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 Decretos

 DECRETO Nº 58.879, 
DE 7 DE FEVEREIRO DE 2013

Aprova o Regulamento da Junta Comercial do 
Estado de São Paulo - JUCESP, transformada em 
autarquia pela Lei Complementar nº 1.187, de 28 
de setembro de 2012

GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, 
no uso de suas atribuições legais e com fundamento no artigo 
3º das Disposições Transitórias da Lei Complementar nº 1.187, 
de 28 de setembro de 2012, e tendo presente a exposição de 
motivos do Titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, 

Ciência e Tecnologia e a manifestação da Secretaria de Gestão 
Pública,

Decreta:
Artigo 1º - Fica aprovado o Regulamento da Junta Comercial 

do Estado de São Paulo - JUCESP, transformada em autarquia 
pela Lei Complementar nº 1.187, de 28 de setembro de 2012, 
constante do anexo que faz parte integrante deste decreto.

Artigo 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

Palácio dos Bandeirantes, 7 de fevereiro de 2013
GERALDO ALCKMIN
Luiz Carlos Quadrelli
Secretário-Adjunto, Respondendo pelo Expediente da Secre-

taria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia
David Zaia
Secretário de Gestão Pública
Edson Aparecido dos Santos
Secretário-Chefe da Casa Civil
Publicado na Casa Civil, aos 7 de fevereiro de 2013. ANEXO

a que se refere o artigo 1º do
Decreto nº 58.879, de 7 de fevereiro de 2013
Regulamento da Junta Comercial do Estado de
São Paulo - JUCESP
TÍTULO I
Da Natureza Jurídica, Sede e Jurisdição
Artigo 1º - A Junta Comercial do Estado de São Paulo - 

JUCESP, com personalidade jurídica de direito público e prazo 
indeterminado, criada pela Lei nº 107, de 28 de setembro 
de 1892, e transformada em entidade autárquica de regime 
especial pela Lei Complementar nº 1.187, de 28 de setembro de 
2012, possui autonomia administrativa, financeira e patrimonial.

Parágrafo único - A JUCESP subordina-se tecnicamente ao 
Departamento Nacional do Registro do Comércio - DNRC, inte-
grante do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior, e se vincula administrativamente à Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, gozando dos 
privilégios e isenções da Fazenda Estadual.

Artigo 2º - A JUCESP tem sede e foro na cidade de São Paulo 
e jurisdição em todo o território do Estado de São Paulo.

TÍTULO II
Das Finalidades e Atribuições
Artigo 3º - A JUCESP tem como finalidades:
I - executar e administrar, no Estado de São Paulo, os ser-

viços de Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades 
Afins, segundo o disposto na Lei federal nº 8.934, de 18 de 
novembro de 1994;

II - fomentar, simplificar e facilitar o registro e legalização 
de empresários e de pessoas jurídicas, segundo o disposto 
na Lei Complementar federal nº 123, de 14 de dezembro de 
2006, e na Lei federal nº 11.598, de 3 de dezembro de 2007, 
em consonância com as políticas públicas de desenvolvimento 
econômico do Estado;

III - coordenar o desenvolvimento e a implantação, manter e 
atualizar o Cadastro Integrado de Empresas Paulistas - CADEMP;

IV - colaborar com as políticas públicas de desenvolvimento 
econômico do Estado.

Artigo 4º - Para cumprir suas finalidades, cabe à JUCESP:
I - executar os serviços de registro de empresário, empresa 

individual de responsabilidade limitada, sociedade empresária e 
sociedade cooperativa, neles compreendidos:

a) o arquivamento dos atos relativos ao empresário e à 
empresa individual de responsabilidade limitada e à constitui-
ção, alteração, dissolução e extinção de sociedade empresária 
e de sociedade cooperativa, das declarações de microempresas 
e empresas de pequeno porte, bem como dos atos relativos a 
consórcios e grupo de sociedades de que trata a lei de sociedade 
por ações;

b) o arquivamento dos atos concernentes a sociedades 
empresárias estrangeiras autorizadas a funcionar no País;

c) o arquivamento de atos ou documentos que, por determi-
nação legal, seja atribuído ao Registro Público de Empresas Mer-
cantis e Atividades Afins e daqueles que possam interessar ao 
empresário, à sociedade empresária ou à sociedade cooperativa;

d) a autenticação dos instrumentos de escrituração dos 
empresários, empresas individuais de responsabilidade limita-
da, das sociedades empresárias, das sociedades cooperativas 
registradas e dos agentes auxiliares do comércio, nos termos 
de lei específica;

e) a emissão de certidões dos documentos arquivados;
II - aprovar a tabela de preços de seus serviços;
III - processar, em relação aos agentes auxiliares do 

comércio:
a) a habilitação, nomeação, matrícula e seu cancelamento 

de tradutores públicos e intérpretes comerciais;
b) a matrícula e seu cancelamento de leiloeiros, trapicheiros 

e administradores de armazéns gerais;
c) apurar as infrações cometidas, instaurando os respectivos 

processos administrativos para aplicação das penalidades;
IV - elaborar as normas de caráter administrativo necessá-

rias ao fiel cumprimento das normas legais e regulamentares;
V - expedir carteiras de exercício profissional para empre-

sários e titulares de empresa individual de responsabilidade 
limitada, agentes auxiliares do comércio, administradores de 
sociedade empresária ou sociedade cooperativa inscritas no 
Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins;

VI - proceder ao assentamento dos usos e práticas mer-
cantis;

VII - prestar ao Departamento Nacional de Registro do 
Comércio as informações necessárias:

a) à organização, formação e atualização do cadastro nacio-
nal das empresas mercantis em funcionamento no País;

b) à realização de estudos para o aperfeiçoamento dos 
serviços de Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades 
Afins;

c) ao acompanhamento e à avaliação da execução dos 
serviços de Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades 
Afins;

d) à catalogação dos assentamentos de usos e práticas 
mercantis procedidos;

VIII - organizar, formar, atualizar e auditar, observadas 
as instruções normativas do DNRC, o Cadastro Estadual de 
Empresas Mercantis - CEE, integrante do Cadastro Nacional de 
Empresas Mercantis - CNE;

IX - recolher os valores relativos aos preços públicos devidos 
por seus serviços;

X - integrar a execução dos serviços a que se refere o inciso 
I deste artigo aos prestados por órgãos e entidades responsáveis 
pelo registro e legalização de empresários e de pessoas jurídicas, 
em cumprimento às diretrizes e procedimentos para a simplifica-
ção e integração do processo estabelecidos na Lei Complemen-
tar federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e na Lei federal 
nº 11.598, de 3 de dezembro de 2007, observadas as resoluções 
do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação 
do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios;

XI - desenvolver:
a) manter, hospedar e publicar os instrumentos criados em 

cumprimento da Lei Complementar federal nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, e da Lei federal nº 11.598, de 3 de dezembro 
de 2007, para a implantação da Rede Nacional para a Simpli-
ficação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios 
- REDESIM, observadas as resoluções do Comitê para Gestão da 
Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização 
de Empresas e Negócios;

b) manter e hospedar o Cadastro Integrado de Empresas 
Paulistas - CADEMP, com o objetivo de consolidar as informa-
ções dos cadastros de empresários e pessoas jurídicas mantidas 
pelos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, 
com a função de unificar as consultas públicas e servir como 
instrumento de integração entre os respectivos sistemas;

c) ou apoiar estudos e pesquisas a partir de suas bases de 
dados cadastrais, de forma a criar informações sobre aspectos 
econômico-financeiros das atividades empresariais, com a finali-
dade de subsidiar a formulação de políticas de desenvolvimento 
econômico e social do Estado;

XII - manter cursos de preparação, treinamento e recicla-
gem para formação e aperfeiçoamento do Quadro de Pessoal 
da JUCESP;

XIII - realizar, diretamente ou por meio de terceiros, seminá-
rios, congressos, treinamentos e cursos, na área de sua atuação.

TÍTULO III
Das Diretrizes Específicas dos Processos e Serviços
Artigo 5º - Para o cumprimento das finalidades previstas 

nos incisos X e XI do artigo 4º deste Regulamento, os processos 
relacionados à constituição, alteração e baixa de empresários 
individuais, empresas individuais de responsabilidade limitada, 
sociedades empresárias e sociedades cooperativas, assim como 
os serviços a eles correlatos na JUCESP, observarão as seguintes 
diretrizes específicas:

I - incorporar, gradualmente, automação intensiva, alta 
interatividade e integração dos processos e procedimentos dos 
órgãos e entidades responsáveis pela concessão da existência 
legal, inscrições tributárias, alvarás de funcionamento e demais 
licenças que possibilitam o registro e legalização com vistas ao 
funcionamento de empresas e negócios;

II - integrar, gradualmente, os processos, procedimentos e 
instrumentos do Sistema Integrado de Licenciamento, criado 
pelo Decreto nº 55.660, de 30 de março de 2010;

III - implantar, gradualmente, a virtualização do atendi-
mento aos usuários, por meio de instrumentos e formulários 
padronizados e disponibilizados na Internet mediante o uso, 
por todos os intervenientes, de certificado digital válido emitido 
por Autoridade Certificadora Integrante da Infra-Estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil;

IV - assegurar simplicidade e rapidez, de forma a que se 
possa registrar e legalizar em curtíssimo prazo e, quando o 
processo estiver totalmente integrado, mediante um único 
atendimento.

Artigo 6º - Ao Presidente cabe editar normas complementa-
res para a execução do disposto no artigo anterior.

TÍTULO IV
Da Estrutura Organizacional
Artigo 7º - A JUCESP tem a seguinte estrutura organiza-

cional:
I - Presidência:
a) Assessoria Técnica da Presidência;
b) Assessoria Técnica de Decisão Singular;
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b) as denúncias sobre irregularidades praticadas por lei-
loeiros públicos oficiais e tradutores públicos e intérpretes 
comerciais;

II - deliberar, por proposta do Presidente, sobre:
a) a criação de Delegacias;
b) as proposições de perda de mandato de Vogal ou 

suplente;
c) o valor da caução fixada para os leiloeiros públicos 

oficiais;
d) o assentamento de usos e práticas mercantis.
SEÇÃO III
Das Turmas de Vogais
Artigo 22 - São atribuições das Turmas:
I - julgar, originariamente, os pedidos de arquivamento dos 

atos sujeitos ao regime de decisão colegiada;
II - julgar os pedidos de reconsideração de seus despachos.
CAPÍTULO V
Da Procuradoria
Artigo 23 - Compete à Procuradoria da JUCESP o exercício 

das funções de consultoria jurídica e fiscalização na forma a ser 
definida mediante resolução conjunta JUCESP/PGE.

Parágrafo único - A representação da JUCESP do Estado de 
São Paulo em juízo será feita pela Procuradoria Geral do Estado 
da mesma forma estabelecida pelo "caput".

CAPÍTULO VI
Da Ouvidoria
Artigo 24 - A Ouvidoria, órgão responsável pela recepção, 

avaliação e encaminhamento das sugestões, reclamações e 
denúncias relativas aos serviços prestados pela autarquia, obser-
vadas as disposições deste decreto e as do Decreto nº 50.656, de 
30 de março de 2006, alterado pelo Decreto nº 51.561, de 12 de 
fevereiro de 2007, é regida:

I - pela Lei nº 10.294, de 20 de abril de 1999, alterada pela 
Lei nº 12.806, de 1º de fevereiro de 2008;

II - pelo Decreto nº 44.074, de 1º de julho de 1999.
§ 1º - O Ouvidor será nomeado pelo Governador do Estado, 

dentre os integrantes do Quadro de Pessoal da JUCESP, escolhi-
do em lista tríplice elaborada pelo Secretário de Desenvolvimen-
to Econômico, Ciência e Tecnologia, a partir de lista sêxtupla 
enviada pelo Presidente.

§ 2º - A Ouvidoria manterá sigilo da fonte, sempre que 
esta solicitar.

Artigo 25 - São competências do Ouvidor:
I - estabelecer canal permanente de comunicação com os 

integrantes do Quadro de Pessoal da JUCESP e usuários de 
seus serviços, para prestação de informações e recebimento de 
reivindicações e sugestões;

II - analisar as reivindicações e sugestões recebidas e 
encaminhá-las às autoridades e unidades competentes;

III - patrocinar causas que visem eliminar situações prejudi-
ciais aos empregados, servidores e usuários;

IV - transmitir ao interessado as informações pertinentes e 
tomar conhecimento do seu nível de satisfação;

V - manter permanente contato com as demais unidades da 
JUCESP, para fins de estudo conjunto e avaliação das propostas 
recebidas;

VI - elaborar relatórios estatísticos e promover a divulgação 
das suas atividades.

CAPÍTULO VII
Da Secretaria Geral
Artigo 26 - São atribuições da Secretaria Geral:
I - executar e supervisionar o registro mercantil dos atos 

decididos em regime de decisão singular ou colegiada;
II - apoiar o julgamento, singular ou colegiado, de atos do 

registro mercantil;
III - organizar as sessões plenárias;
IV - supervisionar a tramitação dos recursos previstos na 

legislação relativa ao registro mercantil, de modo a garantir o 
fiel cumprimento das decisões neles proferidas;

V - executar os demais registros de competência da JUCESP 
definidos em lei, incluindo o cumprimento de ordens judiciais 
e demais solicitações expedidas por autoridades públicas, no 
exercício de suas funções;

VI - promover a guarda dos documentos levados a registro, 
zelando pela sua integridade, e certificar, para fins externos, as 
informações decorrentes;

VII - supervisionar, controlar e fiscalizar as diretorias a ela 
subordinadas;

VIII - exercer as demais atribuições que lhe forem atribuídas 
em leis ou em outras normas federais ou estaduais.

Artigo 27 - São competências do Secretário-Geral:
I - certificar, expedir atos ou exarar despachos para execu-

ção e funcionamento dos serviços de competência da Secretaria 
Geral;

II - participar do Plenário, como órgão de execução dos 
atos de registro;

III - apontar os processos em boa ordem para inserção em 
pauta para julgamento e secretariar as sessões plenárias;

IV - fazer cumprir as decisões proferidas nos recursos;
V - controlar os prazos processuais relativos ao registro 

mercantil, fazendo observar os seus termos;
VI - assinar as certidões expedidas pela JUCESP, podendo 

delegar;
VII - responder aos ofícios e demais solicitações, no exer-

cício de suas funções, relativos aos atos e procedimentos de 
registro;

VIII - apreender documentos que se apresentem como prova 
material de crime, com seu sucessivo encaminhamento para a 
autoridade competente.

