformação das necessidades e demanda dos usuários dos 

nossos serviços em um atendimento cada vez mais eficiente” (JUCISRS, 2016, p.1). 

Assim, o presente trabalho possibilitou a identificação e análise das 

consequências decorrentes da implantação do Registro Digital obrigatório no Estado 

do Rio Grande do Sul sob a percepção dos profissionais contábeis e da JucisRS.  

 

1.3 Metodologia 

 

A partir do tema delimitado neste estudo, formulou-se a metodologia a ser 

aplicada para a execução da pesquisa. Para Jung (2004, p. 227), “a metodologia é 

um conjunto de técnicas e procedimentos que tem por finalidade viabilizar a 

execução da pesquisa, obtendo-se como resultado um novo produto, processo ou 

conhecimento”. 

Para a obtenção das respostas acerca da problematização do presente 

trabalho, utilizou-se a metodologia de pesquisa descritiva. No entendimento de Gil 

(2002, p. 42), as pesquisas descritivas “têm como objetivo primordial a descrição das 

características de determinada população ou fenômeno ou, então, o 

estabelecimento de relações entre variáveis”. 

A pesquisa descritiva, no entendimento de Jung (2004, p. 152), tem por 

finalidade: 

[...] observar, registrar e analisar os fenômenos ou sistemas técnicos, sem 
entretanto, entrar no mérito dos conteúdos. Nesse tipo de pesquisa não 
pode haver interferência do pesquisador que deverá apenas descobrir a 
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frequência com que o fenômeno acontece, ou como se estrutura e funciona 
um sistema, método, processo ou realidade operacional.  

 

Quanto a abordagem da pesquisa, esta é de natureza qualitativa e quantitativa. 

No entendimento de Raupp e Beuren (2006), a abordagem quantitativa tem por 

característica a utilização de instrumentos estatísticos, tanto no momento da coleta 

dos dados da pesquisa, quanto no tratamento dos mesmos, complementam ainda 

que, a pesquisa quantitativa é importante por 

ter a intenção de garantir a precisão dos resultados, evitar distorções de 
análise e interpretação, possibilitando uma margem de segurança quanto às 
inferências feitas. Assim, a abordagem quantitativa é frequentemente 
aplicada nos estudos descritivos, que procuram descobrir e classificara 
relação entre as variáveis e a relação de causalidade entre fenômenos 
(RAUPP; BEUREN, 2006, p. 93). 
 

 No que concerne a abordagem de natureza qualitativa “os estudos que 

empregam uma metodologia qualitativa podem descrever a complexidade de 

determinado problema, analisar a interação de certas variáveis, compreender e 

classificar processos dinâmicos vividos por grupos sociais” (RICHARDSON, 1999 

citado por RAUPP; BEUREN, 2006, p. 80). Raupp e Beuren (2006) complementam 

ainda que na pesquisa qualitativa  

concebem-se análises mais profundas em relação ao fenômeno que está 
sendo estudado. A abordagem qualitativa visa destacar características não 
observadas por meio de um estudo quantitativo, haja vista a superficialidade 
deste último (RAUPP; BEUREN, 2006, p. 92). 

 

Os procedimentos de levantamento de dados para obtenção das respostas do 

presente trabalho em relação aos objetivos de identificar possíveis falhas nos 

processos de constituição e legalização de empresas oriundas da implantação do 

Registro Digital, bem como as facilidades também decorrentes e de esquematizar o 

novo formato de tramitação de processos levados à arquivamento na JucisRS foram 

obtidos através da pesquisa bibliográfica.  

A pesquisa bibliográfica é elaborada com base em material já publicado. 
Tradicionalmente, esta modalidade de pesquisa inclui material impresso, 
como livros, revistas, jornais, teses, dissertações e anais de eventos 
científicos. Todavia, em virtude da disseminação de novos formatos de 
informação, estas pesquisas passaram a incluir outros tipos de fontes, como 
discos, fitas magnéticas, CDs, bem como o material disponibilizado pela 
internet. (GIL, 2017, p. 28). 
 

Gil (2017, p. 28), ressalta ainda a principal vantagem da pesquisa bibliográfica 

como “o fato de permitir ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos 

muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente”. 
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Para a verificação da percepção dos profissionais da área contábil, bem como 

da JucisRS, em relação as alterações nos processos de legalização de empresas 

ocorridas após a implantação do Registro Digital no Estado do Rio Grande do Sul 

usou-se a pesquisa survey, também conhecida como pesquisa de levantamento, 

que caracteriza-se 

pela interrogação direta das pessoas cujo comportamento se deseja 
conhecer. Basicamente, procede-se a solicitação de informações a um 
grupo significativo de pessoas acerca do problema estudado para em 
seguida, mediante análise quantitativa obter as conclusões correspondentes 
aos dados coletados (GIL, 1999, p. 70 apud RAUPP; BEUREN, 2006, p. 
85). 
 

A técnica aplicada no presente trabalho foi baseada em um questionário 

formulado para profissionais da área contábil localizados na cidade de Santa Cruz 

do Sul e para a Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, com o intuito de 

analisar ambos os lados do processo de legalização de empresas.  

Colauto e Beuren (2006, p. 130) identificam o questionário como “um 

instrumento de coleta de dados constituído por uma série ordenada de perguntas 

que devem ser respondidas por escrito pelo informante, sem a presença do 

pesquisador”. 

A aplicação da técnica de questionário para o levantamento dos dados tem 

algumas vantagens. Marconi e Lakatos (2017) citam algumas como, por exemplo, 

um elevado número de dados levantados com economia de tempo, sem 

necessidade de pessoal para sua aplicação, atingindo desta forma um maior número 

de pessoas simultaneamente, podendo inclusive abranger uma área geográfica mais 

ampla, há menos risco de distorção, existe maior liberdade nas respostas, há mais 

tempo para responder, facilitando ao entrevistado responder às questões no 

momento mais oportuno a ele. Em contrapartida, conforme Marconi e Lakatos (2017, 

p. 232) há também algumas desvantagens da aplicação do questionário, a saber: 

a) Percentagem pequena de devolução de questionários. 
b) Grande número de perguntas sem respostas. 
c) Inaplicação a pessoas analfabetas. 
d) Impossibilidade de ajudar o informante em questões mal compreendidas. 
e) Dificuldade de compreensão, por parte dos informantes, leva a uma 
uniformidade aparente. 
f) Possibilidade de, na leitura de todas as perguntas, antes de respondê-las, 
poder uma questão influenciar a outra. 
g) Devolução tardia prejudicar o calendário ou sua utilização.  
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A aplicação definitiva do questionário foi em setenta escritórios de 

contabilidade, com o pré-teste enviado a três escritórios. O levantamento dos 

escritórios que participaram do estudo foi realizado por meio de amostragem 

probabilística. 

A técnica de amostragem probabilística garante o acaso na escolha. Cada 
elemento da população tem a mesma chance de ser escolhido, o que atribui 
à amostra o caráter de representatividade e ressalta sua importância, uma 
vez que as conclusões da pesquisa estas vinculadas exatamente a essas 
amostras (COLAUTO; BEUREN, 2006, p. 122). 
 

O tipo de amostragem probabilística utilizada foi a amostragem aleatória 

simples que “consiste basicamente em atribuir a cada elemento do universo um 

número único, para, depois, selecionar alguns desses elementos de maneira casual” 

(GIL, 2017, p. 100). 

A aplicação do questionário foi de forma online, com envio aos escritórios de 

contabilidade associados ao sindicato de contadores e técnicos em contabilidade da 

cidade de Santa Cruz do Sul, estado do Rio Grande do Sul, através de formulário 

eletrônico. Na descrição da mensagem enviada foi solicitado aos destinatários a 

retorno do mesmo no prazo máximo de catorze dias. 

O envio do questionário elaborado para a JucisRS foi através do canal de 

atendimento, disponibilizado no site da autarquia, com solicitação de devolução no 

período máximo de sete dias. 

Para a análise, os dados quantitativos obtidos foram tabulados em planilhas 

Excel e posteriormente transferidos para gráficos para melhor visualização. 

Na sequência, apresenta-se o capítulo do referencial teórico que serviu de 

alicerce para o desenvolvimento do presente trabalho. Após segue o capítulo da 

análise dos dados e resultados no qual são detalhados os dados coletados e a 

análise realizada. Por último segue o capítulo da conclusão, que sintetiza e 

apresenta o resultado alcançado, bem como apresenta considerações acerca dos 

objetivos propostos. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste capítulo aborda-se um breve histórico da Junta Comercial, Industrial e 

Serviços do Estado do Rio Grande do Sul, a evolução do processo de legalização de 

empresas, a implantação da Redesim e o Registro Digital, respectivamente. 

 

2.1 Breve histórico da Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul 

 

 Independentemente do objetivo comercial visado pela empresa, a mesma terá 

que formalizar-se encaminhando seu ato constitutivo à Junta Comercial do estado a 

que pertence para arquivamento. Desta forma, “haverá uma Junta Comercial em 

cada unidade federativa, com sede na Capital e jurisdição na área da circunscrição 

territorial efetiva” (VERÇOSA, 2014, p. 206). 

 Conforme Lamotte (1992, p. 11), “as Juntas Comerciais foram criadas em 01-

04-1751, sendo que a do Rio Grande do Sul, em 23-11-1850, com sede na cidade 

de Rio Grande, tendo sido extinta em 1856 e recriada em 1877, com sede em Porto 

Alegre”. 

 Segundo o artigo 3º da Lei n. 14.218 de 2013, a Junta Comercial do Rio 

Grande do Sul tem por finalidade “a execução e a administração dos serviços e atos 

do registro do comércio e atividades afins no âmbito da sua jurisdição territorial, 

obedecidas às normas da legislação federal sobre o Sistema Nacional de Registro 

de Empresas Mercantis – SINREM – e sobre as Juntas Comerciais” (RIO GRANDE 

DO SUL, 2013). 

 A Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul começou por duas vezes. 

A primeira durou apenas seis anos em função do decreto n. 1.597, de 1º de maio de 

1855, que extinguiu todas as Juntas Comerciais do Brasil, que à época eram 

denominadas Juntas de Comércio do Brasil. Nesta época, os serviços executados 

até então pela Junta do Comércio de Rio Grande foram transferidos para a 

Tesouraria da Alfândega (JUCISRS, 2019). 

 Finalmente, em 1876, com a assinatura de um decreto pela Princesa Isabel 

foram recriadas todas as Juntas Comerciais no Brasil, sendo que a sede do Rio 

Grande do Sul teve seu início em 24 de maio de 1877 na cidade de Porto Alegre 

sendo denominada de Junta Comercial de Porto Alegre (JUCISRS, 2019). Segundo 

a própria Junta Comercial: 
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A alteração do nome da Junta Comercial de Porto Alegre indica apenas 
uma mudança de nome e provavelmente a redução de sua área de 
abrangência e não o início de uma nova instituição. Ou seja, deve ficar claro 
que a verdadeira história da Junta Comercial do Rio Grande do Sul começa 
em 24 de maio de 1877 (JUCISRS, 2019). 
 

Posteriormente, em 1925, houve nova alteração de nome, sendo denominada 

então de Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul – Jucergs (JUCISRS, 

2019). 