SEÇÃO I
Da Assessoria Técnica
Artigo 28 - São atribuições da Assessoria Técnica:
I - examinar, instruir e informar ofícios e requerimentos 

encaminhados à JUCESP;
II - encaminhar os ofícios e ordens judiciais, por determi-

nação do Secretário-Geral, para a execução das respectivas 
anotações e registros;

III - elaborar minuta de ofícios ao Poder Judiciário e demais 
órgãos e de notificações às partes nos expedientes de sua 
alçada.

SEÇÃO II
Da Diretoria de Registro
Artigo 29 - São atribuições da Diretoria de Registro:
I - supervisionar e zelar:
a) pelo procedimento relativo ao arquivamento de atos de 

competência da JUCESP e respectiva guarda dos documentos;

arquivamento e pelo permanente aprimoramento técnico dos 
seus integrantes;

II - decidir sobre o encaminhamento de solicitações de 
parecer da Procuradoria da JUCESP em processos de alçada da 
unidade, quando ocorrer dúvida jurídica relevante;

III - propor e implantar sistemas de acompanhamento e 
controle das atividades desenvolvidas;

IV - solicitar a correção de apontamento especial constante 
da folha de rosto da ficha cadastral, quando for o caso;

V - registrar apontamento especial de pendência adminis-
trativa na ficha cadastral de empresa com registro na JUCESP;

VI - encaminhar os processos de registro que apresentem 
apontamento especial de pendência ou de bloqueio à Assessoria 
Técnica da Presidência.

Artigo 14 - Os integrantes da Assessoria Técnica de Deci-
são Singular e da Assessoria Técnica da Presidência com as 
atribuições previstas no inciso II do artigo 10 devem possuir 
comprovado conhecimento de Direito Comercial e do Registro 
Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins.

CAPÍTULO II
Da Vice-Presidência
Artigo 15 - São competências do Vice-Presidente:
I - substituir o Presidente em suas faltas, impedimentos e 

licenças;
II - efetuar correição permanente dos serviços e do pessoal 

administrativo;
III - fiscalizar a execução orçamentária e financeira;
IV - representar, ao Presidente, contra irregularidades de 

que tiver ciência sobre o funcionamento da JUCESP;
V - promover, no exercício das atribuições de correição, as 

medidas necessárias ao fiel e rigoroso cumprimento dos prazos 
e disposições estabelecidos neste regulamento;

VI - exercer atribuições que lhe forem cometidas pelo Presi-
dente ou pela legislação aplicável;

VII - coordenar, autorizado pelo Presidente, a atuação dos 
Vogais;

VIII - coordenar, supervisionar e orientar as atividades dos 
integrantes da Assessoria Técnica da Corregedoria.

Artigo 16 - A atividade correicional da Vice-Presidência 
abrange:

I - verificar:
a) a regularidade das atividades desenvolvidas pelos órgãos 

da estrutura organizacional;
b) o cumprimento das obrigações prescritas pelos regimes 

e jornadas de trabalho;
II - apurar a conduta funcional dos empregados do Quadro 

de Pessoal da JUCESP e servidores públicos em exercício na 
JUCESP, propondo sua responsabilização, quando for o caso;

III - propor medidas com o escopo de sanear irregulari-
dades técnicas e administrativas e, quando necessário, propor 
responsabilidades;

IV - realizar auditorias nos sistemas contábil, financeiro, 
orçamentário, de pessoal e demais sistemas administrativos e 
operacionais;

V - acompanhar:
a) a execução orçamentária e financeira, nos termos da Lei 

federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;
b) as contratações e os convênios firmados, objetivando seu 

uso como instrumento de gestão;
VI - desenvolver atividades preventivas de inspeção e cor-

reição de potenciais desvios, visando ao combate de irregulari-
dades administrativas ou práticas lesivas ao patrimônio público;

VII - fiscalizar:
a) a legalidade e os resultados, quanto à eficácia e eficiên-

cia, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, bem como 
a correta aplicação dos recursos financeiros;

b) as prestações de contas decorrentes de convênios;
c) os procedimentos licitatórios;
VIII - apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais ou 

irregulares, praticados por agentes públicos ou privados, na 
utilização de recursos públicos da JUCESP.

§ 1º - Para apoiar o cumprimento das atribuições previstas 
no "caput" poderão ser utilizados serviços de auditoria externa, 
consultoria e outros serviços técnicos, mediante regular processo 
de licitação.

§ 2º - A atribuição correicional da Vice-Presidência será 
exercida em conjunto com a Procuradoria da JUCESP e a Corre-
gedoria Geral da Administração, quando necessário.

SEÇÃO ÚNICA
Da Assessoria Técnica da Corregedoria
Artigo 17 - São atribuições da Assessoria Técnica da Cor-

regedoria:
I - preparar, instruir e relatar os procedimentos correcionais;
II - outras atividades de apoio técnico que lhe forem atribu-

ídas pelo Vice-Presidente.
Artigo 18 - Os integrantes da Assessoria Técnica da Corre-

gedoria devem possuir formação superior em Administração de 
Empresas, Contabilidade, Direito ou Economia.

§ 1º - A Assessoria Técnica da Corregedoria será composta 
por Assessores Técnicos da Vice-Presidência.

§ 2º - Poderão ser requisitados para compor ou auxiliar 
a Assessoria Técnica da Corregedoria servidores públicos da 
Administração Direta ou Indireta.

CAPÍTULO III
Do Conselho Consultivo
Artigo 19 - São atribuições do Conselho Consultivo:
I - analisar os relatórios de atividades da JUCESP e emitir 

recomendações;
II - apresentar propostas para a melhoria do atendimento 

aos usuários e agentes vinculados;
III - opinar sobre assuntos que lhe forem encaminhados 

pelo Presidente.
CAPÍTULO IV
Dos Órgãos Deliberativos
SEÇÃO I
Da Função Deliberativa Singular
Artigo 20 - A função deliberativa primária singular será 

exercida pelos integrantes da Assessoria Técnica de Decisão 
Singular, mediante delegação do Presidente.

SEÇÃO II
Do Plenário
Artigo 21 - São atribuições do Plenário:
I - julgar:
a) os recursos interpostos das decisões definitivas, singula-

res ou colegiadas;

XXII - celebrar convênios e contratos, acordos, ajustes e 
outros instrumentos congêneres com entidades públicas e pri-
vadas, podendo delegar;

XXIII - criar comissões não permanentes e grupos de 
trabalho;

XXIV - aprovar a realização de cursos, seminários, congres-
sos e atividades similares;

XXV - apresentar anualmente ao Departamento Nacional do 
Registro do Comércio relatório do exercício anterior;

XXVI - apresentar ao Plenário de Vogais os preços públicos 
a serem cobrados e estabelecidos em tabela;

XXVII - avocar, de modo geral ou em casos especiais, as 
atribuições ou competências das unidades, Secretários, Diretores 
ou dos demais integrantes subordinados do Quadro de Pessoal 
da JUCESP.

SEÇÃO I
Da Assessoria Técnica da Presidência
Artigo 10 - A Assessoria Técnica da Presidência tem as 

seguintes atribuições:
I - em relação às atividades gerais relacionadas a expe-

dientes e processos, por meio da Assessoria de Processos e 
Expediente:

a) examinar, instruir e informar os processos e expedientes 
encaminhados ao Presidente, bem como acompanhar seu anda-
mento e execução;

b) elaborar ofícios e minutas de atos administrativos de 
conteúdo normativo;

c) emitir pareceres técnicos sobre assuntos relacionados 
à JUCESP;

II - em relação ao processo de registro público de empresas, 
por meio da Assessoria de Registro Empresarial:

a) examinar e proferir decisões, por designação do Pre-
sidente, ouvida a Procuradoria, se for o caso, nos pedidos 
de arquivamento sujeitos ao regime de decisão singular que 
envolvam fichas cadastrais gravadas com registro de bloqueio 
ou pendência;

b) solicitar o apontamento especial de pendência adminis-
trativa na ficha cadastral de empresa com registro na JUCESP;

c) realizar a análise prévia dos atos sujeitos ao regime de 
decisão colegiada que envolvam fichas cadastrais gravadas com 
registros de bloqueio ou pendência, instruindo o processo com 
os subsídios necessários à decisão da Turma de Vogais;

d) demandar ao setor competente a correção de aponta-
mento especial constante da folha de rosto de ficha cadastral, 
quando for o caso;

e) orientar o usuário dos serviços da JUCESP sobre os efei-
tos e as eventuais medidas para saneamento de apontamentos 
especiais cadastrais;

III - em relação às atividades de planejamento e controle de 
qualidade, por meio da Assessoria de Planejamento e Controle:

a) assessorar o Presidente na análise sistemática relacio-
nada à elaboração, implantação, avaliação, revisão e ajustes de 
programas, projetos e ações;

b) propor soluções para problemas de caráter organizacio-
nal e avaliar propostas de criação ou modificação da estrutura 
administrativa;

c) fornecer subsídios à tomada de decisões, inclusive no 
campo econômico e financeiro, ao planejamento e ao contro-
le de atividades, com o desenvolvimento de indicadores de 
desempenho;

d) elaborar relatórios, a pedido do Presidente, sobre as 
atividades da JUCESP;

e) assistir o Presidente na elaboração e implantação de 
uma política de qualidade pautada por diretrizes e indicadores 
estratégicos que visem modernizar continuamente a gestão e 
garantir a excelência no atendimento ao usuário;

f) executar a medição e o controle dos indicadores estra-
tégicos ligados à política de qualidade, compreendendo a 
satisfação do usuário, auditoria interna da qualidade, medição 
e monitoramento dos processos e dos serviços, controle de não 
conformidades, análise de dados e indicação de ações corretivas 
e preventivas aplicáveis;

g) supervisionar e/ou executar os serviços de auditoria nas 
áreas contábil, patrimonial, orçamentária, financeira, adminis-
trativa, de suprimento de bens e serviços, de recursos humanos, 
de tecnologia da informação e de obras e serviços, dentre outros 
de controle interno, emitindo relatórios, pareceres e laudos téc-
nicos relacionados com sua área de atuação, sem prejuízo das 
prerrogativas dos órgãos de correição;

IV - em relação ao campo da comunicação social, por meio 
da Assessoria de Comunicação e Eventos:

a) assistir os dirigentes da JUCESP no relacionamento com 
os órgãos de comunicação;

b) acompanhar a posição da mídia com respeito ao campo 
de atuação da JUCESP, preparando "releases", "clippings" e 
cartas à imprensa;

c) colaborar com as áreas da JUCESP em assuntos relativos 
à manutenção de relações com órgãos públicos e privados de 
interesse da autarquia;

d) criar e manter canais de comunicação com a mídia;
e) acompanhar, para fins de registro e difusão, atos e ceri-

mônias com a participação dos dirigentes da JUCESP;
f) realizar o registro visual de eventos e de ações de inte-

resse da JUCESP;
g) elaborar material informativo, reportagens e artigos para 

divulgação interna e externa;
h) elaborar, produzir e padronizar material visual de suporte 

às atividades internas e externas da JUCESP, obedecidas as 
normas do Governo do Estado;

i) colaborar com a administração do sítio da JUCESP na 
Internet, criando condições para colocar à disposição do público 
informações atualizadas pertinentes ao campo funcional e à atu-
ação da JUCESP, dentro de padrões de qualidade, confiabilidade, 
segurança e integridade;

j) articular as atividades de comunicação da JUCESP com as 
diretrizes de comunicação do Governo do Estado.

Artigo 11 - São competências do Dirigente da Assessoria 
Técnica da Presidência:

I - assessorar o Presidente no exercício de suas funções;
II - coordenar, supervisionar e orientar as atividades dos 

integrantes da Assessoria Técnica da Presidência previstas no 
artigo anterior;

III - propor e implantar sistemas de acompanhamento e 
controle das atividades desenvolvidas.

SEÇÃO II
Da Assessoria Técnica de Decisão Singular
Artigo 12 - São atribuições da Assessoria Técnica de Decisão 

Singular:
I - julgar, originariamente, por designação do Presidente, os 

pedidos de arquivamento de atos sujeitos ao regime de decisão 
singular, exceto os casos que envolvam fichas cadastrais grava-
das com registro de bloqueio ou pendência;

II - julgar os pedidos de reconsideração de seus despachos;
III - realizar atendimento ao usuário dos serviços da 

JUCESP para orientar sobre o cumprimento de exigências e os 
procedimentos de arquivamento dos atos sujeitos ao regime de 
decisão singular.

Artigo 13 - São competências do Dirigente da Assessoria 
Técnica de Decisão Singular:

I - coordenar, supervisionar e orientar as atividades dos 
integrantes da Assessoria Técnica de Decisão Singular, zelando 
pela harmonização dos critérios de análise dos pedidos de 

c) Gerência de Apoio Administrativo;
II - Vice-Presidência, com Assessoria Técnica da Correge-

doria;
III - Procuradoria;
IV - Ouvidoria;
V - Conselho Consultivo;
VI - Órgãos Deliberativos:
a) Plenário;
b) Turmas de Vogais;
VII - Secretaria Geral:
a) Gerência de Apoio Administrativo;
b) Assessoria Técnica;
c) Diretoria de Registro:
1. Gerência de Registro e Arquivo;
2. Gerência de Informações;
d) Diretoria de Apoio à Decisão:
1. Gerência de Apoio à Decisão Singular;
2. Gerência de Apoio à Decisão Colegiada;
e) Diretoria de Logística:
1. Gerência de Digitalização e Controle de Qualidade;
2. Gerência de Guarda e Distribuição;
f) Diretoria de Serviços Auxiliares ao Comércio:
1. Gerência de Registro de Livros;
2. Gerência de Fiscalização;
VIII - Secretaria Executiva de Tecnologia da Informação:
a) Gerência de Apoio Administrativo;
b) Diretoria de Sistemas:
1. Gerência de Requisitos;
2. Gerência de Administração de Dados;
3. Gerência de Controle de Qualidade e Métricas;
c) Diretoria de Tecnologia:
1. Gerência de Suporte ao Usuário;
2. Gerência de Operação;
3. Gerência de Desenvolvimento de Sistemas;
IX - Secretaria Executiva de Atendimento:
a) Gerência de Apoio Administrativo;
b) Diretoria de Atendimento ao Cidadão:
1. Gerência de Protocolo;
2. Gerência de Acompanhamento do Atendimento ao Cida-

dão;
c) Diretoria de Integração com Órgãos Públicos:
1. Gerência de Viabilidade e Licenciamento;
2. Gerência de Classificação de Atividade Econômica;
3. Gerência de Inscrições Cadastrais;
d) Diretoria de Capacitação e Treinamento;
X - Secretaria Executiva de Administração:
a) Gerência de Apoio Administrativo;
b) Diretoria de Orçamento e Finanças:
1. Gerência de Orçamento e Finanças;
2. Gerência de Contabilidade;
c) Diretoria de Recursos Humanos:
1. Gerência de Administração de Pessoal;
2. Gerência de Desenvolvimento de Pessoal;
d) Diretoria de Patrimônio e Contratos, com uma Gerência 

de Expedição;
XI - Órgãos Regionais:
a) Delegacias Regionais;
b) Postos Distritais;
c) Escritórios e Postos Regionais.
TÍTULO V
Das Atribuições e Competências
CAPÍTULO I
Da Presidência
Artigo 8º - A Presidência é o órgão superior de direção e 

representação que coordena, supervisiona, controla e decide 
sobre as atividades da JUCESP.

Artigo 9º - O Presidente tem as seguintes competências:
I - exercer a direção superior da JUCESP, coordenando as 

atividades de planejamento, orçamento e modernização, bem 
como gerir as atividades de administração financeira e contábil, 
recursos humanos e logísticos, necessários à consecução de 
suas atividades;

II - admitir, distribuir, dispensar, promover, aplicar penalida-
des e praticar todos os demais atos de administração de pessoal 
da JUCESP, podendo delegar;

III - representar a JUCESP extrajudicialmente;
IV - convocar para o exercício e dar posse aos Vogais e 

suplentes, nos termos da legislação aplicável;
V - aprovar a pauta, convocar e presidir as sessões do 

Plenário de Vogais;
VI - julgar, originariamente, os atos de Registro Público de 

Empresas Mercantis e Atividades Afins, sujeitos ao regime de 
decisão singular;

VII- determinar o arquivamento de atos, mediante provo-
cação dos interessados, nos pedidos não decididos nos prazos 
previstos na legislação federal;

VIII - designar:
a) Vogal, servidor ou integrante habilitado do Quadro de 

Pessoal da JUCESP para proferir decisões singulares;
b) substituto para presidir a JUCESP na hipótese de impedi-

mento concomitante com o do Vice-Presidente;
c) Vogal ou convocar suplente, e, ainda, designar servidor ou 

integrante do Quadro de Pessoal da JUCESP para a autenticação 
de instrumentos de escrituração mercantil;

IX - receber, instruir e encaminhar ao Governador do Estado 
impugnação à nomeação de Vogal ou suplente;

X - velar pelo fiel cumprimento das normas legais e exe-
cutivas;

XI - submeter ao exame e à deliberação do Plenário de 
Vogais propostas sobre:

a) a criação de Delegacias;
b) as proposições de perda de mandato de Vogal ou 

suplente;
c) o valor da caução fixada para os leiloeiros públicos 

oficiais;
d) o assentamento de usos e práticas mercantis;
XII - cumprir e fazer cumprir as deliberações do Plenário 

de Vogais;
XIII - emitir normas gerais, no âmbito da JUCESP, observada 

a legislação aplicável;
XIV - despachar os recursos, indeferindo-os liminarmente 

nos casos previstos na legislação federal;
XV - abrir vista à parte interessada e à Procuradoria e desig-

nar Vogal Relator nos processos de recurso ao Plenário;
XVI - encaminhar à Procuradoria os processos e matérias 

que tiverem de ser submetidos ao seu exame e parecer, podendo 
delegar;

XVII - determinar o número e compor as Turmas de Vogais;
XVIII - assinar carteiras de exercício profissional;
XIX - nomear e proceder à matrícula de tradutores públicos 

e intérpretes comerciais, bem como proceder à matricula de 
leiloeiros e seus prepostos, observada a legislação pertinente;

XX - delegar competência:
a) para a movimentação financeira dos recursos da JUCESP 

ao Secretário Executivo de Administração, fixando valores de 
alçada máxima;

b) observada a legislação pertinente, nos demais casos;
XXI - autorizar, na qualidade de dirigente de unidade 

orçamentária, despesas acima do limite alçado ao Secretário 
Executivo de Administração e demais autoridades delegadas;

Comunicado

Ratificamos que o horário de envio de matérias para publicação no Diário 
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7h00 às 16h00.
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b) registro de pedidos de instalação de equipamentos, 
programas e aplicativos;

c) atendimento inicial a pedidos de manutenção ou corre-
ção de problemas relacionados à utilização de qualquer elemen-
to do parque tecnológico da JUCESP;

II - desenvolver e implantar procedimentos de instalação, 
configuração e atualizações periódicas do ambiente e aplicati-
vos utilizados pelos usuários internos da JUCESP;

III - manter área de manutenção básica de equipamentos, 
de acordo com a política de Tecnologia da Informação da 
JUCESP;

IV - criar e manter atualizado manual de boas práticas de 
utilização do parque tecnológico da JUCESP;

V - assessorar, colaborar e orientar as demais áreas da 
JUCESP para utilização de "softwares" adquiridos ou con-
tratados para as atividades meio, como Folha de Pagamento, 
Contabilidade e Gerenciamento de Materiais;

VI - executar outras atividades de apoio ao usuário defini-
das na política de Tecnologia da Informação da JUCESP.

SUBSEÇÃO II
Da Gerência de Operação
Artigo 55 - São atribuições da Gerência de Operação:
I - definir:
a) implantar e manter ambiente informatizado para a ope-

ração dos sistemas de informação da JUCESP, incluindo estrutura 
de rede de comunicação de dados da JUCESP;

b) implementar soluções de segurança, visando à proteção 
dos sistemas e processos informatizados, sítios na Internet e 
dados sob guarda da JUCESP;

c) padrões mínimos de compatibilidade com o ambiente 
informatizado de produção, incluindo padrões de segurança e 
de utilização de recursos operacionais;

d) implantar e manter sistema de controle de erros para 
aplicações em produção;

II - realizar verificações periódicas de segurança e utilização 
de rede nos sítios da internet, sistemas informatizados externos 
e internos e bases de dados sob responsabilidade da JUCESP;

III - implantar e manter ambiente de homologação de 
sistemas, de forma a refletir com a máxima exatidão possível o 
ambiente de operação existente;

IV - implementar e manter o Portal Institucional da JUCESP 
na Internet;

V - executar a cópia de segurança de dados, em periodici-
dade definida em conjunto com a Gerência de Administração 
de Dados;

VI - instalar:
a) em ambiente de homologação, os artefatos enviados pela 

Gerência de Desenvolvimento;
b) em ambiente de produção, os novos artefatos formal-

mente aprovados pela Diretoria de Sistemas.
SUBSEÇÃO III
Da Gerência de Desenvolvimento de Sistemas
Artigo 56 - São atribuições da Gerência de Desenvolvimento 

de Sistemas:
I - realizar a especificação técnica relativa as especificações 

funcionais encaminhadas pela Gerência de Requisitos;
II - desenvolver ou acompanhar o desenvolvimento, quando 

realizado por terceiros, dos novos módulos e das manutenções 
requisitadas pela Gerência de Requisitos de forma a adequar, 
tanto quanto possível, as entregas à lista de prioridades rece-
bida;

III - entregar à Gerência de Operação, após a aprovação 
formal, os pacotes de instalação dos artefatos desenvolvidos 
para instalação no ambiente de homologação;

IV - proceder a correções nos artefatos desenvolvidos 
sempre que forem detectados erros nos testes realizados pela 
Gerência de Controle de Qualidade e Métricas.

CAPÍTULO IX
Da Secretaria Executiva de Atendimento
Artigo 57 - São atribuições da Secretaria Executiva de 

Atendimento:
I - supervisionar os serviços de atendimento, protocolo e 

acompanhamento do atendimento prestados ao público externo 
da JUCESP;

II - gerir:
a) convênios e outros ajustes relativos à Lei federal nº 

11.598, de 3 de dezembro de 2007, ressalvadas as atribuições 
da Secretaria Executiva de Administração e da Secretaria Geral;

b) as relações da JUCESP com outros órgãos e entidades 
para a integração de processos, a partir das regras estabelecidas 
com fundamento na Lei federal nº 11.598, de 3 de dezembro 
de 2007;

c) a capacitação e treinamento, inclusive provendo e atuali-
zando o respectivo material educativo e informativo, relativos ao 
serviço de atendimento e aos processos de trabalho da JUCESP, 
voltados aos públicos externo e interno, em consonância com as 
demais Secretarias;

III - promover a mensuração dos indicadores relativos à exe-
cução do serviço de atendimento ao público externo da JUCESP.

Artigo 58 - São competências do Secretário Executivo de 
Atendimento:

I - elaborar relatórios, inclusive indicando as medidas 
decorrentes, sobre:

a) os indicadores relativos à execução do serviço de atendi-
mento ao público externo da JUCESP;

b) as discussões promovidas com outros órgãos e entidades 
relativas à Lei federal nº 11.598, de 3 de dezembro de 2007;

c) as reclamações e sugestões de melhoria colhidas na pres-
tação do serviço de atendimento ao público externo da JUCESP;

d) as ações de capacitação e treinamento executadas;
II - propor as minutas dos convênios e outros ajustes relati-

vos à Lei federal nº 11.598, de 3 de dezembro de 2007;
III - propor, anualmente:
a) as metas e o plano de melhoria da qualidade do serviço 

de atendimento ao público externo da JUCESP;
b) o plano de capacitação e treinamento voltados ao públi-

co interno da JUCESP, decorrente dos planos de melhoria da 
qualidade dos processos de trabalho elaborados pelas demais 
Secretarias;

IV - submeter proposta de divulgação institucional de 
material educativo e informativo voltados ao público interno e 
externo à JUCESP;

V - propor alterações e correções dos sistemas de infor-
mação que suportam o serviço de atendimento ao usuário 
externo da JUCESP, bem como a criação de novos módulos para 
aprimorá-lo;

VI - definir os indicadores relativos ao serviço de atendimen-
to ao usuário externo da JUCESP.

SEÇÃO I
Da Diretoria de Atendimento ao Cidadão
Artigo 59 - São atribuições da Diretoria de Atendimento 

ao Cidadão:
I - controlar, de forma integrada, o serviço de atendimento 

ao cidadão, prestando as informações, orientações e suporte à 
utilização dos sistemas de informação da JUCESP;

II - medir os indicadores de execução do serviço de atendi-
mento ao cidadão;

III - garantir a adequação do serviço de atendimento ao 
cidadão ao material educativo e informativo elaborado pela 
Diretoria de Capacitação e Treinamento;

IV - auxiliar na elaboração, atualização e aprovação, em 
conjunto com a Diretoria de Capacitação e Treinamento, de 

II, baseando-se, sempre que possível, no conceito de Acordo de 
Níveis de Serviço;

II - atestar a prestação de serviços e a entrega de equipa-
mentos ou insumos relacionados à área de Tecnologia da Infor-
mação e Comunicação de acordo com a política de Tecnologia 
da Informação da JUCESP.

SEÇÃO I
Da Diretoria de Sistemas
Artigo 47 - São atribuições da Diretoria de Sistemas:
I - levantar e promover a integração das necessidades das 

demais áreas da JUCESP relativas a sistemas de informação, con-
templando a construção de novos sistemas e as manutenções 
evolutivas, corretivas e legais, de forma a aprimorar a qualidade 
dos serviços prestados;

II - garantir a integridade e qualidade das bases de dados 
da JUCESP, notadamente as relacionadas ao Registro Público de 
Empresas Mercantis e Atividades Afins e às relativas ao processo 
de integração entre órgãos públicos previsto na Lei federal nº 
11.598, de 3 de dezembro de 2007;

III - supervisionar o levantamento de indicadores de qua-
lidade previstos na política de Tecnologia da Informação da 
JUCESP, assim como outros indicadores relacionados com o 
funcionamento de sistemas de informação da JUCESP.

Artigo 48 - São competências do Diretor de Sistemas:
I - elaborar:
a) plano anual de desenvolvimento e manutenção de sis-

temas baseando-se nas necessidades apontadas pelas demais 
áreas da JUCESP;

b) relatório contendo os resultados das medições de 
qualidade previstos na política de Tecnologia da Informação 
da JUCESP, assim como outros indicadores relacionados com o 
funcionamento de sistemas de informação da JUCESP, incluindo 
a aferição dos Acordos de Níveis de Serviço existentes;

II - autorizar, formalmente, a entrada em produção de novos 
módulos ou de pacotes contendo manutenções de sistemas de 
informação;

III - enviar ao Secretário Executivo de Tecnologia da 
Informação lista de necessidades, contendo motivação técnica, 
relativa a compra de equipamentos e insumos de informática e 
contratação de serviços de Tecnologia da Informação relativos 
às suas atribuições.

SUBSEÇÃO I
Da Gerência de Requisitos
Artigo 49 - São atribuições da Gerência de Requisitos:
I - determinar, em conjunto com os gestores de cada área, as 

necessidades de criação de novos módulos, atualizações, manu-
tenções corretivas, legais e evolutivas relativas aos sistemas de 
informação da JUCESP;

II - realizar:
a) o levantamento de requisitos funcionais e não-funcionais 

e as demais etapas da especificação funcional relativas às neces-
sidades determinadas no inciso I deste artigo;

b) a priorização das atividades a serem desenvolvidas, em 
conjunto com a Gerência de Desenvolvimento de Sistemas e com 
as demais áreas da JUCESP;

III - encaminhar a especificação funcional e a definição da 
lista de prioridades de desenvolvimento à Gerência de Desen-
volvimento de Sistemas.