 Em 2013, através da promulgação da Lei n. 14.218, publicada no Diário Oficial 

do Estado no dia 09 de abril de 2013, a Jucergs foi transformada em autarquia, 

conforme o art. 1º da referida Lei: 

Art. 1.º Fica a Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul – 
JUCERGS –, transformada em autarquia estadual com personalidade 
jurídica de direito público, com sede e foro na capital do Estado e com 
jurisdição em todo o território estadual, tendo suas finalidades e 
competências definidas nos arts. 3.º e 4.º desta Lei, observado, quanto à 
sua organização e funcionamento, o que dispõe a Lei Federal n.º 8.934, de 
18 de novembro de 1994, e sua regulamentação (ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL, 2013). 
 

 Em 2016, a Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul (Jucergs) passou 

a ser denominada de Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul – 

JucisRS, sendo a alteração de denominação designada pela Lei n. 14.963, de 15 de 

dezembro de 2016, conforme o artigo 1º: “A Junta Comercial do Estado do Rio 

Grande do Sul – Jucergs –, transformada em autarquia pela Lei n.º 14.218, de 8 de 

abril de 2013, passa a ser denominada Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio 

Grande do Sul – JucisRS” (ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, 2016). 

 A JucisRS obedece a Lei n. 8.934, de 18 de novembro de 1994, que dispõe 

sobre o Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins, e em seu artigo 

3º informa que as Juntas Comerciais, como órgãos locais, executam e administram 

os serviços de registros (BRASIL, 1994). Ainda, conforme o artigo 32 da referida Lei, 

o registro compreende: 

I - a matrícula e seu cancelamento: dos leiloeiros, tradutores públicos e 
intérpretes comerciais, trapicheiros e administradores de armazéns-gerais; 
 

II - O arquivamento: 
a) dos documentos relativos à constituição, alteração, dissolução e extinção 
de firmas mercantis individuais, sociedades mercantis e cooperativas; 
b) dos atos relativos a consórcio e grupo de sociedade de que trata a Lei nº 
6.404, de 15 de dezembro de 1976; 
c) dos atos concernentes a empresas mercantis estrangeiras autorizadas a 
funcionar no Brasil; 
d) das declarações de microempresa; 
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e) de atos ou documentos que, por determinação legal, sejam atribuídos ao 
Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins ou daqueles que 
possam interessar ao empresário e às empresas mercantis; 
 

III - a autenticação dos instrumentos de escrituração das empresas 
mercantis registradas e dos agentes auxiliares do comércio, na forma de lei 
própria (BRASIL, 1994). 

 

 As competências da Junta Comercial foram explanadas no artigo 4º da Lei n. 

14.218 de 2013: 

I - executar os serviços de registro de empresas mercantis, neles 
compreendidos:  
a) arquivamento dos atos relativos à constituição, alteração, dissolução e 
extinção de empresas mercantis, de cooperativas, 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) arquivamento dos atos concernentes a sociedades mercantis 
estrangeiras autorizadas a funcionar no País;  
c) arquivamento de atos ou documentos que, por determinação legal, seja 
atribuído ao Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins e 
daqueles que possam interessar ao empresário ou às empresas mercantis; 
d) autenticação dos instrumentos de escrituração das empresas mercantis 
registradas e dos agentes auxiliares do comércio, nos termos de lei própria; 
e  
e) emissão de certidões dos documentos arquivados;  
II - elaborar a tabela de preços de seus serviços, observados os atos 
especificados em instrução normativa do Departamento Nacional de 
Registro do Comércio – DNRC –;  
III - processar, em relação aos agentes auxiliares do comércio:  
a) habilitação, nomeação, matrícula e seu cancelamento dos tradutores 
públicos e intérpretes comerciais; e  
b) matrícula e seu cancelamento de leiloeiros, trapicheiros e 
administradores de armazéns-gerais;  
IV - elaborar os respectivos Regimentos Internos e suas alterações, bem 
como as resoluções de caráter administrativo necessárias ao fiel 
cumprimento das normas legais, regulamentares e regimentais;  
V - expedir carteiras de exercício profissional para agentes auxiliares do 
comércio, titulares de firma mercantil individual e administradores de 
sociedades mercantis e cooperativas, registradas no Registro Público de 
Empresas Mercantis e Atividades Afins;  
VI - proceder ao assentamento dos usos e práticas mercantis;  
VII - prestar as informações necessárias ao Departamento Nacional de 
Registro do Comércio – DNRC – sobre:  
a) organização, formação e atualização do cadastro nacional das empresas 
mercantis em funcionamento no País;  
b) realização de estudos para o aperfeiçoamento dos serviços de registro 
público de empresas mercantis e atividades afins;  
c) acompanhamento e avaliação da execução dos serviços de registro 
público de empresas mercantis e atividades afins; e  
d) catalogação dos assentamentos de usos e práticas mercantis procedidos; 
VIII - organizar, formar, atualizar e auditar, observadas as instruções 
normativas do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC –, 
o Cadastro Estadual de Empresas Mercantis – CEE –, integrante do 
Cadastro Nacional de Empresas Mercantis – CNE (ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL, 2013). 
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 Conforme informações disponibilizadas pela JucisRS (2019), os tipos jurídicos 

arquivados na autarquia são: consórcios de sociedades; cooperativa; empresa 

individual de responsabilidade limitada (Eireli); empresa pública; empresário; 

estabelecimento, no Brasil de empresa Binacional Argentino-Brasileira; 

estabelecimento, no Brasil, de sociedade estrangeira – filial; grupo de sociedades; 

sociedade anônima aberta; sociedade anônima fechada; sociedade de economia 

mista; sociedade empresária em comandita por ações; sociedade empresária em 

comandita simples; sociedade empresária em nome coletivo e sociedade empresária 

limitada. 

Com o aumento na demanda de trabalho praticado pela sede da Junta 

Comercial na cidade de Porto Alegre, iniciou-se em 1984 o processo de 

descentralização, com a abertura de um escritório na cidade de Caxias do Sul. 

Atualmente a JucisRS possui 27 pontos de atendimento e 30 escritórios regionais, 

totalizando assim 57 cidades exercendo atividades delegadas (JUCISRS, 2019). 

 O histórico da Junta Comercial auxilia no processo de compreensão das 

mudanças ocorridas também na vida das empresas. Muitos foram os atos levados à 

arquivamento na autarquia durante os anos. Segundo a JucisRS (2019), a 

documentação arquivada carrega a memória econômica do Estado do Rio Grande 

do Sul: 

A análise dos arquivamentos da Junta Comercial do Rio Grande do Sul 
representa uma parte significativa da história das empresas gaúchas e, por 
decorrência, da própria história econômica do RS. Encontram-se os mais 
variados tipos de documentos relativos à história e à vida das empresas 
comerciais, agrícolas ou industriais, tais como atas, protocolos, registros de 
firmas, marcas, patentes, contratos iniciais, alterações de contratos, 
falências, etc. A riqueza dos dados disponibilizados por esta Autarquia 
possibilitam a realização de diversos tipos de pesquisas, seja com a 
finalidade de resgatar nosso passado ou avaliar a presente situação 
econômica de nosso Estado, além de fornecer subsídios para o 
planejamento futuro da economia gaúcha (JUCISRS, 2019). 

 

 Em paralelo às mudanças ocorridas na Junta Comercial está também a 

evolução dos processos de legalização de empresas ao longo dos anos, assunto 

abordado na sequência. 

 

2.2 A evolução do processo de legalização de empresas 
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 Para possuir a personalidade jurídica, toda empresa precisa primeiramente 

levar seu ato constitutivo à arquivamento na Junta Comercial do Estado ao qual está 

localizada, conforme observado nos artigos 45 e 1.150 do Código Civil (CC): 

Art. 45. Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado 
com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando 
necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se 
no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo.  
 
Art. 1.150. O empresário e a sociedade empresária vinculam-se ao Registro 
Público de Empresas Mercantis a cargo das Juntas Comerciais, e a 
sociedade simples ao Registro Civil das Pessoas Jurídicas, o qual deverá 
obedecer às normas fixadas para aquele registro, se a sociedade simples 
adotar um dos tipos de sociedade empresária (BRASIL, 2002) 

 

O Código Civil foi instituído através da Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002, 

sendo que sua vigência começou a vigorar um ano após sua publicação, ou seja, 

somente no dia 10 de janeiro de 2003. 

Para o registro de constituições, alterações e extinções das pessoas jurídicas 

eram encaminhadas à Junta Comercial no mínimo três vias do ato, sendo que não 

havia limite de vias a serem protocoladas, desde que fosse feito o pagamento de 

todas as vias excedentes a três. Essa situação pode ser vista no Manual de Atos do 

Registro do Comércio (2009, p. 166): “mínimo de 3 vias, podendo ser incluídas vias 

adicionais. Para cada via adicional será cobrado preço pela Junta Comercial, que 

deverá ser recolhido por meio do mesmo documento de arrecadação, somado ao 

preço do ato”. 

A partir de 18 de dezembro de 2014 foi implantado o sistema de Via Única na 

JucisRS, em caráter optativo aos usuários, por força da promulgação da Instrução 

Normativa (IN) n. 3, de 5 de dezembro de 2013, do Departamento de Registro 

Empresarial e Integração (DREI), que instituiu “o sistema de registro em via única 

dos atos apresentados a arquivamento nas Juntas Comerciais” (BRASIL, 2013). 

Desta forma, os processos de constituição ou alteração encaminhados à Junta 

Comercial deveriam ser protocolados em uma única via e não mais em três 

conforme o modelo anterior.  

 Após o deferimento do processo a retirada do mesmo poderia ser feita através 

de download no próprio site da Junta Comercial, sendo o mesmo assinado 

digitalmente pelo secretário-geral da JucisRS com certificação digital. A 

disponibilização do documento, após a digitalização e assinatura digital, era de trinta 

dias (JUCISRS, 2014). A Junta Comercial ainda dispunha da opção para validação 
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do documento dentro do próprio site, sendo possível desta forma verificar a 

veracidade do documento digital recebido (JUCISRS, 2019). 

 Cabe salientar que ao encaminhar seu processo em três vias, o usuário 

possuía a opção de receber o mesmo de duas formas distintas: retirando fisicamente 

no setor de expedição da Junta Comercial conforme o procedimento anterior ou 

retirar através da via única. Sendo o processo retirado de forma digital, o empresário 

não poderia retirar as demais vias do ato na expedição da JucisRS. Em 

contrapartida, quando o empresário encaminhava a documentação do processo 

somente em uma via, a mesma deveria ser retirada obrigatoriamente através da via 

única (JUCISRS, 2019).  

Para que o arquivamento fosse deferido, os usuários deveriam observar 

algumas instruções quanto a formatação do ato, conforme especificação contida no 

inciso 4 do artigo 4 da IN 3/2013, do DREI 

Para utilização da chancela digital, os processos protocolados perante a 
Junta Comercial deverão ser impressos na cor preta ou azul, com papel 
branco ou reciclado, fonte com tamanho mínimo 12, no formato de 
210mmx297mm (A4), devendo reservar um espaço em branco de 5 (cinco) 
centímetros no rodapé de todas as páginas (BRASIL, 2013). 

 

 O fluxo de trabalho após a implantação da via única pode ser observado no 

fluxograma apresentado na Figura 1. 

Figura 1 – Fluxograma dos processos através da via única 

 
Fonte: Disponível em: <http://www.jucergs.rs.gov.br/downloads/apresentacao.pdf>. Acesso em: 18 
abr. 2019. 
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Já o registro obrigatório de todos os atos através do sistema de via única 

ocorreu apenas em 2015, sendo instituído pela Resolução Plenária 001/2015 da 

JucisRS, publicada em 21 de julho de 2015. 

Com o intuito de diminuir a burocracia na constituição de pequenos 

empreendimentos, foi promulgada em 14 de dezembro de 2006 a Lei n. 123, que 

instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte 

(LAGES JÚNIOR; PEREIRA; DANTAS, 2014).  

Tratou-se de um importante instrumento normativo que deu início ao 
processo que se destina à simplificação do registro empresarial, garantindo, 
inclusive, benefícios jurídicos aos negócios que possam se enquadrar como 
microempresa ou empresa de pequeno porte (LAGES JÚNIOR; PEREIRA; 
DANTAS, 2014, p. 6). 

 

O artigo 3 da Lei n. 123, de 14 de dezembro de 2006 dispõe sobre as 

características das empresas que podem enquadrar-se como microempresa e 

empresa de pequeno porte.  

Art. 3º Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se 
microempresas ou empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a 
sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o 
empresário a que se refere o art. 966 da Lei n

o
 10.406, de 10 de janeiro de 

2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro de Empresas 
Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, 
desde que: 
I - no caso da microempresa, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta 
igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); e 
II - no caso de empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-
calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e 
sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 
(quatro milhões e oitocentos mil reais) (BRASIL, 2006). 

 

Nos processos de constituição, alteração ou extinção das pessoas jurídicas 

enquadradas como microempresa ou empresa de pequeno porte verifica-se uma 

simplificação na documentação exigida para tal registro. Conforme a IN DREI n. 36, 

de 03 de março de 2017 

Art. 4º As microempresas e empresas de pequeno porte estão desobrigadas 
da realização de reuniões e assembleias em qualquer das situações 
previstas na legislação civil, as quais serão substituídas por deliberação 
representativa do primeiro número inteiro superior à metade do capital 
social, salvo:  
I – disposição contratual em contrário;  
II – exclusão de sócio por justa causa.  
Art. 5º As microempresas ou empresas de pequeno porte são dispensadas 
da publicação de qualquer ato societário.  
Art. 6º É dispensado o visto de advogado nos atos constitutivos das 
microempresas e das empresas de pequeno porte (BRASIL, 2017). 

 

Sendo assim, observa-se no Quadro 1 as demais mudanças ocorridas nos 

processos de legalização de microempresas e empresas de pequeno porte. 
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Quadro 1 – Mudanças após a Lei n. 123/2006 
ALGUNS PONTOS DA LEI 

COMPLEMENTAR Nº 
123/2006 

COMO ERA ANTES DA LEI O QUE MUDOU COM A LEI 

Cadastro unificado e 
desburocratização de 
abertura de empresas 

- Para abrir uma empresa, o 
empreendedor era obrigado a 
se inscrever, isoladamente em 
mais de 10 órgãos e 
apresentar mais de 90 
documentos. 
 
- Eram necessários: 
- 152 dias em média. 
- Excessiva quantidade de 
declarações. 

- Implantação do cadastro 
unificado, entrada única de 
documentos. 
 
- A abertura da empresa será 
efetuada mediante registro 
simplificado dos seus atos 
constitutivos.  
 
- Micro e pequenas empresas 
sem movimento há mais de 
três anos poderão encerrar 
suas atividades independente 
do pagamento de taxas ou 
multas.  

Regras civis e empresariais - Não havia uma definição do 
empresário de ME 
(microempresa) e EPP 
(empresa de pequeno porte) 
no Novo Código Civil (NCC). 
 
- As microempresas e 
empresas de pequeno porte 
tinham que cumprir todas as 
burocracias impostas pelo 
NCC. 

- Define quem é o empresário 
de microempresa e empresa 
de pequeno porto no NCC, que 
fica dispensado de 
escrituração contábil comercial 
(fica mantida a obrigatoriedade 
de escrituração fiscal). 
 
- Desobriga as ME e EPP da 
realização de reuniões, 
assembleias e da publicação 
de atos da empresa. 

Fonte: Adaptado de Dornelas (2008) apud Alves (2017, p. 5). 
 

Independentemente do enquadramento a que as empresas estão vinculadas, 

seja ele microempresa, empresa de pequeno porte ou geral, as mudanças nos 

processos de legalização observados ao longo do tempo têm buscado diminuir a 

burocracia e incentivar a abertura de novos negócios (SILVA, 2015). 

Com o intuito de desburocratizar e simplificar os processos de legalização foi 

criada a Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de 

Empresas e Negócios (Redesim), a qual explanar-se-á suas características no item 

2.3. 

 

2.3 A implantação da Redesim 

 

A Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de 

Empresas e Negócios – Redesim foi instituída em 2007, através da Lei n. 11.598, de 

3 de dezembro de 2007, e teve sua publicação do Diário Oficial da União no dia 04 

de dezembro de 2007.  
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A referida Lei foi promulgada com o intuito de diminuir os trâmites burocráticos 

acerca da legalização das empresas, conforme demonstrado em seu artigo 1º: “Esta 

Lei estabelece normas gerais de simplificação e integração do processo de registro 

e legalização de empresários e pessoas jurídicas no âmbito da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios” (BRASIL, 2007). 

Para Verçosa (2014, p. 212) a finalidade da Rede: 

está em propor ações e normas aos seus integrantes, cuja participação na 
composição do órgão em tela será obrigatória em relação aos órgãos 
federais e voluntária para órgãos, autoridades e entidades não federais 
cujas competências e atribuições sejam vinculadas ao sistema, mediante 
adesão voluntária pelo mecanismo do consórcio.  

 

A Redesim trouxe consigo a integração de órgãos de registro para as 

empresas, a exemplo as prefeituras, órgãos de licenciamento ambiental, 

licenciamento sanitário e prevenção contra incêndios. Desta forma o empreendedor 

pode verificar antecipadamente os requisitos para a execução dos registros de suas 

atividades no local desejado, conforme exposto no artigo 4 da Lei 11.598/07: 

Art. 4
o
  Os órgãos e entidades que componham a Redesim, no âmbito de 

suas competências, deverão manter à disposição dos usuários, de forma 
presencial e pela rede mundial de computadores, informações, orientações 
e instrumentos que permitam pesquisas prévias às etapas de registro ou 
inscrição, alteração e baixa de empresários e pessoas jurídicas, de modo a 
prover ao usuário certeza quanto à documentação exigível e quanto à 
viabilidade do registro ou inscrição. 
§ 1

o
  As pesquisas prévias à elaboração de ato constitutivo ou de sua 

alteração deverão bastar a que o usuário seja informado pelos órgãos e 
entidades competentes: 

 
I - da descrição oficial do endereço de seu interesse e da possibilidade de 
exercício da atividade desejada no local escolhido; 

 
II - de todos os requisitos a serem cumpridos para obtenção de licenças de 
autorização de funcionamento, segundo a natureza da atividade pretendida, 
o porte, o grau de risco e a localização; 

 
III - da possibilidade de uso do nome empresarial ou de denominação de 
sociedade simples, associação ou fundação, de seu interesse. 

 
§ 2

o
  O resultado da pesquisa prévia de que trata o inciso I do § 1

o
 deste 

artigo deverá constar da documentação que instruirá o requerimento de 
registro no órgão executor do Registro Público de Empresas Mercantis e 
Atividades Afins ou de Registro Civil das Pessoas Jurídicas. 

 
§ 3

o
  Quando o nome empresarial objeto da pesquisa prévia de que tratam o 

caput e o inciso III do § 1
o
 deste artigo for passível de registro pelo órgão 

público competente, será por este reservado em nome do empresário ou 
sócio indicado na consulta, pelo prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 
contadas da manifestação oficial favorável. 
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§ 4
o
  A pesquisa prévia de que tratam o caput e inciso III do § 1

o
 deste artigo 

será gratuita (BRASIL, 2007). 
  

A sistemática dos processos após a implantação da Redesim pode ser 

visualizada no passo a passo disponibilizado para os usuários evidenciado na Figura 

2. 

Figura 2 – Passo a passo Redesim 

 

 
PASSO 1 – CONSULTA PRÉVIA 

 

 
PASSO 2 – COLETA DE DADOS, 

REGISTRO E INSCRIÇÕES 
 

 
PASSO 3 - LICENÇAS 

 

Verifique se é possível realizar a 
atividade desejada ao local 
pretendido. Saiba também se o 
nome escolhido poderá ser 
utilizado. 

 

Após a sua Consulta Prévia ser 
aprovada, inicie a etapa de coleta 
de dados. Lembre-se que, para 
iniciar este passo, nem sempre é 
necessário realizar uma Consulta 
Prévia. Portanto não esqueça de 
verificar. 

 

Com a Pessoa Jurídica 
criada, é hora de licenciar 
as suas atividades. 

Fonte: Adaptado de REDESIM (2019). Disponível em: <http://www.redesim.gov.br/>. Acesso em: 08 
abr. 2019. 
 

Em 2009, através do Decreto n. 46.176, de 30 de janeiro, foi instituído o Comitê 

Estadual de implantação da Redesim no Estado do Rio Grande do Sul e suas 

competências. Conforme os artigos 1° e 2° do referido decreto:  

Art. 1º - Fica instituído o Comitê Estadual de implantação da Rede Nacional 
para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios 
– REDESIM, no Estado do Rio Grande do Sul, em conformidade com a Lei 
Federal nº 11.598, de 3 de dezembro de 2007, e com a Lei Complementar 
nº 123, de 14 de dezembro de 2006.  
 
Art. 2º - Compete ao Comitê Estadual da REDESIM:  
I - promover a articulação e o entendimento entre todos os órgãos e 
entidades envolvidos na abertura, alteração e extinção de empresas, 
objetivando a unicidade do processo de registro e legalização de 
empresários e de pessoas jurídicas;  
II - elaborar e aprovar o modelo operacional de simplificação e 
desburocratização do processo de abertura, alteração e baixa de empresas 
no Estado do Rio Grande do Sul;  
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III - elaborar e aprovar programa de trabalho para implementação e 
operação das ações necessárias para que os objetivos de simplificação e 
desburocratização sejam atingidos;  
IV - definir e promover a execução do programa de trabalho;  
V - propor a definição e a classificação das atividades consideradas de alto 
e baixo risco, para fins de licenciamento;  
VI - expedir resoluções necessárias ao exercício de sua competência 
(ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, 2009). 

 

Para a Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul os benefícios para os 

usuários da Redesim são: 

Entrada única de dados cadastrais e documentos; 
Redução do tempo para registro e legalização de empresas; 
Extinção da duplicidade de exigências; 
Redução da burocracia com a modernização da gestão municipal; 
Durante o processo de legalização de empresas, a informação é que circula 
e não mais o cidadão (JUCISRS, 2019). 