SUBSEÇÃO II
Da Gerência de Administração de Dados
Artigo 50 - São atribuições da Gerência de Administração 

de Dados:
I - especificar os modelos de dados lógico e físico das bases 

de dados da JUCESP, notadamente as relacionadas ao Registro 
Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins e às relativas 
ao processo de integração entre órgãos públicos previsto na Lei 
federal nº 11.598, de 3 de dezembro de 2007;

II - realizar atividades de saneamento das bases de dados 
da JUCESP;

III - definir a arquitetura, especificar e acompanhar o desen-
volvimento das camadas de serviços de acesso e gravação das 
bases de dados da JUCESP;

IV - supervisionar a execução e a guarda das cópias de 
segurança das bases de dados executadas pela Gerência de 
Operação.

SUBSEÇÃO III
Da Gerência de Controle de Qualidade e Métricas
Artigo 51 - São atribuições da Gerência de Controle de 

Qualidade e Métricas:
I - testar os artefatos de desenvolvimento ou manutenção 

construídos pela Gerência de Desenvolvimento, documentando 
as evidências de testes geradas;

II - homologar os artefatos de desenvolvimento ou manu-
tenção construídos pela Gerência de Desenvolvimento, verifi-
cando a sua conformidade à especificação funcional originada 
na Gerência de Requisitos;

III - executar o levantamento de indicadores de qualidade 
previstos na política de Tecnologia da Informação da JUCESP, 
assim como outros indicadores relacionados com o funcio-
namento de sistemas de informação da JUCESP, incluindo a 
aferição dos Acordos de Níveis de Serviço existentes;

IV - aferir o cumprimento dos contratos da Secretaria Exe-
cutiva de Tecnologia da Informação, notadamente em relação à 
medição dos Acordos de Níveis de Serviço.

SEÇÃO II
Da Diretoria de Tecnologia
Artigo 52 - São atribuições da Diretoria de Tecnologia:
I - supervisionar o desenvolvimento de novos módulos 

de sistemas, bem como das manutenções corretivas, legais e 
evolutivas;

II - prover o suporte técnico para a operação dos recursos 
informatizados, de comunicação de voz e dados e demais ativi-
dades de Tecnologia da Informação e Comunicação;

III - manter em operação:
a) o parque tecnológico da JUCESP;
b) os sistemas informatizados internos e externos da 

JUCESP.
Artigo 53 - São competências do Diretor de Tecnologia:
I - elaborar:
a) relatório trimestral relativo as atividades de suporte ao 

usuário dos sistemas de informação da JUCESP;
b) pareceres técnicos relativos a prestação de serviços por 

terceiros e a entrega de equipamentos e insumos de informática;
II - aprovar formalmente a entrega, pela Gerência de 

Desenvolvimento, de artefatos relativos a novos módulos e a 
manutenções dos sistemas de informação da JUCESP;

III - enviar ao Secretário Executivo de Tecnologia da 
Informação lista de necessidades, contendo motivação técnica, 
relativa a compra de equipamentos e insumos de informática e 
contratação de serviços de Tecnologia da Informação relativos 
às suas atribuições.

SUBSEÇÃO I
Da Gerência de Suporte ao Usuário
Artigo 54 - São atribuições da Gerência de Suporte ao 

Usuário:
I - implantar e manter ferramentas de suporte de Tecnologia 

da Informação aos usuários internos da JUCESP com o objetivo 
de prover:

a) esclarecimentos de dúvidas relativas ao funcionamento e 
operação de sistemas, da rede de comunicação e dos computa-
dores e outros equipamentos de Tecnologia da Informação em 
uso na JUCESP;

c) e controlar os procedimentos necessários ao andamento, 
após a análise, dos processos digitalizados de acordo com a 
natureza da decisão proferida;

II - solicitar eventuais correções, à unidade competente, dos 
documentos digitalizados que tramitam pela JUCESP.

SUBSEÇÃO I
Da Gerência de Digitalização e Controle de Qualidade
Artigo 39 - São atribuições da Gerência de Digitalização e 

Controle de Qualidade:
I - digitalizar os documentos encaminhados pelas unidades 

da JUCESP;
II - zelar pela qualidade da imagem dos documentos 

digitalizados;
III - confrontar o teor dos documentos apresentados em 

papel com a imagem digitalizada, submetendo-os novamente à 
digitalização, sempre que necessário;

IV - encaminhar os documentos em papel para as unidades 
competentes.

SUBSEÇÃO II
Da Gerência de Guarda e Distribuição
Artigo 40 - São atribuições da Gerência de Guarda e 

Distribuição:
I - guardar temporariamente os documentos recepcionados 

pela Gerência de Protocolo, enquanto pendentes de julgamento;
II - recepcionar e transportar documentos relacionados às 

atribuições da Secretaria Geral.
SEÇÃO V
Da Diretoria de Serviços Auxiliares ao Comércio
Artigo 41 - São atribuições da Diretoria de Serviços Auxi-

liares ao Comércio:
I - processar, em relação aos agentes auxiliares do comércio:
a) a habilitação, nomeação, matrícula e seu cancelamento 

dos tradutores públicos e intérpretes comerciais;
b) a matrícula e seu cancelamento de leiloeiros, trapicheiros 

e administradores de armazéns-gerais;
II - orientar os agentes auxiliares, em caráter preventivo 

para o bom e fiel cumprimento de suas obrigações;
III - emitir carteira de exercício profissional e certidão espe-

cífica referente aos agentes auxiliares do comércio;
IV - tornar público o cadastro dos agentes auxiliares do 

comércio e seus prepostos;
V - fiscalizar o cadastro e as atividades dos agentes auxilia-

res do comércio e seus prepostos, na forma da lei;
VI - disciplinar o acesso às informações das matrículas e 

cancelamentos realizados, fixando o procedimento de emissão 
de certidões;

VII - supervisionar e zelar pela autenticação dos instrumen-
tos de escrituração dos empresários individuais, das empresas 
individuais de responsabilidade limitada, das sociedades empre-
sárias e dos agentes auxiliares do comércio.

Artigo 42 - São competências do Diretor de Serviços Auxi-
liares ao Comércio:

I - ordenar os atos necessários à: a) habilitação, nomeação, 
matrícula e cancelamento dos agentes auxiliares do comércio;

b) autenticação dos instrumentos de escrituração dos 
empresários, das empresas individuais de responsabilidade 
limitada, das sociedades empresárias e dos agentes auxiliares 
do comércio, nos termos da legislação própria;

II - corrigir o cadastro relativo à matrícula e cancelamento 
dos agentes auxiliares do comércio;

III - sanar inconsistências formais dos processos de sua 
competência;

IV - expedir certidões referentes às informações relati-
vas aos agentes auxiliares do comércio, para assinatura do 
Secretário-Geral;

V - requisitar, uma vez cancelada a matrícula, a devolução 
dos livros para autenticação dos termos de encerramento, bem 
como da carteira de exercício profissional.

SUBSEÇÃO I
Da Gerência de Registro de Livros
Artigo 43 - São atribuições da Gerência de Registro de 

Livros:
I - analisar e autenticar os instrumentos de escrituração 

dos empresários, das empresas individuais de responsabilidade 
limitada, das sociedades empresárias e dos agentes auxiliares 
do comércio;

II - zelar pela guarda de documentos físicos e dados referen-
tes aos instrumentos de escrituração submetidos à autenticação;

III - operacionalizar a integração para o repasse e rece-
bimento de informações relativas aos instrumentos de escri-
turação;

IV - gerir as informações encaminhadas pelos Cartórios 
acerca do registro de livros.

SUBSEÇÃO II
Da Gerência de Fiscalização
Artigo 44 - São atribuições da Gerência de Fiscalização:
I - processar a habilitação, nomeação, matrícula e seu can-

celamento dos agentes auxiliares do comércio;
II - fiscalizar a execução das atividades dos agentes auxi-

liares do comércio;
III - controlar a consulta às bases de dados dos registros sob 

sua responsabilidade e a emissão de certidões.
CAPÍTULO VIII
Da Secretaria Executiva de Tecnologia da Informação
Artigo 45 - São atribuições da Secretaria Executiva de Tec-

nologia da Informação:
I - planejar, coordenar, gerir e supervisionar o desenvolvi-

mento, manutenção e operação de sistemas, incluindo a comu-
nicação de voz e dados, infraestrutura computacional, suporte 
de informática e demais atividades de Tecnologia da Informação 
e Comunicação;

II - hospedar e manter, diretamente ou mediante contra-
tação de empresa especializada os sistemas de informação e 
os dados relativos ao Registro Público de Empresas Mercantis 
e Atividades Afins e à Rede Nacional para a Simplificação do 
Registro e da Legalização de Empresas e Negócios - REDESIM, 
criada pela Lei federal nº 11.598, de 3 de dezembro de 2007;

III - garantir a segurança, integridade, disponibilidade e 
inviolabilidade das informações e dados armazenados sob sua 
responsabilidade;

IV - coordenar a prospecção e disponibilização de novas tec-
nologias e canais de comunicação para a melhoria dos processos 
e serviços da JUCESP.

Artigo 46 - São competências do Secretário Executivo de 
Tecnologia da Informação:

I - propor, para aprovação do Presidente:
a) a política de Tecnologia da Informação da JUCESP, con-

tendo as diretrizes relativas à infraestrutura, desenvolvimento, 
manutenção e operação dos sistemas informatizados, inclusive 
quanto à contratação de serviços e utilização de soluções-
padrão de mercado, devendo observar as políticas e diretrizes 
do Sistema de Tecnologia da Informação e Comunicação do 
Estado de São Paulo instituído pelo Decreto nº 40.656, de 9 de 
fevereiro de 1996, alterado pelo Decreto nº 51.766, de 19 de 
abril de 2007;

b) o plano anual de Desenvolvimento e Manutenção de Sis-
temas e o plano anual de Capacidade de Operação de Sistemas;

c) a política de utilização de recursos de Tecnologia da 
Informação e Comunicação por parte dos servidores da JUCESP;

d) a aquisição de equipamentos e insumos e a contratação 
de serviços relacionados à área de Tecnologia da Informação e 
Comunicação, de modo a atender os planos previstos no inciso 

b) pelo registro das informações relativas aos atos arqui-
vados;

II - disciplinar o acesso aos dados dos documentos arquiva-
dos, estipulando o procedimento de emissão de certidões.

Artigo 30 - São competências do Diretor de Registro:
I - ordenar o registro de apontamentos cadastrais especiais 

e a sua exclusão;
II - determinar:
a) a correção cadastral relativa aos atos arquivados;
b) a inclusão de dado relativo a arquivamento, não anotado 

nas bases cadastrais;
III - sanar inconsistências formais do processo de arqui-

vamento;
IV - fazer cumprir as regras de procedimento para o arqui-

vamento dos atos de competência da JUCESP e guarda dos 
respectivos documentos.

SUBSEÇÃO I
Da Gerência de Registro e Arquivo
Artigo 31 - São atribuições da Gerência de Registro e 

Arquivo:
I - registrar e arquivar os documentos deferidos pelos 

órgãos de julgamento e demais atos de competência da JUCESP;
II - executar:
a) a correção cadastral relativa aos atos arquivados;
b) os procedimentos de guarda de documentos arquivados 

e zelar pelo seu fiel cumprimento, de modo a garantir a sua 
integridade;

III - zelar pela integridade das informações relativas ao 
registro mercantil;

IV - incluir dado, relativo a arquivamento, não anotado nas 
bases cadastrais.

SUBSEÇÃO II
Da Gerência de Informações
Artigo 32 - São atribuições da Gerência de Informações:
I - preparar certidões relativas ao registro mercantil, 

submetendo-as ao crivo do Diretor de Registro;
II - prover informações relativas ao registro mercantil solici-

tadas em ofícios e requerimentos;
III- controlar e prover o acesso aos dados de registro para 

os usuários internos e externos.
SEÇÃO III
Da Diretoria de Apoio à Decisão
Artigo 33 - São atribuições da Diretoria de Apoio à Decisão:
I - conferir as informações constantes do requerimento para 

arquivamento dos atos submetidos a julgamento, verificando a 
sua consistência em confronto com a base cadastral e com os 
documentos apresentados;

II - conferir a boa ordem da instrução do ato apresentado 
para julgamento e a observância da continuidade registral;

III - determinar os padrões de qualidade nos procedimentos 
a serem observados pelas gerências de apoio à decisão;

IV - elaborar relatórios de produtividade e controle das 
atividades dos Vogais e das Turmas.

Artigo 34 - São competências do Diretor de Apoio à Decisão:
I - exarar despachos, de modo garantir o fiel cumprimento 

das ordens expedidas pelo Secretário-Geral relativas aos proce-
dimentos de apoio aos regimes de decisão singular e colegiada;

II - subscrever os relatórios elaborados sobre as atividades 
da Diretoria, propondo melhorias e critérios de uniformização 
de julgamentos;

III - registrar as ocorrências das sessões plenárias, minu-
tando atas;

IV - providenciar o suporte às unidades de decisão colegia-
da e decisão singular, e na realização das atividades de recepção 
e distribuição de processos submetidos a julgamento;

V - preparar a pauta de julgamento do Plenário, submeten-
do-a à apreciação do Secretário-Geral;

VI - autuar e processar os pedidos de reconsideração, os 
recursos ao Plenário e, na medida de suas atribuições, ao Minis-
tro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior;

VII - certificar o cumprimento dos requisitos de admissibili-
dade dos pedidos de reconsideração, dos recursos ao Plenário e 
ao Ministro, zelando pelo bom e fiel cumprimento das medidas 
necessárias à tramitação do processo revisional;

VIII - aprovar os relatórios de produtividade e controle das 
atividades dos Vogais e das Turmas.

SUBSEÇÃO I
Da Gerência de Apoio à Decisão Singular
Artigo 35 - São atribuições da Gerência de Apoio à Decisão 

Singular:
I - certificar a conferência, nos atos submetidos ao regime 

de decisão singular:
a) dos dados informados pelos usuários aos sistemas infor-

matizados da JUCESP, após corrigir eventuais inconsistências;
b) da boa instrução do ato apresentado para julgamento e 

sobre a observância da continuidade registral;
II - auxiliar a análise do órgão de julgamento singular, 

realizando verificações em bases de dados, cruzamento de 
informações, juntada de documentos e outras atividades por 
ele requeridas;

III - diligenciar junto às unidades internas as medidas neces-
sárias ao cumprimento das decisões proferidas nos pedidos de 
reconsideração de exigência.