 

Atualmente, no Estado do Rio Grande do Sul, dos 497 municípios existentes há 

somente 267 municípios integrados à Redesim desde 2015, quando houve a 

implantação no Estado. Conforme publicação feita no site da JucisRS no dia 14 de 

outubro de 2019, “Redesim abrange 54% dos municípios gaúchos”. 

O novo portal da Redesim inaugurado em 2018, derivado de uma parceria 

entre o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e o 

governo federal envolveu um investimento de aproximadamente R$ 200.000.000,00 

com o objetivo de tornar-se uma janela única entre os diferentes órgãos envolvidos e 

o empreendedor (AGÊNCIA SEBRAE DE NOTÍCIAS, 2018). 

Nacionalmente, a implantação da Redesim apresentou diminuição no tempo 

para abertura de empresas conforme evidenciado no Quadro 2. Dados publicados 

informam que houve “redução na média do tempo de abertura de empresas de cerca 

de 8 para 5 dias, comparando os últimos trimestres de 2017 e 2018” (REDESIM, 

2019). 

Quadro 2 – Tempo de abertura de pessoas jurídicas no Brasil 
 4º TRIM/2017** 4º TRIM/2018*** EVOLUÇÃO 

Média 7 dias e 16 horas 5 dias e 7 horas 31% 

Até 3 dias 40% 49% 23% 

3 a 5 dias 22% 22% 0% 

5 a 7 dias 12% 10% -17% 

Mais de 7 dias 26% 19% -27% 

** 01/out/2017 a 14/dez/2017 
 
*** 01/out/2018 a 14/dez/2018 

Fonte: Portal de Gestão e Monitoramento da REDESIM (2019), apud REDESIM (2019). Disponível 
em: <http://www.redesim.gov.br/clientes/portalredesim/portalredesim/copy_of_conheca-a-redesim>. 
Acesso em: 08 abr. 2019. 
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Assim sendo, verifica-se que a implantação da Rede Nacional para a 

Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios proporcionou 

aos usuários uma diminuição no tempo de espera e nos trâmites burocráticos para a 

obtenção dos registros da pessoa jurídica. 

 

2.4 Registro digital 

 

O Registro Digital consiste no envio eletrônico dos documentos das empresas 

para a Junta Comercial do Estado ao que a mesma está localizada, sendo que estes 

documentos são assinados digitalmente através de certificados digitais (JUCISRS, 

2019). 

A implantação do Registro Digital no Estado do Rio Grande do Sul foi aprovada 

através da Resolução n. 004/2016, de 10 de novembro de 2016, considerando a 

necessidade de “atender aos prazos previstos no art. 43 da Lei n° 8.934/1994 para 

aprovação dos pedidos de arquivamento e, em atenção ao princípio da simplificação 

e desburocratização do registro empresarial” (JUCISRS, 2016). 

Neste contexto, Schwingel e Rizza (2013, p. 47) ressaltam que 

é cada vez mais evidente a importância da simplificação, racionalização, 
desburocratização e desoneração no ambiente de negócios, com vistas a 
redução das exigências aos empreendedores, no momento da abertura, 
registro, legalização, alteração e baixa de seus empreendimentos. 

 

O Registro Digital foi adotado primeiramente pela Junta Comercial do Estado 

de Minas Gerais, sendo que o Estado do Rio Grande do Sul foi o segundo estado 

brasileiro a aderir ao projeto (SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO E TURISMO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, 2017). 

Paralelamente à implantação do Registro Digital, a JucisRS também fez o 

lançamento de seu acervo de registros mercantis arquivados no Estado de forma 

digitalizada, no montante de 18 milhões de documentos, no dia 05 de julho de 2018 

(JUCIS, 2018). O processo de digitalização foi iniciado em 2009 começando por 

inscrições, alterações e extinções de Registro de Empresário Individual 

(CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL, 2018) e 

foi resultado de uma parceria entre a JucisRS, o Sebrae e o Governo do Estado do 

Rio Grande do Sul. 

Para a concretização da implantação do Registro Digital, no dia 16 de outubro 

de 2017 a JucisRS começou a operar com o novo Sistema de Registro Mercantil 
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(SRM) migrando do antigo Sistema Integrado de Automação do Registro do 

Comércio (SIARCO). Com a adoção do novo sistema não faz-se necessário o 

deslocamento até a JucisRS para abrir, alterar ou extinguir uma empresa (JUCISRS, 

2017). 

Para encaminhamento de processos no formato digital para a JucisRS é 

necessário que o usuário observe alguns requisitos técnicos exigidos: 

- Sistema operacional Windows; 
- Java na versão 6 ou superior; 
- Navegador Internet Explorer versão 9 ou superior, Mozilla Firefox versão 
30 ou superior ou Google Chrome; 
- Certificado digital e-CPF A3, devidamente instalado e configurado no 
computador; 
- Arquivos no formato PDF/A, com tamanho máximo de 10 Mb (megabytes) 
(JUCISRS, 2019). 

 

Os documentos a serem digitalizados e enviados como anexos nos processos 

precisam apresentar as seguintes configurações: estarem digitalizados em preto e 

branco ou black and White dependendo do idioma do software utilizado; resolução 

entre 150 e 250 dpi, desde que o arquivo fique legível; digitalização do documento 

em PDF/A no formato A4 (JUCISRS, 2019). 

Conforme Machado (2010), citado por Alves (2017, p. 8), “em um processo 

eletrônico, o ponto mais importante é a confiabilidade dos dados que serão 

transmitidos”. Nos documentos enviados à JucisRS os documentos recebem uma 

assinatura digital feita através de um certificado digital de pessoa física com 

segurança tipo A1 ou A3. 

Um Certificado Digital ou identidade digital é um arquivo digital de 
computador que, como os demais documentos tradicionais de identificação, 
além dos dados do indivíduo ou entidade, possuem também uma Chave 
Pública do assinante. Esses documentos eletrônicos são chancelados 
digitalmente pela entidade emissora, conhecida como Autoridade 
Certificadora, com o objetivo de interligar a Chave Pública a uma pessoa ou 
entidade, possuindo o mesmo valor de um documento físico, como carteira 
de identidade, passaporte, cartões de créditos e utilizados da mesma forma 
na identificação de indivíduos ou entidades na rede que, ao serem 
apresentados, servem como prova de identificação (MONTEIRO; MIGNONI, 
2007, p. 15; apud BERTOLETE NETO; SOUZA, 2018, p. 3). 

 

O certificado digital de segurança A1 caracteriza-se por ser “gerado e 

armazenado no próprio computador pessoal do usuário, com validade de um ano” 

(SERASA EXPERIAN, 2016), tratado desta forma como um arquivo. 

O certificado digital do tipo A3 está disponível nos formatos token ou cartão, 

conforme demonstrado na Figura 3 e podem ser utilizados em qualquer computador 

e possuem a validade de um a três anos (SERASA EXPERIAN, 2016). 
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Figura 3 – Tipos de certificados digitais de pessoa física A1 e A3 

 

Fonte: Disponível em: <https://serasa.certificadodigital.com.br/ecpf/>. Acesso em: 06 mai. 2019. 
  

Recentemente o DREI alterou sua Instrução Normativa n. 52, de 9 de 

novembro de 2018, que especificava a obrigatoriedade de utilização do certificado 

digital de segurança mínima A3 para assinatura dos processos enviados às Juntas 

Comerciais. Através da IN n. 57, publicada no Diário Oficial da União (DOU) em 27 

de março de 2019, a partir desta data, o processo digital poderá ser assinado “com 

qualquer certificado digital emitido por entidade credenciada” (BRASIL, 2019).  

Salienta-se que a JucisRS adaptou seu sistema para recebimento de 

processos com assinatura através do certificado de segurança A1 a partir do dia 08 

de maio de 2019. 

 O processo de encaminhamento no modo digital apresenta-se até certo ponto 

de maneira igual ao formato anterior de arquivamento em papel, sendo que é 

obrigatório o preenchimento da viabilidade que trata-se de 

uma pesquisa antecipada nos registros da JucisRS sobre a existência de 
empresas constituídas com nomes empresariais idênticos ou semelhante ao 
nome pesquisado, é realizada também a consulta prévia de endereço pela 
prefeitura nos municípios integrados (JUCISRS, 2019). 
 

 Nos processos de constituição de empresas, alteração de nome empresarial, 

alteração atividades econômicas, alteração de endereço independentemente se esta 

Certificado digital em cartão Certificado digital em token 

Certificado digital em arquivo 
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for no mesmo munícipio, entre municípios do mesmo estado ou até mesmo entre 

unidades federativas, alteração de natureza jurídica, alteração da forma de atuação, 

alteração do tipo de unidade, reativação ou licenciamento de estabelecimento 

anteriormente registrado é obrigatório o preenchimento da consulta de viabilidade 

(JUCISRS, 2019). 

 A Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul disponibiliza 

em seu website uma plataforma denominada de Portal de Serviços, onde é possível 

acessar, após um breve cadastro, todos os itens relacionados a legalização de 

empresas, desde a viabilidade até a transmissão e posterior download do processo 

enviado à arquivamento na autarquia. 

Na plataforma online há um item chamado Registro Digital, conforme 

observado na Figura 4, sendo que a partir deste os usuários transmitem seus atos 

de modo eletrônico. 

Figura 4 – Item Registro Digital 

Fonte: Disponível em: <http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/principal.jsf>. Acesso em: 
20 mai. 2019. 
 

 Após a seleção do item de Registro Digital, são disponibilizados ao usuário 

seis itens distintos relacionados ao envio eletrônico de documentos, são eles o novo 

registro, consultar registro, assinar documentos, enviar para a JucisRS, validar 

documentos e consultar solicitação (JUCISRS, 2019), conforme apresentados na 

Figura 5. 

 
 
 
 
 

http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/principal.jsf
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Figura 5 – Ícones relacionados com o Registro Digital 

Fonte: Disponível em: 
<http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/registroDigital/pages/telainicial/selecionarOpcoes.jsf>. Acesso 
em: 20 mai. 2019. 
 

 A Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul disponibilizou 

aos usuários através de sua plataforma online manuais, tutoriais e palestras para 

envio dos documentos através do Registro Digital. Eventuais dúvidas ainda podem 

ser sanadas através do canal de atendimento da própria JucisRS. 

A publicação da Medida Provisória (MP) número 876, de 13 de março de 

2019, possibilitou às Juntas Comerciais do país a implantação do denominado 

Registro Automático, como uma ferramenta do Registro Digital. Através deste é 

possível obter de forma automática, a partir do envio das informações à Junta 

Comercial, o contrato social ou requerimento de empresário, além do CNPJ, 

instantaneamente (JUCISRS, 2019). 

Definido como uma inovação tecnológica, o registro automático está 

disponível somente para os processos de inscrição de empresário individual (EI), 

empresa individual de responsabilidade limitada (Eireli) e limitada (LTDA) e extinção 

de EI (JUCISRS, 2019). 

Para utilizar-se do registro automático é necessário que o usuário observe 

algumas regras conforme o Quadro 3. 

Quadro 3 – Regras registro automático 
Empresário/Sócio deve utilizar o documento 
padrão gerado pelo módulo integrador. 

Empresário/Sócio não pode ter bloqueio e/ou 
determinação judicial. 

Não incluir cláusulas adicionais nos 
documentos gerados pelo módulo. 

Haverá consistência no Registro Digital para 
verificar se o certificado Pessoa Física do 
assinante condiz com quem está no ato 
(empresário/sócio). 
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O próprio Empresário ou Sócios devem assinar 
o documento com certificado digital (não pode 
haver procuração). 

Não anexar documentos no pedido de registro. 

Titular (empresário/sócio) DEVE SER 
MAIOR de 18 anos. 

Titular DEVE SER brasileiro nato. 

Fonte: Disponível em: <https://jucisrs.rs.gov.br/conheca-o-registro-automatico>. Acesso em: 27 ago. 
2019. 
 

 Há também algumas atividades vetadas para registro através da sistemática 

do registro automático, cujos objetos sociais são transporte aéreo de passageiros 

regular, bancos comerciais, caixas econômicas, cooperativas centrais de crédito, 

bancos de investimento, bancos de desenvolvimento, agências de fomento, 

sociedades de crédito imobiliário, associações de poupança e empréstimo, 

companhias hipotecárias, sociedades financeiras, bancos de câmbio e 

arrendamento mercantil (JUCISRS, 2019). Para empresas cuja atividade englobe 

bancos múltiplos, com e sem carteira comercial, resseguros e atividades de 

transporte de valores, é vetado o distrato através da modalidade de registro 

automático. 

 Em casos específicos, conforme observado no Quadro 4, é possível ainda, 

identificar algumas proibições quanto a utilização do registro automático em 

determinados atos enviados à arquivamento na Junta Comercial. 

Quadro 4 – Proibições do registro automático 
PARA QUALQUER NATUREZA JURÍDICA PARA EIRELI E LTDA 

a) ato de transformação; 
b) menor; 
c) estrangeiro; 
d) praticar ato por procuração; 
e) Cadastro de Pessoa Física que esteja 
bloqueado; 
f) representante legal; 
g) atividade que bloqueie o registro automático. 

a) se existir sócio pessoa jurídica; 
b) se existir administrador não sócio; 
c) contrato de sete cláusulas; 
d) se adicionar cláusula no contrato de dezesseis 
cláusulas;  
e) qualquer forma de integralização do capital 
social que não seja em espécie no ato; 
f) se for marcada como Sociedade de Propósito 
Específico. 

Fonte: Adaptado de JUCISRS (2019). Disponível em: <https://jucisrs.rs.gov.br/conheca-o-registro-
automatico>. Acesso em: 27 ago. 2019. 
 

 A partir da abordagem apresentada no Referencial teórico, verifica-se que a 

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Estado do Rio Grande do Sul passou por 

diversas mudanças administrativas ao longo dos anos. Paralelamente à isso 

ocorreram também alterações na legislação que trata dos processos de legalização 

de empresas, sendo a mais recente, a implantação do Registro Digital.  

Considerando as alterações promovidas na legislação, observa-se a 

importância de analisar a percepção dos profissionais da área contábil, bem como 

https://jucisrs.rs.gov.br/conheca-o-registro-automatico
https://jucisrs.rs.gov.br/conheca-o-registro-automatico
https://jucisrs.rs.gov.br/conheca-o-registro-automatico
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da JucisRS, em relação as alterações nos processos de legalização de empresas 

ocorridas após a implantação do Registro Digital no Estado do Rio Grande do Sul 
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3 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS 

 

 A análise dos dados e resultados do presente estudo está estruturada em 

quatro sessões. Na primeira explana-se algumas facilidades e falhas decorrentes da 

implantação do Registro Digital. Na sequência, esquematiza-se todo o processo de 

registro, desde a viabilidade para implantação ou alteração de empresas até a 

aprovação do processo pela JucisRS. Após, apresenta-se a percepção dos 

profissionais da área contábil em relação à implantação do Registro Digital no 

Estado do Rio Grande do Sul. Por fim, é exposta a visão da JucisRS acerca do 

Registro Digital, para a subsequente elaboração das considerações finais. 

 

3.1 Facilidades e falhas oriundas do Registro digital 

 

 A partir da implantação do Registro Digital, o envio de documentos à Junta 

Comercial passou a ser de forma online. Por consequência disso, não há mais a 

necessidade de reconhecimento de assinatura dos envolvidos nos processos. Esta 

ação gerou uma facilidade aos usuários, considerando que não existe mais custo 

cobrado pelos cartórios, assim como o tempo destinado para esta atividade. 

 Após a abertura do processo de inscrição, alteração ou distrato de empresa 

há a possibilidade de assinatura do processo de qualquer parte do Brasil e do 

mundo, caso o assinante ou seu procurador possuam o certificado digital, facilitando 

a sistemática do processo. 

 A partir de julho de 2019, a JucisRS adotou a utilização de um número único 

de protocolo, desde a viabilidade até o recebimento da via única, gerando assim 

uma comodidade aos usuários. Assim, não necessitam mais registrar inúmeros 

protocolos, tais como de viabilidade, documento básico de entrada e ficha de 

cadastro nacional, sendo o mesmo para todas as etapas de um processo. 

 A Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul já adaptou a 

assinatura dos processos através dos certificados digitais de segurança A1. Porém 

observa-se que ainda há falhas no sistema, já que ao fazer uma assinatura a 

mensagem de proibição de utilização do certificado digital A1 ainda permanece, 

conforme observa-se na Figura 6. 
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Figura 6 – Advertência assinatura Registro Digital 

 
Fonte: Disponível em: 
<http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/registroDigital/pages/telainicial/selecionarOpcoes.jsf>. Acesso 
em: 03 set. 2019. 
  

A baixa qualidade da digitalização dos processos após a aprovação dos 

mesmos, no início do Registro Digital, gerou discordância entre os entes privados e 

as empresas, já que os bancos e outros estabelecimentos de créditos não aceitavam 

os documentos, por assemelhar-se com cópias de baixa resolução. Mesmo sendo 

um documento original, em muitas oportunidades era necessário que o usuário se 

deslocasse ao cartório mais próximo para que o tabelião fizesse a consulta do 

processo no site oficial da JucisRS e reconhecesse o mesmo como sendo original. 

Esta falha não mais ocorreu a partir do segundo semestre de 2017, pois os entes 

privados e demais organizações estão adaptados à nova realidade do sistema 

digital. 

Na hipótese de qualquer um dos envolvidos no processo de constituição, 

alteração ou distrato não possuírem certificado digital há a possibilidade de 

apresentar uma procuração para um terceiro. O arquivamento desta procuração na 

JucisRS poderá ser feita de duas formas distintas. A primeira delas refere-se ao 

envio da procuração original, em formato papel, a ser protocolada presencialmente 

na sede da autarquia na cidade de Porto Alegre. A segunda forma para 

apresentação da procuração é anexá-la diretamente ao processo digital, como forma 

de anexo, digitalizada. Em ambos os casos, a assinatura do outorgante deverá ser 

reconhecida em cartório por autenticidade, obrigatoriamente, bem como contemplar 

poderes específicos. 

http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/registroDigital/pages/telainicial/selecionarOpcoes.jsf


 
35 

 

 A JucisRS ainda disponibiliza em sua plataforma digital dois modelos de 

procurações, uma para processos de constituição de empresas e outra para os 

casos de alterações e distrato. 

A facilidade de assinatura através de procuração e de certificado digital pode 

ocasionar uma falha na sistemática do Registro Digital, pois abre para a 

possibilidade de agentes de má fé, detentores de procurações e até mesmo dos 

certificados digitais assinarem documentos sem a prévia autorização dos 

outorgantes. 

 Discriminadas algumas facilidades e falhas provenientes da implantação do 

Registro Digital, explana-se no item 3.2 o fluxograma de processo para envio de 

documentos para arquivamento na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio 

Grande do Sul. 

3.2 O processo de registro digital 

  

 Antes da implantação do Registro Digital para a formalização de uma 

constituição, alteração ou distrato de empresa era necessária a juntada dos 

documentos referentes ao ato desejado e os mesmos eram encaminhados 

fisicamente para protocolo na JucisRS em sua sede na cidade de Porto Alegre ou 

em uma das unidades localizadas no interior do estado. Após a inserção do Registro 

Digital não há mais necessidade do deslocamento dos usuários, considerando a 

obrigatoriedade de envio de todos os documentos de forma digital. O novo fluxo dos 

processos levados à arquivamento na JucisRS pode ser observado na Figura 7. 
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Figura 7 – Fluxograma de processos no Registro Digital 

 
Fonte: Disponível em: <http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/principal.jsf>. Acesso em: 
19 set. 2019. 
 

O primeiro passo para a constituição ou alteração de uma empresa é a 

consulta de viabilidade, a qual será analisada pela JucisRS e pela prefeitura do 

município no qual pretende-se empreender. Na pesquisa de viabilidade são 

requisitadas pelo sistema algumas informações, tais como, a natureza jurídica da 

empresa a ser constituída, no mínimo duas opções de nome empresarial, o porte ao 

qual será enquadrada, podendo-se escolher entre ME, EPP ou outros, caso a 

empresa não queira enquadrar-se nas opções citadas anteriormente. Ainda é 

questionado na viabilidade o endereço no qual será estabelecida bem como o 

tamanho do local em metros quadrados, o objeto social a ser exercido e sua 

respectiva classificação nacional de atividades econômicas (CNAE), o cadastro de 

pessoas físicas (CPF) dos sócios e o horário de funcionamento do estabelecimento. 

Após o deferimento da viabilidade é necessário o preenchimento do 

Documento Básico de Entrada (DBE), documento utilizado para a prática de 

http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/principal.jsf
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qualquer ato perante o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ). O DBE é 

preenchido diretamente no site da Redesim, plataforma conveniada à Receita 

Federal do Brasil (RFB), onde é informado o número da viabilidade resultante da 

consulta feita previamente. Os dados do DBE são preenchidos com base nas 

informações prestadas na consulta de viabilidade, além de questionamentos feitos 

pelo próprio site da Redesim. O valor total do capital social e o montante 

compreendido a cada sócio, o endereço dos sócios, o nome fantasia, a 

administração da sociedade e a indicação do responsável legal pelo 

estabelecimento, os dados para contato, sendo o telefone e e-mail, são exemplos de 

informações preenchidas diretamente na Redesim. Se for do interesse do usuário 

ainda é possível informar os dados do contador da empresa. 

Após a liberação do DBE deve-se preencher a Ficha de Cadastro Nacional 

(FCN) ou o Requerimento de Empresário (RE) no site da JucisRS, onde será 

preenchido o número do protocolo único, gerado anteriormente na consulta de 

viabilidade. No integrador, item para preenchimento da FCN, é necessário informar 

nos casos de constituição, a data de início das atividades e data de assinatura, a 

qualificação dos sócios preenchendo o sexo, data de nascimento, número do 

documento de identidade e o órgão emissor do mesmo, nacionalidade, profissão, e-

mail para contato, e estado civil, se casado, informar também o regime de 

casamento. 

Todos os atos levados à arquivamento na JucisRS são cobrados pela 

autarquia em guia única, conforme tabela de preços atualizada anualmente. A guia 

para pagamento dos atos deve ser gerada diretamente no site da JucisRS, 

informando-se a empresa a ser alterada ou constituída, bem como os atos a serem 

arquivados no processo em questão. 