SUBSEÇÃO II
Da Gerência de Apoio à Decisão Colegiada
Artigo 36 - São atribuições da Gerência de Apoio à Decisão 

Colegiada:
I - certificar a conferência, nos atos submetidos ao regime 

de decisão colegiada:
a) dos dados informados pelos usuários aos sistemas infor-

matizados da JUCESP, após corrigir eventuais inconsistências;
b) da boa instrução do ato apresentado para julgamento e 

a observância da continuidade registral;
c) da boa ordem das publicações obrigatórias apresentadas 

para arquivamento;
II - auxiliar a análise do órgão de julgamento colegiado, 

realizando verificações em bases de dados, cruzamento de 
informações, juntada de documentos e outras atividades por 
ele requeridas;

III - diligenciar junto às unidades internas as medidas neces-
sárias ao cumprimento das decisões proferidas nos pedidos de 
reconsideração de exigência e nos recursos;

IV - coletar os dados necessários e elaborar de produtivida-
de e controle das atividades dos Vogais e das Turmas.

SEÇÃO IV
Da Diretoria de Logística
Artigo 37 - São atribuições da Diretoria de Logística:
I - controlar e fiscalizar a tramitação dos processos rela-

tivos a atos apresentados a arquivamento e das solicitações 
de serviços;

II - garantir o cumprimento dos padrões de qualidade para 
a digitalização dos documentos que ingressam e tramitam pelas 
unidades da JUCESP;

III - acompanhar e monitorar o fluxo de processos e serviços 
que ingressam e tramitam entre as unidades da JUCESP.

Artigo 38 - São competências do Diretor de Logística:
I - executar:
a) o procedimento para tramitação dos documentos e 

serviços;
b) a guarda temporária dos processos, enquanto pendentes 

de análise;
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material educativo e informativo, inclusive em relação à capaci-
tação e treinamento.

Artigo 60 - São competências do Diretor de Atendimento 
ao Cidadão:

I - elaborar:
a) o plano de execução das metas anuais fixadas para o 

serviço de atendimento ao cidadão;
b) relatórios sobre os indicadores de execução do serviço de 

atendimento ao cidadão, indicando ações corretivas;
II - aprovar o material educativo e informativo relativo ao 

serviço de atendimento ao cidadão, bem como os conteúdos dos 
cursos e treinamentos;

III - apontar as necessidades de alterações e correções dos 
sistemas de informação que suportam o serviço de atendimento 
ao cidadão.

SUBSEÇÃO I
Da Gerência de Protocolo
Artigo 61 - São atribuições da Gerência de Protocolo:
I - executar ou gerenciar:
a) a execução do serviço de atendimento presencial dos 

usuários da JUCESP, incluindo a orientação, recepção e entrega 
de documentos, solicitação de informações, sugestão de melho-
rias e reclamações;

b) a analise e encaminhamento, de acordo com a sua natu-
reza, da documentação recebida à Gerência de Expedição ou à 
Gerência de Guarda e Distribuição;

II - encaminhar, se o caso, as solicitações de informações, 
sugestões de melhoria e reclamações à Gerência de Acompa-
nhamento do Atendimento ao Cidadão;

III - propor a confecção e atualização de material educativo 
e informativo relativo ao serviço de atendimento ao cidadão.

SUBSEÇÃO II
Da Gerência de Acompanhamento do Atendimento 

ao Cidadão
Artigo 62 - São atribuições da Gerência de Acompanhamen-

to do Atendimento ao Cidadão:
I - realizar:
a) o atendimento não presencial aos cidadãos, incluindo 

correio eletrônico, telefone e outras formas de comunicação que 
venham a ser utilizadas pela JUCESP;

b) o encaminhamento das solicitações de informação, 
sugestões de melhoria e reclamações às unidades responsáveis 
da JUCESP;

II - manter o usuário informado sobre o andamento e a 
conclusão de suas manifestações;

III - propor a confecção e atualização de material educativo 
e informativo relativo ao serviço de atendimento ao cidadão.

SEÇÃO II
Da Diretoria de Integração com Órgãos Públicos
Artigo 63 - São atribuições da Diretoria de Integração com 

Órgãos Públicos:
I - zelar pela uniformidade dos convênios e outros ajustes 

firmados com órgãos públicos para atendimento à Lei federal nº 
11.598, de 3 de dezembro de 2007;

II - acompanhar e avaliar a execução dos convênios men-
cionados no inciso I deste artigo, bem como mediar os conflitos 
resultantes;

III - auxiliar na elaboração, atualização e aprovação, em 
conjunto com a Diretoria de Capacitação e Treinamento, do 
material educativo e informativo, inclusive em relação à capa-
citação e treinamento;

IV - estabelecer critérios para a uniformização das ativida-
des de classificação executadas pela Gerência de Classificação 
da Atividade Econômica;

V - executar a integração de processos com outros órgãos 
e entidades, com fundamento na Lei federal nº 11.598, de 3 de 
dezembro de 2007.

Artigo 64 - São competências do Diretor de Integração com 
Órgãos Públicos:

I - elaborar as minutas dos convênios e outros ajustes relati-
vos à Lei federal nº 11.598, de 3 de dezembro de 2007;

II - decidir os recursos relativos às atividades de classifi-
cação executadas pela Gerência de Classificação da Atividade 
Econômica;

III - definir as regras de acesso aos sistemas de informa-
ção da JUCESP para os servidores dos órgãos conveniados e 
vinculados;

IV - aprovar o material educativo e informativo relativo à 
operacionalização da integração entre os órgãos conveniados 
e vinculados e a JUCESP, bem como os conteúdos dos cursos e 
treinamentos correspondentes;

V - apontar as necessidades de alterações e correções dos 
sistemas de informação que suportam a integração entre os 
órgãos conveniados e vinculados e a JUCESP.

SUBSEÇÃO I
Gerência de Viabilidade e Licenciamento
Artigo 65 - São atribuições da Gerência de Viabilidade e 

Licenciamento:
I - operacionalizar os convênios e outros ajustes relativos à 

Lei federal nº 11.598, de 3 de dezembro de 2007 com os muni-
cípios e órgãos licenciadores estaduais;

II - cadastrar e manter atualizadas as permissões de acesso 
dos servidores públicos municipais e estaduais envolvidos na 
execução da viabilidade de localização e licenciamento de 
atividades;

III- elaborar e manter atualizadas, em consonância com 
os municípios e órgãos licenciadores estaduais, as tabelas de 
classificação de risco relativas ao licenciamento de atividades;

IV - definir e implementar, em conjunto com os municípios 
conveniados ou vinculados, a forma de integração para a emis-
são do parecer de viabilidade de localização;

V - apontar as necessidades de alterações e correções dos 
sistemas de informação que suportam a integração entre muni-
cípios e órgãos licenciadores estaduais.

SUBSEÇÃO II
Gerência de Classificação da Atividade Econômica
Artigo 66 - São atribuições da Gerência de Classificação da 

Atividade Econômica:
I - classificar as atividades de empresas e estabelecimentos, 

com base nos objetos sociais apresentados, de acordo com 
os códigos da Classificação Nacional de Atividade Econômica 
(CNAE);

II - manter atualizadas as tabelas e processos de trabalho 
em função de alterações na codificação da Classificação Nacio-
nal de Atividade Econômica (CNAE);

III - propor alterações na codificação da Classificação 
Nacional de Atividade Econômica (CNAE), em decorrência dos 
seus processos de trabalho;

IV - apontar as necessidades de alterações e correções dos 
sistemas de informação que suportam as suas atividades de 
classificação.

SUBSEÇÃO III
Gerência de Inscrições Cadastrais
Artigo 67 - São atribuições da Gerência de Inscrições 

Cadastrais:
I - integrar os órgãos tributários das esferas federal, esta-

dual e municipal, de forma a atender aos convênios e ajustes 
relativos à Lei federal nº 11.598, de 3 de dezembro de 2007, 
bem como as relações advindas dos seus atos regulamentares;

II - cadastrar e manter atualizadas as permissões de acesso 
dos servidores públicos dos órgãos tributários envolvidos no 
processo de integração;

III - apontar as necessidades de alterações e correções dos 
sistemas de informação que suportam a integração com os 
órgãos tributários.

SEÇÃO III
Da Diretoria de Capacitação e Treinamento
Artigo 68 - São atribuições da Diretoria de Capacitação e 

Treinamento:
I - gerir o processo de elaboração, revisão e aprovação, 

em consonância com as demais áreas envolvidas, do material 
educativo e informativo da JUCESP;

II - criar e manter atualizados os manuais do serviço de 
atendimento ao cidadão, de utilização de sistemas, processos e 
serviços prestados pela JUCESP;

III - desenvolver cursos e treinamentos voltados aos usu-
ários internos e externos da JUCESP, relativos ao serviço de 
atendimento e relacionamento com o cidadão, utilização dos 
sistemas, processos e serviços prestados pela JUCESP e integra-
ção com órgãos públicos.

Parágrafo único - As atribuições de que tratam os incisos III, 
alínea "a", IV a VII, IX e X do artigo 9º do Decreto nº 52.833, de 
24 de março de 2008, serão exercidas pela Diretoria de Capaci-
tação e Treinamento em articulação com a Diretoria de Recursos 
Humanos, no que couber.

Artigo 69 - São competências do Diretor de Capacitação e 
Treinamento:

I - elaborar plano de capacitação e treinamento para os 
usuários internos e externos da JUCESP;

II - aprovar os manuais relativos ao serviço de atendimento 
ao cidadão, de utilização de sistemas, processos e serviços 
prestados pela JUCESP;

III - elaborar proposta de divulgação institucional dos 
demais materiais educativos e informativos voltados aos públi-
cos interno e externo da JUCESP;

IV - as previstas no artigo 36, inciso II, do Decreto nº 52.833, 
de 24 de março de 2008, em sua respectiva área de atuação.

CAPÍTULO X
Da Secretaria Executiva de Administração
Artigo 70 - São atribuições da Secretaria Executiva de 

Administração:[tfdlima1]
I - planejar:
a) e executar atividades relacionadas à gestão econômica, 

financeira e contábil, de material e patrimônio, dos bens móveis 
e imóveis, no âmbito da JUCESP;

b) e coordenar a contratação de serviços, de compras de 
bens móveis e aquisições de bens de consumo;

II - coordenar:
a) e executar as atividades relacionadas aos recursos 

humanos da JUCESP;
b) ações de otimização dos recursos físicos e humanos de 

todas as unidades da JUCESP.
Artigo 71 - São competências do Secretário Executivo de 

Administração:
I - autorizar despesas, pagamentos e a movimentação 

de numerário, dentro dos limites das disponibilidades orça-
mentárias e financeiras consignadas na Lei Orçamentária 
Anual e decorrentes de créditos adicionais, observando, ainda, 
os valores de alçada máxima delegada pelo Presidente da 
JUCESP;[tfdlima2]

II - decidir sobre assuntos referentes à licitação nas moda-
lidades de convite, tomada de preços e concorrência, bem como 
pregão, respeitado o limite do disposto no artigo 3° do Decreto 
n° 47.297, de 6 de novembro de 2002, podendo:

a) autorizar a abertura da licitação, mediante justificativa 
apresentada pela Diretoria de Patrimônio e Contratos;

b) propor ao Presidente a composição de Comissão de 
Licitação;

c) designar o pregoeiro e os membros de sua equipe de 
apoio;

d) decidir os recursos interpostos contra ato do pregoeiro;
e) adjudicar o objeto da licitação, após a decisão dos 

recursos;
f) revogar, anular ou homologar o procedimento licitatório;
g) se o caso, declarar sua dispensa ou inexigibilidade;
III - cumprir e fazer cumprir as atribuições e competências 

delegadas pela Presidência da JUCESP.
SEÇÃO I
Da Diretoria de Orçamento e Finanças
Artigo 72 - São atribuições da Diretoria de Orçamento e 

Finanças:
I - controlar e gerir as receitas e despesas da JUCESP;
II - executar as atividades de contabilidade e a elaboração 

das demonstrações contábeis e financeiras, bem como as even-
tualmente exigidas por legislação específica;

III - programar, organizar e coordenar as atividades financei-
ras e orçamentárias da JUCESP;

IV - elaborar e controlar cronograma de desembolso e fluxo 
de caixa da JUCESP;

V - acompanhar a aprovação das contas anuais da JUCESP.
Artigo 73 - São competências do Diretor de Orçamento e 

Finanças:
I - praticar atos relacionados com o sistema financeiro, 

orçamentário e contábil, em articulação com as unidades 
responsáveis;

II - aprovar:
a) os documentos de execução orçamentária e financeira;
b) os relatórios gerenciais relacionados à sua área de 

atuação;
III - acompanhar:
a) a proposta orçamentária da JUCESP, bem como controlar 

o orçamento, mantendo os registros necessários à apuração de 
reservas, empenhos e pagamentos;

b) permanentemente, os registros efetuados no Sistema 
Integrado de Administração Financeira para os Estados e Muni-
cípios - SIAFEM/SP, inerentes ao orçamento, suas alterações e 
liberações, independentemente da necessária conformidade 
contábil de responsabilidade da Gerência de Contabilidade;

IV - elaborar a proposta de orçamento relativo ao Plano 
Plurianual, à Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Proposta Orça-
mentária Anual, e submetê-la à deliberação superior;

V - providenciar eventuais solicitações de créditos adicio-
nais e modificações orçamentárias;

VI - assinar, em conjunto com o Secretário Executivo de 
Administração, os documentos de execução orçamentária, finan-
ceira e outros correlatos.