Até o momento da geração da guia de arrecadação, todo o passo a passo é o 

mesmo entre o arquivamento em papel e o digital, o que os difere é o 

encaminhamento do processo. No modo antigo, todos os documentos, por exemplo, 

a viabilidade, o DBE, a FCN, a capa do processo e o ato em si eram impressos e 

assinados com firma reconhecida e protocolados na sede da Junta Comercial em 

Porto Alegre ou nas unidades desconcentradas da mesma. Com a entrada do 

Registro Digital não faz-se mais necessária a impressão dos documentos para 

protocolo na JucisRS, pois estes são enviados eletronicamente.  
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Para o envio dos documentos eletronicamente o usuário deverá informar o 

número da FCN preenchida anteriormente, em seguida informar o número da guia 

referente ao ato, sendo que a mesma deverá ser paga com antecedência. 

Preenchidas estas informações o próprio sistema da JucisRS irá localizar os 

documentos gerados a partir da FCN, como a capa do ato, por exemplo, e anexar a 

mesma. Desta forma, o usuário deverá ainda anexar o ato de alteração, pois nos 

casos de constituição e baixa estes também são gerados automaticamente pelo 

sistema da JucisRS. Ainda podem ser anexados demais documentos que o usuário 

entender que sejam válidos para o ato. 

 Anexados todos os documentos, o usuário poderá fazer a assinatura dos 

mesmos, elencando em cada documento os seus respectivos assinantes. Os 

assinantes eletrônicos devem ser os mesmos que assinariam os documentos 

fisicamente, por exemplo, os sócios e administradores das sociedades. Podem ainda 

assinar documentos os procuradores dos mesmos, sendo que a procuração deverá 

ser arquivada previamente na JucisRS ou incluída ao processo em forma de anexo. 

Concluídas as assinaturas, o processo poderá ser enviado a JucisRS para análise.  

 Tendo o deferimento do processo, o mesmo poderá ser salvo através de um 

download. O usuário poderá também validar o documento disponibilizado pela 

JucisRS dentro do site da autarquia. 

 Demonstrado o fluxograma para envio de documentos à JucisRS, é 

apresentado no item 3.3 os dados resultantes da aplicação do questionário aos 

profissionais da área contábil. 

 

3.3 A percepção dos profissionais contábeis em relação ao Registro digital 

 

 Com a finalidade de detectar a percepção dos profissionais da área contábil 

em relação a implantação do Registro Digital no estado do Rio Grande do Sul, 

aplicou-se um questionário, que pode ser consultado no apêndice A, aos 

responsáveis do setor de legalização de empresas, os quais puderam explanar suas 

opiniões acerca da experiência que têm ao utilizar o novo processo de registro 

disponibilizado pela JucisRS. 

Os questionários foram enviados a setenta profissionais da área contábil 

associados ao sindicato dos contadores e técnicos em contabilidade do Vale do Rio 

Pardo (SINCOTEC-VARP), localizados na cidade de Santa Cruz do Sul, estado do 
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Rio Grande do Sul, obtendo-se o retorno de vinte e sete respondentes. O público-

alvo do questionário foram os profissionais responsáveis pelos processos de 

legalização de empresas. Do total de respondentes 59,3% deles são do sexo 

feminino e 40,7% do sexo masculino. Em relação a faixa etária dos questionados 

63% possuem mais de 40 anos, 29,6% estão inseridos na faixa de 31 a 40 anos, 

3,7% possuem idade entre 26 e 30 anos e 3,7% estão inseridos na faixa de 18 a 25 

anos.  

Quanto ao tempo de trabalho dos respondentes, 77,8% deles trabalham na 

área de legalização de empresas há mais de 7 anos, 11,1% trabalham de 4 a 7 anos 

e 11,1% trabalham de 0 a 3 anos. Observou-se que nos escritórios questionados 

63% deles possuem uma pessoa contratada para trabalhar especificamente com o 

processo de legalização de empresas e 18,5% possuem ainda um setor específico, 

porém 18,5% dos respondentes não possuem setor específico nem mesmo pessoa 

designada especialmente para esta área, conforme evidenciado no Gráfico 1. 

Gráfico 1 – Designação de pessoal especificamente para a área de legalização 
de empresas 

 
Fonte: Dados de pesquisa (2019). 
 

Em função da implantação do Registro Digital na JucisRS 29,6% dos 

escritórios aumentaram os valores cobrados aos clientes pelos serviços de abertura, 

alteração e distrato de empresas e 70,4% não alteraram valores. Nos escritórios que 

apresentaram aumento, o percentual deste foi de 10%, sendo que alguns deles 

incluem nos valores cobrados o custo de compra do certificado digital ou nos casos 

de processos assinados por procuração, o custo do reconhecimento de assinatura 

do cliente em cartório. 

Conforme Alves (2017), na cidade de Uberlândia, estado de Minas Gerais, a 

maioria dos escritórios contábeis também não alterou os preços cobrados pelos 

serviços de abertura, alteração e distrato de empresas. Porém os profissionais que 
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reajustaram os valores informaram que a implantação do Registro Digital tornou o 

serviço mais oneroso e repassaram o custo aos seus clientes. Salienta-se ainda 

que, para abertura de sociedade limitada, por exemplo, no estado de Minas Gerais o 

valor das taxas cobradas para empresas enquadradas como ME é de R$ 277,31. Já 

a JucisRS, no mesmo ato, cobra o valor de R$ 176,77 de taxas, não tendo a 

distinção de valores por porte de enquadramento da empresa. 

Foi questionada qual a reação dos clientes à informação da implantação do 

Registro Digital, onde 51,9% dos respondentes responderam que seus clientes 

ficaram insatisfeitos, pois teriam um custo com a aquisição do certificado digital. Os 

demais responderam que os clientes entenderam os motivos da implantação do 

Registro Digital e não contestaram o custo com a aquisição do certificado digital, 

pois entenderam o Registro Digital como uma forma de agilização do serviço da 

JucisRS, trazendo benefício para os mesmos. 

No estudo de Alves (2017), a reação dos clientes dos escritórios 

questionados não foi muito satisfatória em relação a implantação do Registro Digital 

sendo que 50% dos entrevistados afirmaram que seus clientes não concordaram 

com o novo procedimento. 

Para a execução dos processos após a obrigatoriedade do Registro Digital 

55,6% dos respondentes não fizeram nenhum curso ou assistiram nenhuma palestra 

e 44,4% informaram que participaram de cursos e/ou palestras para conseguir 

executar o novo processo de constituição, alteração e distrato de empresas, 

conforme apresentado no Gráfico 2. 

Gráfico 2 – Participação dos profissionais em palestras ou cursos 

 
Fonte: Dados de pesquisa (2019). 
 

Questionados sobre o site da JucisRS para solução de dúvidas, 59,3% dos 

profissionais responderam que a plataforma online da autarquia disponibiliza 
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ferramentas suficientes para sanar dúvidas a respeito do Registro Digital. Porém, 

40,7% responderam que não são suficientes as informações constantes no site, 

estes citam que a plataforma é confusa e pouco ágil, indicando a necessidade de um 

passo a passo atualizado.  

Com relação ao suporte dado pela JucisRS aos usuários, 63% dos 

respondentes informam que a JucisRS não está preparada para dar suporte aos 

usuários que precisam de informações a respeito do procedimento para o Registro 

Digital e 37% disseram que a autarquia está preparada. Quanto aos motivos pelos 

quais a Junta Comercial não está preparada os questionados responderam que o 

contato telefônico é demorado e os atendentes não conseguem responder as 

dúvidas. Em relação ao atendimento através da central de atendimento ao cliente 

(CAC), os questionados responderam que seu canal de contato é muito falho e mal 

executado, demora no atendimento, não há pessoas capacitadas, dificuldades para 

conseguir assistência, sistema lento. 

Foi questionado aos entrevistados se após a implantação do Registro Digital 

os deferimentos de processos foram agilizados pela JucisRS: 66,7% responderam 

que em partes foram agilizados, 25,9% responderam que os processos estão muito 

mais rápidos e 7,4% disseram que os deferimentos não estão mais rápidos. Para os 

que afirmaram que os processos estão mais rápidos somente em parte a grande 

diferença está no tipo jurídico do processo, afirmando que os encaminhamentos de 

empresário individual são mais rápidos que os de sociedade empresária limitada, 

por exemplo. Afirmaram ainda que, para abertura de empresas está mais rápido em 

função do registro automático, porém em relação aos processos de alteração o 

prazo para análise mantém-se inalterado em relação ao observado na forma de 

envio anterior de arquivamento em papel. 

Alves (2017) também questionou a opinião dos profissionais quanto a 

agilidade na análise de processos após a implantação do novo sistema, sendo que 

60% deles concordaram, em partes, que o deferimento está mais rápido. Apenas 

10% informaram que está muito mais rápido e 30% disseram que o novo processo 

não está mais rápido do que o formato anterior. Para Alves (2017), o novo formato 

de arquivamento não está totalmente aceito pelos escritórios de contabilidade 

localizados na cidade de Uberlândia, estado de Minas Gerais. 

 Para avaliar as dificuldades encontradas após a implantação do Registro 

Digital foi solicitado aos entrevistados que listassem as maiores dificuldades 
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apresentadas pelo sistema disponibilizado pela JucisRS. Constatou-se que a 

operacionalização do sistema, sua instabilidade e seu funcionamento prático foram 

os motivos das maiores reclamações por parte dos usuários.  

 Em relação a expectativa dos profissionais quanto ao novo sistema de 

legalização de empresas, conforme ilustrado no Gráfico 3, 74,1% responderam que 

o Registro Digital atendeu as suas expectativas como profissionais da área e 25,9% 

disseram que não, conforme apresentado na figura 10. Deste percentual que não 

tiveram suas expectativas atendidas os motivos relatados foram a falta de 

informações e suporte por parte da JucisRS e a demora na análise de processos. 

Gráfico 3 – Atendimento das expectativas dos profissionais 

 
Fonte: Dados de pesquisa (2019). 
 

 No estudo de Alves (2017), o percentual de entrevistados que tiveram suas 

expectativas atendidas foi próximo, sendo de 80%. Dos 20% que não tiveram suas 

expectativas atendidas o motivo foi o mesmo relatado pelos entrevistados neste 

estudo, a falta de suporte da Junta Comercial. 

 Com o intuito de verificar também a visão da JucisRS em relação a 

implantação do Registro Digital no estado do Rio Grande do Sul é exposto no item 

3.4 os resultados da aplicação do questionário de pesquisa enviado à autarquia. 

3.4 A visão da JucisRS em relação a implantação do Registro digital 

 

 Visando a necessidade de averiguar a visão da JucisRS em relação a 

implantação do Registro Digital enviou-se um questionário através do canal de 

atendimento disponibilizado no site da autarquia, cuja as questões foram 

respondidas pelo atual secretário geral da JucisRS Carlos Vicente Bernardoni 
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Gonçalves. O questionário aplicado pode ser consultado no Apêndice B, com as 

respostas da autarquia já contempladas no mesmo. 

 Foi questionado se a autarquia contratou novos colaboradores em 

decorrência da implantação do Registro Digital e a resposta foi de que não houve 

necessidade de novas contratações. O secretário complementou ainda que, após a 

implantação do Registro Digital ocorreu uma redução involuntária no quadro de 

funcionários ocasionada por aposentadorias, exonerações e retorno de 

colaboradores às suas secretarias de origem. 

 A JucisRS detectou diferentes reações dos usuários em relação a 

implantação do Registro Digital, as quais pode-se citar que alguns ficaram 

insatisfeitos, outros entenderam os motivos e concordaram com a implantação e os 

demais entenderam a implantação do Registro Digital como uma forma de agilização 

do serviço da JucisRS. Dentre os usuários que ficaram insatisfeitos foram citados os 

profissionais que eram delegados especificamente para entrega de documentos na 

autarquia e que centralizavam suas atividades nestes afazeres, como por exemplo 

os despachantes. O secretário ressaltou ainda que, alguns usuários têm reclamado 

das modificações recentes do portal, mas que não estão relacionadas diretamente 

ao Registro Digital, gerando uma atribuição de reclamação não pertencente a 

implantação do Registro Digital especificamente. 

 Em relação aos cursos e palestras disponíveis aos usuários, a autarquia 

informou que disponibiliza um vasto material em seu site para a correta execução 

dos processos no formato digital. Complementa ainda que em parceria com o 

Sebrae publica palestras online. Palestras presenciais em diversas cidades do 

estado também são disponibilizadas aos usuários em decorrência da parceria da 

JucisRS com diversas entidades, cujos nomes não foram relacionados pelo 

respondente. 

 Foi perguntado se o site da JucisRS oferece ferramentas suficientes para 

sanar dúvidas a respeito do Registro Digital e a resposta foi sim, completando ainda 

que dispõe de manuais completos e dicas à disposição dos usuários. 

 Questionado se a Junta Comercial está preparada para dar suporte as 

pessoas que precisam de informações a respeito do procedimento para o Registro 

Digital, o secretário respondeu que sim. Em relação aos canais de atendimento, 

informou que há três formas de contato com a autarquia, através do fale conosco 

disponível no site, presencialmente na sede da JucisRS e por telefone. Na visão da 
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autarquia o canal de atendimento fale conosco é o melhor meio de comunicação, 

onde o retorno dos questionamentos aos usuários é de forma completa. O 

atendimento presencial é feito somente através de agendamento, sendo canal de 

melhor avaliação por parte do usuário, segundo o secretário. O maior desafio da 

autarquia no momento, em relação aos canais de atendimento, é a opção por 

telefone por possuírem um déficit de estrutura pessoal para atender a demanda de 

todo o estado do Rio Grande do Sul. 

 Em relação as maiores reclamações, por parte dos usuários, após a 

implantação do Registro Digital, o secretário informou que está relacionada à 

assinatura dos processos, que devem ser através de certificado digital. As 

instabilidades no sistema da JucisRS também são motivos de reclamações 

constantes. 

 As mudanças nas regras, atualizações de sistema, aperfeiçoamento e 

instabilidades inerentes a estas mudanças foram listadas pelo respondente como 

maiores dificuldades encontradas após a implantação do Registro Digital. 

 Foi questionado se na visão da JucisRS o prazo para deferimento dos 

processos diminuiu após a implantação do Registro Digital, onde o respondente 

afirmou que está muito mais rápido. Questionado ainda sobre a média de dias de 

tramitação de um processo em papel e a média após a implantação do Registro 

Digital, o respondente afirmou que no antigo formato o prazo para liberação era de 

cerca de vinte dias e agora o prazo médio é de cinco dias úteis. 

 A implantação do Registro Digital atendeu as expectativas da autarquia, com 

os resultados dentro do previsto, porém o secretário informou que existe ainda muito 

a melhorar.   

 Para encerrar, questionou-se como a JucisRS vê a implantação do Registro 

Digital, onde o respondente informou que a utilização de documentos e processos 

digitais na atualidade é inevitável. O secretario completou informando que os 

avanços tecnológicos possibilitaram a guarda dos documentos de forma mais 

segura. Concluiu ainda afirmando que a mudança cultural leva tempo, mas que a 

velocidade de adaptação tanto da autarquia quando dos usuários tem surpreendido. 

 Os questionários aplicados foram de fundamental importância para a 

compreensão e correta análise das alterações ocorridas após a implantação do 

Registro Digital obrigatório na JucisRS. Todos os dados coletados foram 

considerados significativos e utilizados para a elaboração deste trabalho. 
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4 CONCLUSÃO 

  
 A iniciativa deste trabalho surgiu da necessidade de analisar as mudanças 

decorrentes da implantação do Registro Digital no estado do Rio Grande do Sul.  

Considerando a fundamental importância de adaptação tanto dos profissionais 

contábeis quanto da Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul 

(JucisRS) em relação ao novo processo de legalização de empresas. Neste contexto 

o objetivo geral do presente estudo foi identificar e analisar a percepção dos 

profissionais da área contábil, bem como da JucisRS, em relação as alterações nos 

processos de legalização de empresas ocorridas após a implantação do Registro 

Digital no Estado do Rio Grande do Sul. 

 O novo processo de legalização de empresas apresenta algumas facilidades 

e falhas em sua utilização, mais intimamente ligadas ao sistema utilizado para a 

assinatura dos processos. Por utilizar atualmente o programa disponibilizado pela 

Junta Comercial do Ceará a JucisRS encontra dificuldades para adequar o sistema e 

retirar falhas. Ainda assim, é visível a facilidade de envio dos processos de forma 

digital. Desta atinge-se o primeiro objetivo específico deste estudo. 

 Visando cumprir o segundo objetivo específico deste trabalho, foi elaborado 

um fluxograma de trabalho para envio de processos eletronicamente, o qual 

apresenta um total de doze passos, contados da pesquisa de viabilidade até a 

validação do processo já deferido pela JucisRS 

 Com objetivo de verificar a percepção dos profissionais da área contábil sobre 

o registro digital, foi aplicado um questionário com 27 profissionais de Santa Cruz do 

Sul – RS. O resultado apontou que a implantação do Registro Digital não foi aceita 

de forma satisfatória pelos clientes dos profissionais contábeis, em função do custo 

para aquisição de certificado digital. Para os entrevistados a autarquia não está 

preparada para dar suporte aos usuários. Ainda assim, os profissionais contábeis 

tiveram suas expectativas atendidas em relação ao Registro Digital, considerando o 

mesmo como uma forma de agilização do serviço apresentado pela Junta 

Comercial, Industrial e Serviços do Estado do Rio Grande do Sul. 

 Para cumprir o último objetivo específico proposto no estudo, também foi 

aplicado um questionário sobre o registro digital a JucisRS. Conforme respostas do 

secretário geral da autarquia, apesar da falta de pessoal para atender a demanda de 

processos levados à arquivamento na JucisRS, esta está preparada para dar 
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suporte aos usuários. Ainda conforme as respostas do secretário, parte das 

reclamações dos usuários é ligada as regras de direito civil e erroneamente têm-se 

atribuído os problemas à implantação do Registro Digital, gerando uma confusão 

desnecessária. De forma geral, a Junta Comercial tem consciência dos problemas 

que possui, principalmente em função de instabilidades no sistema e déficit de 

pessoal, mas busca melhorar o serviço prestado diariamente. 

Espera-se que a JucisRS revise as formas de suporte disponibilizadas aos 

usuários afim de aprimorar o atendimento, com contração de pessoal e aplicação de 

cursos ou palestras de capacitação aos mesmos. Propõe-se um estudo mais 

aprofundado, considerando os poucos trabalhos desenvolvidos com assunto 

específico do Registro Digital. 
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APÊNDICE A – Questionário de pesquisa aplicado aos profissionais contábeis 

 
Este questionário de pesquisa busca identificar quais as mudanças entre o 

novo formato de arquivamento digital implantado na Junta Comercial do Estado do 
Rio Grande do Sul em relação ao formato anterior de arquivamento em papel. O 
trabalho está sendo realizado pela graduanda Joice Dassow, estudante do curso de 
Ciências Contábeis da Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC), sob a 
orientação do professor mestre Daniel Wartchow. Os dados originários da aplicação 
desta pesquisa serão confidenciais, considerando que nenhum dos questionados 
será identificado ou citado individualmente no trabalho, sendo as respostas obtidas 
analisadas de forma geral. Solicitamos que o questionário seja respondido pelo 
profissional responsável pelos processos de legalização de empresas. Agradecemos 
a atenção. Sua participação é de fundamental importância. 
 
1) Sexo do respondente: 
(  ) Feminino 
(  ) Masculino 
 
2) Em qual faixa etária você está inserido? 
(  ) 18 a 25 anos 
(  ) 26 a 30 anos 
(  ) 31 a 40 anos 
(  ) Mais de 40 anos 
 
3) Há quanto tempo trabalha na área de legalização de empresas? 
(  ) 0 a 3 anos 
(  ) 4 a 7 anos 
(  ) Mais de 7 anos 
 
4) No escritório em que você atua há um setor específico ou pessoa 
exclusivamente direcionada para a legalização de empresas? 
(  ) Sim, temos um setor específico. 
( ) Sim, temos um profissional que trata especificamente da legalização de 
empresas. 
(  ) Não. 
 
5) A implantação do Registro Digital na JucisRS causou alteração nos valores 
cobrados pelo escritório para abertura, alteração e distrato de empresas? 
(  ) Não. 
(  ) Sim. Qual percentual de aumento ou diminuição no valor? 
___________________________________________________________________ 
 
6) Como os clientes reagiram à informação da implantação do Registro Digital? 
(Se necessário, marque mais de uma alternativa). 
(  ) Ficaram insatisfeitos, pois teriam um custo com a aquisição de certificado digital. 
(  ) Entenderam os motivos da implantação do Registro Digital e não contestaram o 
custo com a aquisição do certificado digital. 
(  ) Concordaram com a implantação e já possuíam certificado digital. 
(  ) Entenderam como uma forma de agilização do serviço da JucisRS, trazendo 
benefício para os mesmos. 
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7) Você fez algum tipo de curso ou assistiu a palestras para conseguir 
executar os processos no novo formato digital? 
(  ) Sim. 
(  ) Não. 
 
8) O site da JucisRS oferece ferramentas suficientes para tirar dúvidas a 
respeito do Registro Digital? 
(  ) Sim. 
(  ) Não. Qual(is) dúvida(s) não conseguiu sanar com o site? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
9) Você acha que a JucisRS está preparada para dar suporte aos usuários que 
precisam de informações a respeito do procedimento para o Registro Digital? 
(  ) Sim. 
(  ) Não. Por quê? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
10) Quanto a agilidade no deferimento dos processos, você acha que estão 
mais rápidos agora com o Registro Digital do que quando o arquivamento era 
feito em papel? 
(  ) Não. 
(  ) Está muito mais rápido. 
(  ) Sim, em partes. Por quê? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
11) Qual a maior dificuldade encontrada após a implantação do Registro Digital 
na JucisRS? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
12) A implantação do Registro Digital atendeu as suas expectativas como 
profissional da área? 
(  ) Sim. 
(  ) Não. Por quê? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B – Questionário de pesquisa aplicado à JucisRS 

 
Este questionário de pesquisa busca identificar quais as mudanças entre o 

novo formato de arquivamento digital implantado na Junta Comercial do Estado do 
Rio Grande do Sul em relação ao formato anterior de arquivamento em papel. O 
trabalho está sendo realizado pela graduanda Joice Dassow, estudante do curso de 
Ciências Contábeis da Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC), sob a 
orientação do professor mestre Daniel Wartchow. Agradecemos a atenção. Sua 
participação é de fundamental importância. 
 