SUBSEÇÃO I
Gerência de Orçamento e Finanças
Artigo 74 - São atribuições da Gerência de Orçamento e 

Finanças:
I - praticar atos relacionados com os sistemas orçamentário 

e financeiro;
II - executar:
a) atividades referentes a pagamentos, controle de movi-

mentação e disponibilidade financeira da JUCESP;
b) a política de investimentos da JUCESP, aprovada pela 

autoridade competente;
III - elaborar os documentos de execução orçamentária e 

financeira;
IV - exercer o controle das operações financeiras efetuadas, 

em conjunto com a Gerência de Contabilidade;
V - proceder:
a) às liquidações de processos de despesa e documentos 

de pagamento;

IV - acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos e 
providenciar os aditamentos, reajustes, prorrogações ou nova 
licitação, em tempo hábil, controlando os prazos de vencimento, 
em conjunto com os gestores designados;

V - zelar pela conservação e manutenção da infraestrutura 
da JUCESP;

VI - manifestar-se nos processos pertinentes a contratos, 
quanto à regularidade de sua instrução e formalização;

VII - elaborar:
a) e manter atualizados registros dos contratos firmados 

pela JUCESP;
b) instrumentos de prestação de contas em consonância 

com os termos de contratos celebrados;
VIII - em relação a suprimentos:
a) executar o controle de estoque;
b) elaborar pedidos de compras para formação ou reposição 

de estoque;
c) receber, conferir e armazenar materiais de consumo;
d) distribuir, mediante requisição, materiais de consumo 

em estoque;
e) controlar o cumprimento, pelos fornecedores, das con-

dições constantes nos contratos e nas ordens de compra, 
comunicando à chefia correspondente acerca de eventuais 
irregularidades cometidas;

f) manter atualizados registros de entrada e saída e de 
valores dos materiais em estoque;

g) realizar balancetes mensais e inventários, físicos e finan-
ceiros, dos materiais em estoque;

h) efetuar levantamento estatístico do consumo anual, para 
orientar a elaboração do orçamento da JUCESP;

IX - em relação à administração patrimonial:
a) cadastrar e etiquetar o material permanente, os equipa-

mentos e os mobiliários adquiridos;
b) verificar, periodicamente, o estado de conservação dos 

bens móveis e equipamentos, solicitando providências para sua 
manutenção ou baixa patrimonial;

c) providenciar o seguro dos bens móveis e imóveis e a 
adoção de outras medidas administrativas necessárias à defesa 
dos bens patrimoniais;

d) proceder, periodicamente, ao inventário dos bens móveis 
da JUCESP;

e) zelar pela correta utilização dos equipamentos e mate-
riais;

f) efetuar a manutenção preventiva e corretiva das instala-
ções prediais, dos sistemas elétricos, hidráulicos, de controle e de 
comunicações, bem como do mobiliário da JUCESP;

g) manter a vigilância, segurança e limpeza nas dependên-
cias, edifícios e instalações sob responsabilidade da JUCESP.

Artigo 81 - São competências do Diretor de Patrimônio e 
Contratos:

I - definir procedimentos para a compra de bens e a contra-
tação de serviços, observando a legislação aplicável;

II - assinar, em conjunto com Secretário Executivo de 
Administração, contratos de compra de bens e de prestação de 
serviços;[tfdlima4]

III - supervisionar e autorizar o procedimento da análise de 
viabilidade de reparos de imóveis, móveis, máquinas, aparelhos, 
materiais e equipamentos, providenciando a sua recuperação 
quando conveniente;

IV - coordenar e aprovar relatórios sobre a execução 
dos contratos de prestação de serviços e de fornecimento de 
material;

V - atestar, em conjunto com o gestor designado, o cumpri-
mento das obrigações contratuais de terceiros, submetendo as 
ordens de pagamento à autoridade competente;

VI - em relação aos procedimentos referentes à licitação 
nas modalidades de convite e pregão, respeitado o limite do 
disposto no artigo 3° do Decreto n° 47.297, de 6 de novembro 
de 2002, podendo:

a) definir o objeto do certame, estabelecendo:
1. as exigências da habilitação;
2. as sanções por inadimplemento;
3. os prazos e condições da contratação;
4. o prazo de validade das propostas;
5. os critérios de aceitabilidade dos preços;
6. o critério para encerramento dos lances;
b) justificar as condições de prestação de garantia de exe-

cução do contrato.
SUBSEÇÃO ÚNICA
Gerência de Expedição
Artigo 82 - São atribuições da Gerência de Expedição:
I - registrar, classificar e controlar a distribuição de papéis 

recebidos pela JUCESP por meio postal ou malotes;
II - receber e expedir malotes oriundos das Unidades Des-

concentradas, bem como correspondência externa e volumes 
em geral;

III - informar sobre a localização dos papéis mencionados 
no inciso anterior, bem como controlar o prazo para resposta 
ao remetente;

IV - definir e instituir políticas e procedimentos para o bom 
desempenho das atividades da área, em especial para guarda, 
circulação e distribuição dos documentos recepcionados;

V - implantar e manter controles de entrada e saída dos 
documentos, como fim de garantir a correta e tempestiva distri-
buição dos documentos recebidos pela área;

VI - registrar, classificar, autuar e expedir papéis e processos, 
controlar sua distribuição e realizar trabalhos complementares 
às atividades de autuação.

CAPÍTULO XI
Dos Órgãos Regionais
SEÇÃO I
Das Delegacias Regionais
Artigo 83 - As Delegacias Regionais são órgãos descentra-

lizados de execução das atribuições da JUCESP, com jurisdição 
regionalizada, com as seguintes atribuições:

I - receber, protocolar e devolver documentos;
II - expedir certidões simplificadas dos documentos arqui-

vados;
III - julgar, por meio de integrante do Quadro de Pessoal da 

JUCESP ou servidor designado pelo Presidente, os pedidos de 
arquivamento dos atos sujeitos ao regime de decisão singular, 
exceto os casos que envolvam fichas cadastrais gravadas com 
registro de bloqueio ou pendência;

IV - informar sobre a existência de nomes empresariais 
idênticos ou semelhantes;

V - emitir ficha cadastral das empresas registradas na 
JUCESP;

VI - encaminhar à sede da JUCESP os requerimentos de 
fotocópia, certidão específica e pedido de ficha de breve relato;

VII - autenticar instrumentos de escrituração das empresas 
mercantis e dos agentes auxiliares do comércio;

VIII - atuar em outras atividades de apoio ao processo 
integrado da JUCESP com órgãos e entidades responsáveis pelo 
registro e legalização de empresários e pessoas jurídicas.

SEÇÃO II
Dos Postos Distritais
Artigo 84 - Os Postos Distritais, além da atribuição específi-

ca de coleta e devolução de documentos, atendendo à jurisdição 
das respectivas Delegacias Regionais ou à sede, poderão:

I - informar sobre a existência de nomes empresariais idên-
ticos ou semelhantes;

b) ao recolhimento das contribuições devidas, obedecendo 
aos prazos estabelecidos por leis e normas vigentes;

VI - emitir e manter atualizado o registro de entrada e saída 
de valores, através dos controles de caixa e bancos.

SUBSEÇÃO II
Da Gerência de Contabilidade
Artigo 75 - São atribuições da Gerência de Contabilidade:
I - registrar os bens, os direitos e as obrigações contábeis da 

JUCESP, de acordo com a legislação em vigor;
II - executar os lançamentos contábeis referentes aos empe-

nhos, à liquidação e ao pagamento das despesas;
III - controlar as condições bancárias das contas correntes, 

bem como os saldos contábeis constantes dos balancetes, em 
especial, do almoxarifado e dos bens patrimoniais;

IV - elaborar:
a) balancetes, balanços e outras demonstrações contábeis, 

na forma e nos prazos estabelecidos em lei;
b) por meio de processo, a prestação de contas anual dos 

ordenadores de despesas;
V - instaurar, sempre que forem necessários, os processos de 

tomada de contas especial;
VI - contabilizar atos e fatos ligados à administração orça-

mentária, financeira e patrimonial, demonstrando os resultados 
no âmbito da autarquia.

SEÇÃO II
Da Diretoria de Recursos Humanos
Artigo 76 - São atribuições da Diretoria de Recursos 

Humanos:
I - programar, organizar, orientar e coordenar as atividades 

inerentes à gestão de pessoas, observando os artigos 4º a 9º, 
incisos I, II, III, alínea "b", e XI e artigos 10 a 15 do Decreto n° 
52.833, de 24 de março de 2008, compreendendo:

a) planejar, gerenciar, coordenar e controlar as atividades 
dos recursos humanos alocados na autarquia, bem como elabo-
rar e analisar estudos salariais;

b) planejar e executar processos de seleção de pessoal;
c) treinar e desenvolver pessoas;
d) analisar e orientar sobre a legislação de pessoal;
e) gerenciar expediente de pessoal;
f) gerenciar e processar a folha de pagamento de pessoal;
II - elaborar e executar a política de recursos humanos da 

JUCESP;
III - prestar informações ao órgão central de recursos huma-

nos do Estado, ao Ministério do Trabalho, à Caixa Econômica 
Federal e ao Instituto Nacional do Seguro Social;

IV - cumprir as definições do plano de cargos e salários 
constantes da Lei Complementar 1.187, de 28 de setembro 
de 2012;

V - planejar, coordenar, executar e manter sistema de ava-
liação de desempenho para todos os fins;

VI - manter programas de desenvolvimento de recursos 
humanos compreendendo, inclusive, recomendações de progra-
mação de classificação e de rodízio de recursos humanos.

Artigo 77 - São competências do Diretor de Recursos 
Humanos:

I - elaborar:
a) normas e políticas de recursos humanos, visando dotar a 

JUCESP de força de trabalho qualificada e eficaz;
b) relatórios de alocação de pessoal, incluindo indisponibili-

dades, vacância e redistribuição de empregos públicos;
II - contratar e admitir pessoal, mediante delegação da 

Presidência da JUCESP, obedecendo à legislação própria de 
contratação em pessoas jurídicas de direito público;[tfdlima3]

III - representar a JUCESP em ações e representações 
trabalhistas.

SUBSEÇÃO I
Da Gerência de Administração de Pessoal
Artigo 78 - São atribuições da Gerência de Administração 

de Pessoal:
I - processar a folha de pagamento de pessoal da JUCESP, 

observadas as rotinas mensais e anuais;
II - realizar, com a aprovação das autoridades competentes, 

o planejamento anual de férias dos recursos humanos alocados 
na JUCESP;

III - dar suporte às unidades da JUCESP em relação à legis-
lação de pessoal;

IV - manifestar-se nos processos de contagem de tempo 
de contribuição, encaminhados para fins de ratificação e publi-
cação, bem como nos demais expedientes referentes a direitos 
e vantagens;

V - atestar a frequência, expedir e assinar documentos 
funcionais afetos aos recursos humanos afastados para desem-
penho de atividades na JUCESP;

VI - conferir e atestar os valores mensais a serem reembol-
sados aos órgãos e entidades que possuem recursos afastados 
junto à JUCESP, nos termos da lei.

SUBSEÇÃO II
Da Gerência de Desenvolvimento de Pessoal
Artigo 79 - São atribuições da Gerência de Desenvolvimento 

de Pessoal:
I - propor políticas de desenvolvimento de pessoal alinha-

das com as atribuições da JUCESP;
II - gerenciar e executar:
a) processos de desenvolvimento de pessoas, observadas as 

legislações pertinentes;
b) os processos de avaliação de desempenho;
III - executar os concursos públicos;
IV - desenvolver estudos:
a) sobre o clima organizacional e propor medidas e ações 

de melhoria;
b) programas e elaborar orientações para o aprimoramento 

de relações interpessoais da JUCESP;
c) e propor política de benefícios sociais, no âmbito da 

JUCESP;
V - planejar, acompanhar e avaliar o processo de estágio 

e o desempenho dos estagiários, bem como manter registros 
desses atos;

VI - receber as demandas e gerir conflitos de pessoal, 
localizados e coletivos;

VII - diagnosticar os casos de não adaptação funcional, 
procedendo às devidas orientações e providências;

VIII - fazer cumprir as normas de medicina e segurança 
do trabalho;

IX - integrar os recursos humanos nos momentos de exercí-
cio, transferência, reintegração e readaptação;

X - preparar os recursos humanos para os momentos de 
transferência, dispensa e aposentadoria.

SEÇÃO III
Da Diretoria de Patrimônio e Contratos
Artigo 80 - São atribuições da Diretoria de Patrimônio e 

Contratos:
I - planejar e executar as atividades inerentes a compras, 

contratos e administração de patrimônio, em apoio às áreas 
técnicas e administrativas da JUCESP;

II - preparar os expedientes referentes à aquisição de mate-
riais ou à contratação de serviços, efetuando, quando for o caso, 
a análise das respectivas propostas;

III - elaborar, para atendimento das atividades adminis-
trativas, minutas de contratos, editais e memoriais descritivos, 
referentes à aquisição de materiais, prestação de serviços e 
locação de bens móveis e imóveis, ouvida a Procuradoria da 
JUCESP, se o caso;
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III - sejam, ou tenham sido, por mais de 5 (cinco) anos, ins-
critos no Registro Público de Empresas Mercantis como empre-
sário, titular de empresa individual, sócio ou administrador de 
sociedade empresária ou de cooperativa, valendo como prova, 
para esse fim, certidão expedida pela JUCESP, dispensados dessa 
condição os representantes da União e os das classes de advo-
gados, economistas, administradores e contadores;

IV - tenham mais de 5 (cinco) anos de efetivo exercício da 
profissão, quando se tratar de representantes das classes dos 
advogados, economistas, administradores e contadores;

V - estejam quites com o serviço militar e o serviço eleitoral.
§ 1º - São incompatíveis para a nomeação os parentes 

consanguíneos ou afins, na linha ascendente ou descendente, e 
na colateral, até o segundo grau, bem como os sócios da mesma 
sociedade empresária.

§ 2º - Em caso de incompatibilidade, serão seguidos, para a 
escolha dos membros, sucessivamente, os critérios da precedên-
cia na nomeação, da precedência na posse, ou do mais idoso.

§ 3º - Não pode ser nomeado Vogal ou suplente servidor 
público em regime de tempo integral ou dedicação exclusiva.

Artigo 113 - Qualquer pessoa poderá representar, funda-
mentadamente, à autoridade competente, contra a nomeação de 
Vogal ou de suplente contrária aos preceitos deste Regulamento, 
no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da posse.

§ 1º - A representação será dirigida ao Governador do 
Estado ou ao Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria 
e Comércio Exterior, no caso de Vogal ou suplente representante 
da União, e protocolada na Secretaria Geral da JUCESP.

§ 2º - Incumbe ao Presidente submeter ao Governador 
do Estado, por intermédio do Secretário de Desenvolvimento 
Econômico, Ciência e Tecnologia parecer conclusivo sobre 
a representação, exceto no caso de impugnação do próprio 
Vogal-Presidente, cujo parecer conclusivo caberá à Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia.

§ 3º - Julgada procedente a representação fundamentada 
em ato contrário à forma de escolha da representatividade, será 
efetuada nova nomeação de Vogal ou suplente, observadas as 
disposições deste Regulamento.

§ 4º - O Governador do Estado tornará sem efeito a nomea-
ção do Vogal ou suplente, na hipótese de ser julgada procedente 
a representação que a tiver impugnado, após a posse.

Artigo 114 - O Vogal ou suplente quando convocado perde-
rá o mandato, na forma deste Regulamento, nos seguintes casos:

I - mais de 3 (três) faltas consecutivas às sessões do Plenário 
ou de Turma, ou 12 (doze) alternadas no mesmo ano, sem justo 
motivo;

II - por conduta incompatível com a dignidade do cargo:
a) usar, de qualquer forma, meios ilícitos para procrastinar 

o exame e julgamento de processos, ou que, no exercício do 
mandato, proceder com dolo ou fraude, ou praticar qualquer ato 
de favorecimento;

b) retiver processos em seu poder além dos prazos esta-
belecidos para relatar, proferir voto ou para vista, sem motivo 
justificável;

c) recusar, omitir ou retardar, sem justo motivo, o recebi-
mento de processos para relatoria.

§ 1º - A justificativa de falta deverá ser entregue à JUCESP 
até a primeira sessão plenária seguinte à sua ocorrência.

§ 2º - Na hipótese do inciso I, à vista de representação fun-
damentada, ou de ofício pelo Presidente, o Plenário, por decisão 
tomada pelo primeiro número inteiro superior à metade dos 
membros presentes, se julgar insatisfatórias as justificativas, ou, 
se estas não tiverem sido apresentadas, assegurados o contradi-
tório e a ampla defesa, comunicará às autoridades ou entidades 
competentes a perda do mandato.

§ 3º - Na hipótese do inciso II, à vista de representação fun-
damentada, ou de ofício pelo Presidente, o Plenário, por decisão 
tomada pelo primeiro número inteiro superior à metade dos 
membros do Colégio de Vogais, se julgá-la procedente, assegura-
dos o contraditório e a ampla defesa, comunicará às autoridades 
ou entidades competentes a perda do mandato.

SUBSEÇÃO III
Da Posse
Artigo 115 - Salvo motivo de força maior ou enfermidade, 

devidamente comprovados, a posse do Vogal e do suplente 
ocorrerá dentro de 30 (trinta) dias, contados da publicação do 
ato de nomeação.

Parágrafo único - Será tornado sem efeito o ato de nome-
ação se a posse não ocorrer nos prazos previstos no "caput" 
deste artigo.

Artigo 116 - A posse dos Vogais e suplentes será dada 
pelo Presidente da JUCESP, ou, no seu impedimento, pelo Vice-
Presidente.

§ 1º - A posse consiste na assinatura de termo rubricado 
pelo Presidente da JUCESP.

§ 2º - No termo de posse, os Vogais e suplentes assumirão 
o compromisso de bem servir à JUCESP, segundo a lei e a este 
Regulamento.

SUBSEÇÃO IV
Da Vacância e da Substituição
Artigo 117 - A vacância, relativamente ao vogal e suplente, 

decorre de:
I - extinção ou término do mandato;
II - destituição, a critério do Governador do Estado ou Minis-

tro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 
conforme o caso, ou, a renúncia a pedido do titular;

III - perda de mandato, nos termos deste Regulamento;
IV - falecimento.
Artigo 118 - O Vogal no exercício do mandato poderá, a 

qualquer tempo, ser substituído mediante designação pelo Pre-
sidente, dentre aqueles nomeados pelo Governador do Estado.

Artigo 119 - Perdendo a eficácia a nomeação do Vogal, por 
não se ter dado a posse do nomeado, ou no caso de vacância, 
no curso do mandato, torna-se titular o suplente designado 
pelo Presidente, que poderá fixar a ordem de suplência em lista.

Parágrafo único - A convocação do suplente pelo Presidente, 
para a posse como Vogal, não atendida no prazo de 15 (quinze) 
dias, perde eficácia.

Artigo 120 - Ocorrendo a vaga de suplente:
I - incumbe ao Ministro de Estado do Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio Exterior, a nomeação do suplente do 
representante da União;

II - competirá aos órgãos corporativos, fazer a indicação 
do novo suplente, para nomeação pelo Governador do Estado;

III - nos casos da representação das confederações e 
federações sindicais patronais, das associações comerciais e 
daqueles de livre escolha do Governador do Estado, a nomeação 
do suplente recairá em qualquer dos nomes remanescentes das 
listas encaminhadas.

Artigo 121 - A ordem de substituição dos vogais suplentes 
poderá ser estabelecida pelo Presidente em lista.

SUBSEÇÃO V
Do Exercício
Artigo 122 - A convocação para o exercício, após a nome-

ação e posse dos Vogais, se fará por ato do Presidente que 
fixará o número de Turmas e a sua composição, assim como 
do Plenário.

Parágrafo único - Poderá ser instituído curso de formação 
cujo aproveitamento determinará a ordem de convocação para 
o exercício dos vogais nomeados.

Artigo 123 - O vogal fica obrigado a registrar a sua presen-
ça, em cada sessão a que comparecer, em folha ou livro próprio.

§ 3º - As atas deverão ser numeradas e publicadas na pági-
na eletrônica da JUCESP, no prazo de 15 (quinze) dias.

Artigo 104 - O apoio administrativo, de recursos huma-
nos, técnicos e materiais necessários à operacionalização do 
Conselho Consultivo serão de responsabilidade da Presidência 
da JUCESP.

Artigo 105 - Os casos omissos e as dúvidas surgidas no fun-
cionamento do Conselho Consultivo serão solucionados pelo seu 
Presidente, que poderá expedir ato específico sobre a questão.

CAPÍTULO II
Dos Órgãos Deliberativos
Artigo 106 - As Turmas e o Plenário são órgãos deliberativos 

colegiados da JUCESP, compostos por Vogais.
§ 1º - Os Vogais e suplentes serão nomeados pelo Gover-

nador do Estado, exceto o Vogal e suplente representantes da 
União, para mandato de 4 (quatro) anos, permitida a recondu-
ção, e escolhidos dentre integrantes de lista encaminhada pelo 
Presidente da JUCESP, atendido o disposto no § 2º deste artigo.

§ 2º - O quadro de Vogais será composto na seguinte 
proporção:

1. metade do número de Vogais e suplentes será designada 
mediante a indicação, em lista tríplice, pelas confederações e 
federações sindicais patronais e pelas associações comerciais 
com sede na jurisdição da JUCESP;

2. 1 (um) Vogal e respectivo suplente representando a 
União, por nomeação do Ministro de Estado do Desenvolvimen-
to, Indústria e Comércio Exterior;

3. 4 (quatro) Vogais e respectivos suplentes, representando 
a classe dos advogados, a dos contadores, a dos economistas e a 
dos administradores, todos mediante indicação em lista tríplice, 
respectivamente, da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção 
São Paulo, do Conselho Regional de Contabilidade do Estado 
de São Paulo, do Conselho Regional de Economia do Estado de 
São Paulo e do Conselho Regional de Administração do Estado 
de São Paulo;

4. os demais Vogais e suplentes, por livre escolha do Gover-
nador, extraídos de lista apresentada pelo Presidente da JUCESP, 
observando a necessária indicação de representantes da Orga-
nização das Cooperativas do Estado de São Paulo - OCESP, nos 
termos da Lei nº 12.226, de 11 de janeiro de 2006.

§ 3º - O Presidente e o Vice-Presidente serão designados 
pelo Governador do Estado, dentre os Vogais nomeados para o 
mandato vigente.

§ 4º - Os vogais serão substituídos em suas faltas e afas-
tamentos por vogal suplente, designado pelo Presidente, dentre 
aqueles nomeados pelo Governador do Estado.

Artigo 107 - O número de Vogais e suplentes será fixado no 
início de cada mandato dos Vogais, no decreto de sua nomeação, 
podendo haver a extinção ou a instalação de novas Turmas pelo 
Presidente no curso do mandato, segundo critérios de conveni-
ência e oportunidade, respeitado o limite de até 50 (cinquenta) 
Vogais e igual número de suplentes.

Parágrafo único - Se o número de Vogais for impar, 
considera-se para os efeitos do item 1 do § 2º do artigo 106 
deste Regulamento o número inteiro imediatamente superior ao 
resultado da divisão, aplicando-se essa regra igualmente ao caso 
da composição do Plenário de Vogais.

SEÇÃO I
Dos Vogais
SUBSEÇÃO I
Das Competências
Artigo 108 - Compete ao Vogal e ao suplente quando con-

vocado, sem prejuízo de outras atribuições e responsabilidades, 
nos termos deste Regulamento:

I - comparecer às sessões ordinárias e extraordinárias 
de sua Turma e do Plenário, se dele integrante, participar dos 
debates e votar;

II - integrar outra Turma, temporariamente, por designação 
do Presidente;

III - examinar e relatar os processos que lhe tiverem sido 
distribuídos;

IV - submeter previamente, se for o caso, à Assessoria Técni-
ca da Presidência os pedidos de arquivamento dos atos sujeitos 
ao regime de decisão colegiada que envolvam fichas cadastrais 
gravadas com registros de bloqueio ou pendência, para a devida 
instrução necessária à decisão;

V - examinar e despachar, por designação do Presidente, 
pedidos de arquivamento sob o regime singular de julgamento;

VI - integrar grupos de trabalho ou comissões, por designa-
ção do Presidente;

VII - registrar a presença às sessões ordinárias e extraordi-
nárias de sua Turma e do Plenário, se dele integrante, assinando 
a folha de presença.

SUBSEÇÃO II
Da Escolha, Nomeação e Mandato
Artigo 109 - As confederações e federações sindicais 

patronais e as associações comerciais com sede na jurisdição 
da JUCESP interessadas na designação de Vogal e suplente, 
mediante a indicação em listas tríplices respectivas, deverão 
promover seu cadastramento prévio, nos prazos e condições 
fixados por ato do Presidente.

Parágrafo único - São exigências para o cadastramento:
1. que a entidade não esteja inscrita no Cadastro Informa-

tivo de Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais 
- CADIN ESTADUAL;

2. 5 (cinco) anos, ou mais, de funcionamento da entidade;
3. comprovação do devido registro e/ou cadastro perante o 

Ministério do Trabalho e Emprego, no caso das confederações e 
federações sindicais.

Artigo 110 - Os Vogais e suplentes de livre escolha do 
Governador serão extraídos de lista elaborada pelo Presidente 
da JUCESP mediante processo de seleção que observará:

I - cadastramento prévio dos interessados, nos prazos e 
condições fixados por ato do Presidente;

II - exigência de nível superior de escolaridade, em institui-
ção de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação;

III - avaliação curricular de experiência profissional compa-
tível com as atividades a serem desempenhadas;

IV - avaliação de títulos.
Parágrafo único - A lista a que se refere o "caput" deste 

artigo será composta com a indicação de Vogal e suplente pela 
Organização das Cooperativas do Estado de São Paulo - OCESP, 
observado o parágrafo único do artigo 5º do Decreto nº 54.103, 
de 12 de março de 2009.

Artigo 111 - As listas tríplices referidas neste Regulamento, 
observadas as disposições dos artigos anteriores, deverão ser 
encaminhadas, por seus respectivos órgãos e entidades de repre-
sentação, até 60 (sessenta) dias antes do término do mandato, 
à Presidência da JUCESP, que organizará o expediente e o sub-
meterá, instruído, ao Governador do Estado, por intermédio do 
Secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia.

Parágrafo único - Entre os integrantes de cada lista tríplice, 
um será nomeado Vogal e outro suplente.

Artigo 112 - Os Vogais e suplentes serão nomeados dentre 
brasileiros que satisfaçam as seguintes condições:

I - estejam em pleno gozo dos direitos civis e políticos;
II - não estejam condenados por crime cuja pena vede o 

acesso a cargo, emprego e funções públicas, ou por crime de 
prevaricação, falência fraudulenta, peita ou suborno, concus-
são, peculato, contra a propriedade, a fé pública e a economia 
popular;

II - coordenar, supervisionar e orientar as atividades dos 
integrantes da Gerência de Apoio Administrativo;

III - propor e implantar sistemas de acompanhamento e 
controle das atividades desenvolvidas.

TÍTULO VI
Da Composição e Funcionamento dos Órgãos Cole-

giados
CAPÍTULO I
Do Conselho Consultivo
Artigo 93 - Compõem o Conselho Consultivo:
I - o Presidente da JUCESP, como membro nato e presidente;
II - o Vice-Presidente, como membro nato e secretário;
III - 3 (três) ex-Presidentes da JUCESP;
IV - 1 (um) representante da Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico, Ciência e Tecnologia;
V - 1 (um) representante da Secretaria da Fazenda;
VI - 1 (um) representante da Corregedoria Geral da Admi-

nistração;
VII - 1 (um) representante da Procuradoria Geral do Estado;
VIII - 1 (um) representante do SEBRAE-SP - Serviço de Apoio 

às Micro e Pequenas Empresas de São Paulo;
IX - 5 (cinco) representantes de entidades empresariais.
Parágrafo único - Os integrantes do Conselho Consultivo 

serão indicados pelos titulares das respectivas Secretarias de 
Estado, pelo Corregedor Geral da Administração, pelo Procura-
dor Geral do Estado e pelos dirigentes das entidades represen-
tativas, e serão designados pelo Presidente da JUCESP, sendo de 
sua livre escolha os integrantes a que se referem os incisos III 
e IX deste artigo.