1) Devido a implantação do Registro Digital na JucisRS, foi necessária a 
contratação de mais colaboradores? 
(X) Não 
(  ) Sim. Qual a quantidade de contratados? 
 
A junta comercial não fez novas contratações, na verdade houve uma redução 
involuntária do quadro desde a implantação. A redução não se deu por 
necessidades impostas com o registro digital, mas por aposentadorias, exonerações, 
devolução de servidores cedidos às suas secretarias originais. 
Houve uma redistribuição de funções, setores foram extintos fundidos ou reduzidos 
em pessoal enquanto outros aumentaram em numero de colaboradores. 
Não dá para se dizer que houve um equilíbrio na troca das funções. Ao contrário do 
que pode parecer, a digitalização de processos não implica necessariamente 
redução de trabalho. Outras demandas são geradas, muitas vezes exigindo mais 
força de trabalho e especializações diferentes. 
Um exemplo disso são as interfaces de relação com o usuário: Antes do processo 
digital existia um setor separado de protocolo muito inchado em termos de pessoal. 
Existia também um setor de atendimento bem enxuto, mas em crescimento. Com o 
registro digital a necessidade de pessoal no protocolo foi reduzindo até a extinção do 
setor com as atribuições transferidas para o atendimento e um aumento do número 
de pessoas no setor de atendimento. Contudo a demanda de atendimento (dúvidas 
e informações) aumenta constantemente obrigando o deslocamento de pessoas de 
outros setores até o limite possível. A defasagem é evidente no atendimento 
telefônico que vive um ambiente de constante congestionamento. 
A junta comercial já vivia uma realidade de falta de pessoal anterior ao registro 
digital e sua implantação não amenizou esta realidade. Alternativas são tomadas 
com aproveitamento de analistas cedidos por prefeituras parceira no interior, com 
reestruturação de processos, mutirões e contingenciamentos, por exemplo. 
No caso da junta do Rio Grande do Sul, muito do processo de implantação das 
tecnologias que hoje permitem o registro digital aconteceram no contexto da  
autarquização do órgão. A transformação do órgão por si só já gera um aumento da 
necessidade de pessoas, uma vez que a autarquia tem processos administrativos 
que um órgão da administração direta não tem, notadamente um departamento 
administrativo completo com contadores, auxiliares jurídicos e agentes 
administrativos para atender todas as necessidades de um ente autônomo. 
Autarquização não pode ser descolada da implantação do registro digital porquanto 
a adoção deste novo sistema não seria possível ou seria muito dificultada sem uma 
reestruturação administrativa do órgão.  
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As condições econômicas do estados obrigam os gestores a evitar a solução de 
elaboração de concurso, de forma que muito do trabalho é executado por 
terceirizados, estagiários e contratados emergencialmente. 
 
2) Como os usuários reagiram à informação da implantação do Registro 
Digital?  
(  ) Ficaram insatisfeitos 
(  ) Entenderam os motivos da implantação do Registro Digital 
(  ) Concordaram com a implantação 
(  ) Entenderam como uma forma de agilização do serviço da JucisRS, trazendo 
benefício para os mesmos. 
 
Todas as reações acima foram percebidas. 
A junta comercial possui um universo muito amplo e heterogêneo de usuários. 
Temos primeiramente um usuário difuso que é indeterminável. É todo o conjunto das 
pessoas, naturais ou jurídicas. Não estamos nos referindo aqui somente aos 
brasileiros, mas a todas as pessoas. 
O registro visa garantir direitos e interesses de qualquer um, não só daqueles que 
promovem atos na junta. Quando analisamos um ato, buscamos garantir o interesse 
de pessoas que podem nem ainda existir. 
Neste sentido o registro digital parece ser mais protetivo, uma vez que garante a 
publicidade, segurança e eficiência do registro. Quando uma pessoa como esta, 
antes indeterminada, se materializa em um usuário requerendo algo para a junta, 
temos condições de dar maior certeza sobre os atos arquivados com maior 
velocidade. 
A possibilidade de ter um documento ou uma informação na hora, pela internet 
impressiona os usuários. Desta forma o serviço é muito bem avaliado. A 
necessidade do uso da internet decepciona alguns que imaginando que estando 
presencialmente na junta obteriam sua demanda atendida de forma mais rápida. A 
internet não é universalizada no Brasil e muitas pessoas não têm acesso a este 
recurso. Minimizamos este impacto no atendimento ao usuário, auxiliando a obter o 
resultado esperado via sistema. 
Existem os usuários mais diretos. Entre eles temos contadores, advogados, sócios 
de empresas, administradores, futuros empreendedores, curiosos, profissionais 
auxiliares. 
Alguns auxiliares como despachantes, contínuos, etc. tiveram um impacto muito 
grande em suas atividades profissionais. A diminuição da necessidade de entrega 
de documentos, a eliminação das filas, a eliminação dos deslocamentos provocou a 
necessidade de adaptação de muitos profissionais que tinham suas atividades 
centradas nestes afazeres. Este público reclamou muito. 
Os profissionais da área jurídica e contábil tiveram reações diversas. A adaptação 
para pessoas de mais idade foi mais difícil, mas a maioria dos profissionais vê estas 
modificações como necessárias e inevitáveis. Para este público as queixas centram-
se em questões pontuais, não ao registro digital como um todo. Há reclamação 
quanto à necessidade da assinatura digital, pelo seu custo, e a necessidade dos 
contratos padrão, pelo seu engessamento, por exemplo. 
Existem reclamações atribuídas às modificações recentes, mas não se relacionam 
com o registro digital. Na verdade é uma confusão, se tratam de exigências normais 
sobre as regras de registro ou do direito civil, mas o usuário atribui à implantação do 
registro digital. Este é o caso das exigências sobre procuração. 
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Os usuários leigos, empreendedores e profissionais menos preparados fazem 
reclamações sobre questões que não são de competência da junta comercial. São 
temas que implicam em decisões e medidas da esfera privada das empresas para 
as quais a junta não está apta a orientar. Muitas vezes estes problemas próprios do 
desconhecimento das regras e do sistema societário, são atribuídos erroneamente 
ao registro digital. 
 
3) Há cursos ou palestras disponíveis aos usuários para conseguir executar os 
processos no novo formato digital? 
(X) Sim. Quais? 
(  ) Não. 
 
A junta comercial disponibiliza vasto material em seu site. Em parceira como 
SEBRAE publica palestras on-line. Em parceria com diversas entidades realiza 
palestras em diversas cidades do estado com objetivo de orientar o usuário sobre o 
registro digital e todas demais questões que com ele se confundem. 
 
4) O site da JucisRS oferece ferramentas suficientes para tirar dúvidas a 
respeito do Registro Digital? 
(X) Sim. Quais? 
(  ) Não.  
 
Dispomos de manuais modelos e dicas. 
 
5) A JucisRS está preparada para dar suporte aos usuários que precisam de 
informações a respeito do procedimento para o Registro Digital? 
(X) Sim. 
(  ) Não. Por quê? 
 
A junta atende o usuário em três canais. 
Por escrito no fale conosco disponível no site. Este é nosso melhor meio de 
comunicação com o usuário. As demandas são respondidas em até três dias úteis. 
O canal dá oportunidade do atendente tramitar a demanda pelos diversos setores 
envolvidos, dando uma resposta completa para o usuário. 
Presencialmente na sede da junta. O serviço é prestado por agendamento. Neste 
canal o usuário pode trazer suas questões diretamente à junta. É nosso canal com 
melhor avaliação por parte do usuário. 
 
Por telefone. É o canal que nos apresenta o maior desafio, não possuímos estrutura 
e pessoal suficiente para atender toda a demanda do estado. Da mesma forma o 
telefone não é adequado para demandas que envolvem muito tempos para 
solucionar. 
 
6) Qual a maior reclamação por parte dos usuários após a implantação do 
Registro Digital? 
 
A principal reclamação é em relação à assinatura, que deve ser digital. Esta 
exigência tem uma conseqüência que é o uso de procurações, que geram uma 
grande quantidade de erros do usuário. As instabilidades no sistema também geram 
reclamações. 
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7) Qual a maior dificuldade encontrada pela autarquia após a implantação do 
Registro Digital? 
 
As constantes mudanças nos regramentos, atualizações de sistema, 
aperfeiçoamentos e instabilidades inerentes a estas mudanças. 
 
8) Quanto a agilidade no deferimento dos processos, o tempo de tramitação 
diminuiu em relação ao arquivamento em papel? 
(  ) Não 
(X) Está muito mais rápido. 
(  ) Sim, em partes. Por quê? 
 
O tempo médio de tramitação de processo reduziu muito. Evidentemente, tratando-
se de média, convivemos com prazos muito curtos e outros ainda muito longos. Esta 
distorção prejudica a sensação do usuário sobre os exatos benefícios alcançados. 
No mês de julho tivemos o menor prazo de 8 minutos, sem contar o registro 
automático, que leva segundos. Por outro lado um prazo máximo de foi de 25 dias. A 
média de 3 dias e algumas horas não foi sentida da mesma forma por todos os 
usuários. 
 
9) Qual era média de dias de tramitação de um processo em papel e qual a 
atual média após implantação do registro digital? 
 
O processo físico levava cerca de 20 dias para ser liberado, em 2017. Hoje, a média 
é de 1 dia para constituições automáticas e cerca de 5 dias úteis para processos 
mais complexos.  
 
10) A implantação do Registro Digital atendeu as expectativas da autarquia? 
(X) Sim 
(  ) Não. Por quê? 
Existe muito a melhorar, mas os resultados estão dentro do previsto diante das 
condições que dispomos. 
 
11) Como a JucisRS vê a implantação do Registro Digital? 
 
O uso de documentos e processos digitais é inevitável nos dias atuais. Os avanços 
tecnológicos possibilitaram a assinatura, tramitação e guarda dos documentos de 
forma segura, possibilitando atender em maior extensão os princípios do registro do 
comercio dispostos no art. 1º, I da Lei 89434/96:  garantia, publicidade, 
autenticidade, segurança e eficácia. Sendo assim, a sua implantação foi uma 
necessidade para as juntas comerciais. A agilidade em que fizemos trouxe 
percalços, mas foi importante em dar protagonismo ao estado nesta virada histórica, 
com influência nas decisões tomadas para implantação dos sistemas. O registro 
digital tem trazido à junta um público mais especializado na medida em que as 
questões societárias se evidenciam quando retirada a máscara dos procedimentos 
morosos ao passo que aproxima também o empreendedor (sócios e 
administradores) das decisões de registro pela facilidade de acompanhar os 
processos junto com os profissionais assistentes. É uma mudança cultural que leva 
tempo, naturalmente, contudo, como tem acontecido em muitos aspectos da 
sociedade contemporânea, a velocidade de adaptação tem nos surpreendido. 