Artigo 94 - São atribuições dos membros do Conselho 
Consultivo:

I - participar efetivamente das reuniões, das discussões e 
dos trabalhos, apresentando propostas e pareceres em relação 
às matérias em pauta;

II - solicitar os esclarecimentos necessários à apreciação 
dos assuntos em pauta, propondo, inclusive, a convocação de 
especialistas;

III - apreciar e relatar as matérias que lhes forem atribuídas;
IV - coordenar e participar de Comitês Técnicos Temporários 

quando designados;
V - requerer preferência ou urgência para discussão de 

assuntos em pauta ou apresentados extra pauta;
VI - apresentar propostas sobre assuntos em análise ou que 

possam vir a ser analisados pelo Conselho Consultivo;
VII - desempenhar outras atividades e funções que lhes 

forem atribuídas pelo Presidente.
Artigo 95 - Compete ao Presidente do Conselho Consultivo:
I - convocar e presidir reuniões ordinárias e extraordinárias;
II - zelar pelo encaminhamento das proposições do Conse-

lho Consultivo;
III - definir a pauta dos assuntos a serem tratados na 

reunião;
IV - dirigir os trabalhos, buscar consenso quanto às pro-

postas apresentadas e encaminhar votações, quando julgar 
necessário, das matérias submetidas à apreciação do Colegiado;

V - autorizar adiamentos;
VI - determinar, quando for o caso, o reexame de assuntos 

retirados de pauta;
VII - designar coordenadores, relatores e comitês;
VIII - convidar para as reuniões do Conselho, representantes 

de instituições públicas e privadas, especialistas e técnicos sobre 
assuntos de interesse;

IX - decidir sobre questões de ordem;
X - fixar prazos para relatórios e comitês;
XI - suspender discussões e outras situações para esclareci-

mentos ou convocações de terceiros;
XII - representar o Conselho Consultivo ou designar repre-

sentante para atos específicos;
XIII - baixar atos decorrentes das proposições que forem 

acatadas pelo Conselho;
XIV - assinar a ata das reuniões do Conselho Consultivo, 

após leitura e manifestação dos demais membros;
XV - instituir Câmaras Técnicas Setoriais e Comitês Técnicos 

Temporários;
XVI - cumprir e fazer cumprir as disposições deste Regu-

lamento.
Artigo 96 - Na ausência do Presidente, os trabalhos serão 

presididos pelo Vice-Presidente da JUCESP, que indicará um dos 
integrantes do Conselho Consultivo para secretariar os trabalhos 
interinamente.

Artigo 97 - O Presidente do Conselho Consultivo, além do 
voto simples, terá também o de qualidade.

Artigo 98 - Os Conselheiros não serão remunerados e 
poderão permanecer como membros pelo prazo de 3 (três) anos, 
vedada a sua recondução, exceto no caso dos ex-Presidentes 
da JUCESP.

Artigo 99 - Os órgãos e entidades representados no Conse-
lho Consultivo poderão, a qualquer tempo, solicitar a substitui-
ção dos seus respectivos representantes.

Parágrafo único - O representante que, por qualquer motivo, 
deixar de participar de 3 (três) reuniões ordinárias consecutivas 
ou intercaladas, no mesmo exercício, ou que renunciar, será 
desligado do Conselho Consultivo.

Artigo 100 - A posse dos integrantes do Conselho Consulti-
vo dar-se-á na primeira reunião após a sua designação.

Artigo 101 - O Conselho Consultivo terá reuniões ordinárias 
e extraordinárias convocadas pelo seu Presidente.

§ 1º - As reuniões ordinárias serão realizadas a cada trimes-
tre, conforme convocação do Presidente.

§ 2º - As reuniões extraordinárias justificar-se-ão, a critério 
do Presidente.

§ 3º - O Presidente do Conselho Consultivo poderá convi-
dar outros órgãos ou entidades públicas ou privadas, e ainda, 
integrantes dos órgãos da própria JUCESP ou externos ao seu 
quadro de pessoal, para participarem da reunião do colegiado.

§ 4º - Toda a convocação ordinária deverá indicar a pauta 
dos trabalhos e a de caráter extraordinário conterá, ainda, a 
indicação do motivo de sua realização.

§ 5º - As reuniões do Conselho Consultivo serão realizadas 
com a participação dos presentes.

Artigo 102 - As reuniões do Conselho Consultivo obedece-
rão à seguinte sequência:

I - assinatura da lista de presença;
II - instalação dos trabalhos;
III - leitura da pauta;
IV - apresentação de assuntos extra pauta a serem aprova-

dos pelos integrantes do Conselho;
V - apresentação, discussão e proposição de recomenda-

ções;
VI - apresentação de assuntos de ordem geral.
Artigo 103 - Das reuniões do Conselho Consultivo serão 

lavradas atas, devendo constar data, local e hora de sua rea-
lização, nome dos presentes, pauta, resumo e resultado das 
discussões.

§ 1º - Encerrada a reunião, a minuta da ata será enviada 
aos membros do Conselho Consultivo por meio eletrônico, para 
aprovação, podendo apresentar sugestões e/ou emendas no 
prazo de 10 (dez) dias.

§ 2º - Decorrido o prazo para apresentação de sugestões, 
caso ocorra divergência nas versões apresentadas, o Presidente 
do Conselho decidirá o que constará na ata, "ad referendum" 
do Conselho.

II - emitir ficha cadastral das empresas registradas na 
JUCESP;

III - atuar em outras atividades de apoio ao processo 
integrado da JUCESP com órgãos e entidades responsáveis pelo 
registro e legalização de empresários e pessoas jurídicas.

SEÇÃO III
Dos Escritórios e Postos Regionais
Artigo 85 - Os Escritórios e os Postos Regionais, instituídos 

mediante celebração de convênios com pessoas jurídicas de 
direito público ou privado, estas sem fins lucrativos, são órgãos 
descentralizados de execução das atribuições da JUCESP, com 
jurisdição regionalizada, com as seguintes atribuições:

I - os Escritórios e Postos:
a) receber, protocolar e devolver documentos;
b) informar sobre a existência de nomes empresariais idên-

ticos ou semelhantes;
c) autenticar instrumentos de escrituração das empresas 

mercantis e dos agentes auxiliares do comércio;
d) encaminhar às Delegacias Regionais ou à sede os reque-

rimentos de fotocópia, certidão específica e pedido de ficha de 
breve relato;

e) atuar em outras atividades de apoio ao processo integra-
do da JUCESP com órgãos e entidades responsáveis pelo registro 
e legalização de empresários e pessoas jurídicas;

II - os Escritórios:
a) expedir certidões simplificadas dos documentos arqui-

vados;
b) julgar, por meio de servidor designado pelo Presidente, 

os pedidos de arquivamento dos atos sujeitos ao regime de 
decisão singular, exceto os casos que envolvam fichas cadastrais 
gravadas com registro de bloqueio ou pendência;

c) emitir ficha cadastral das empresas registradas na 
JUCESP.

Parágrafo único - Os Escritórios e Postos Regionais não 
serão instalados em municípios nos quais exista Delegacia 
Regional da JUCESP.

CAPÍTULO XII
Das Competências Comuns
Artigo 86 - O Presidente da JUCESP, além de outras que lhe 

forem conferidas por lei ou decreto, tem em relação ao Sistema 
de Administração de Pessoal, as competências previstas no arti-
go 27 do Decreto n° 52.833, de 24 de março de 2008.

Artigo 87 - Os Secretários Geral e Executivos, além de 
outras que lhe forem conferidas por lei ou decreto, tem, em suas 
respectivas áreas de atuação, as seguintes competências:

I - assessorar o Presidente no desempenho de suas funções;
II - propor ao Presidente o programa de trabalho e as alte-

rações que se fizerem necessárias;
III - coordenar, orientar e acompanhar as atividades das 

unidades subordinadas;
IV - baixar normas de funcionamento das unidades subor-

dinadas;
V - responder às consultas e notificações formuladas 

pelos órgãos da administração pública sobre assuntos de sua 
competência;

VI - criar comissões não permanentes e grupos de trabalho;
VII - autorizar estágios em unidades subordinadas;
VIII - praticar todo e qualquer ato ou exercer atribuições e 

competências das unidades subordinadas, quando do impedi-
mentos dos titulares;

IX - avocar, de modo geral ou em casos especiais, as atribui-
ções ou competências das unidades subordinadas;

X - apresentar relatórios sobre os serviços executados.
Artigo 88 - Os Secretários Geral e Executivos, Diretores 

Executivos e Dirigentes, além de outras que lhe forem conferidas 
por lei ou decreto, tem, em suas respectivas áreas de atuação, as 
seguintes competências:

I - em relação às atividades gerais:
a) assistir a autoridade superior no desempenho de suas 

funções;
b) solicitar informações a outros órgãos e entidades da 

Administração Pública;
c) decidir sobre pedidos de certidões e vista em processos;
d) cumprir e fazer cumprir as leis, os decretos, os regulamen-

tos, as decisões, os prazos para desenvolvimento dos trabalhos e 
as ordens das autoridades superiores;

e) dar ciência imediata ao superior hierárquico das irregu-
laridades administrativas de maior gravidade, mencionando as 
providências tomadas e propondo as que não lhes são afetas;

f) manter seus superiores imediatos permanentemente 
informados sobre o andamento das atividades das unidades ou 
dos servidores subordinados;

g) providenciar a instrução de processos e expedientes que 
devam ser submetidos à consideração superior;

II - em relação em relação ao Sistema de Administração de 
Pessoal, as previstas nos artigos 31 e 38 do Decreto nº 52.833, 
de 24 de março de 2008.

Parágrafo único - Os Gerentes, em suas respectivas áreas 
de atuação, têm as competências previstas no inciso I deste 
artigo e, em relação ao Sistema de Administração de Pessoal, 
as previstas nos artigos 34 e 38 do Decreto nº 52.833, de 24 
de maio de 2008.

Artigo 89 - As competências previstas neste capítulo, 
sempre que coincidentes, serão exercidas, de preferência, pelas 
autoridades de menor nível hierárquico.

Artigo 90 - Para fins deste Regulamento, as atribuições e 
competências das Diretorias lotadas na Secretaria Executiva de 
Tecnologia da Informação serão exercidas pelo emprego público 
em confiança de que trata o artigo 21, inciso II, alínea "e", da 
Lei Complementar nº 1.187, de 28 de outubro de 2012.

CAPÍTULO XIII
Das Gerências de Apoio Administrativo
Artigo 91 - São atribuições das Gerências de Apoio Adminis-

trativo, relativamente à sua área de atuação:
I - receber, expedir e juntar documentos, informações, 

expedientes e processos, bem como registrar as respectivas 
operações;

II - dar andamento e acompanhar o fluxo de documentos, 
informações, expedientes e processos, nos termos das deter-
minações dos dirigentes, atualizando os dados nos respectivos 
sistemas informatizados de controle;

III - atualizar e fazer cumprir a agenda e os atendimentos 
internos e externos dos dirigentes das unidades a que prestam 
serviços;

IV - viabilizar os recursos humanos e materiais necessários 
à execução das atividades de apoio aos processos de trabalho, 
nos termos das prioridades definidas pelos seus respectivos 
dirigentes;

V - manter registros sobre a frequência e férias dos recursos 
humanos lotados nas unidades a que prestam serviços;

VI - prever, requisitar, guardar e distribuir o material de 
consumo das unidades a que prestam serviços;

VII - proceder ao registro do material permanente e comu-
nicar à Diretoria de Patrimônio e Contrato a sua movimentação;

VIII - desempenhar outras atividades características de 
apoio administrativo determinadas pelos respectivos dirigentes 
das unidades a que prestam serviços.

Artigo 92 - São competências do Gerente de Apoio Admi-
nistrativo:

I - apoiar o dirigente da unidade a que presta serviços no 
exercício das suas funções;
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VIII - cumprir e fazer que se cumpram as disposições legais 
e regulamentares aplicáveis.

Artigo 179 - As sessões de Turma realizam-se, ordinariamen-
te, em até 4 (quatro) dias da semana, observando-se, quanto ao 
horário das sessões, a determinação do Presidente da JUCESP.

Parágrafo único - O Presidente da JUCESP poderá reduzir o 
número de sessões ordinárias e extraordinárias das Turmas, caso 
necessário para ajustar a demanda do serviço.

Artigo 180 - O processo de competência da Turma de Vogais 
será encaminhado ao Vogal Relator instruído de manifestação 
sobre a boa ordem dos documentos por parte da Gerência de 
Apoio à Decisão Colegiada.

§ 1º - Instalada a sessão, os processos serão postos em 
julgamento pelo Coordenador.

§ 2º - Ausente o Vogal Relator, o Coordenador exercerá 
suas atribuições.

§ 3º - Ausente o Vogal Revisor, o processo será apreciado 
sem revisão.

§ 4º - Cada Vogal, incluído o Coordenador de Turma, tem 
direito a um voto na deliberação.

§ 5º - Ocorrendo, por qualquer motivo, empate no julgamen-
to, prevalece o voto do Coordenador da Turma.

§ 6º - O resultado do julgamento é anotado no processo, 
subscrevendo-o os Vogais que tenham dele participado, com a 
ressalva ou a declaração de voto que caiba.

§ 7º - O fundamento da deliberação que determine dili-
gência ou denegue o pedido deve constar, expressamente, do 
registro de deliberação, salvo se esta se limitar a acolher, por 
remissão, relatório da Gerência de Apoio à Decisão Colegiada 
ou parecer da Procuradoria da JUCESP.

Artigo 181 - Das sessões das Turmas serão feitos os regis-
tros essenciais, a cargo da Diretoria de Apoio à Decisão, para 
efeito de publicidade.

TÍTULO VII
Dos Atos e da Ordem dos Serviços
CAPÍTULO I
Da Compreensão dos Atos
Artigo 182 - O Registro Público de Empresas Mercantis e 

Atividades Afins compreende:
I - a matrícula e seu cancelamento, de:
a) leiloeiros oficiais;
b) tradutores públicos e intérpretes comerciais;
c) administradores de armazéns-gerais;
d) trapicheiros;
II - o arquivamento:
a) dos atos constitutivos, alterações e extinções de empre-

sários e empresas individuais de responsabilidade limitada;
b) das declarações de microempresas e de empresas de 

pequeno porte;
c) dos atos constitutivos e das atas das sociedades anôni-

mas, bem como os de sua dissolução e extinção;
d) dos atos constitutivos e respectivas alterações de socie-

dades empresárias, bem como de sua dissolução e extinção;
e) dos documentos relativos à constituição, alteração, disso-

lução, incorporação e extinção de cooperativas;
f) dos atos relativos a consórcios e grupos de sociedades;
g) dos atos relativos à incorporação, cisão, fusão e trans-

formação;
h) de comunicação de paralisação temporária das ativida-

des que deseja manter-se em funcionamento, no caso de, nessa 
última hipótese, não ter procedido a qualquer arquivamento na 
JUCESP no período de dez anos consecutivos;

i) dos atos relativos a sociedades empresárias estrangeiras 
autorizadas a funcionar no País;

j) das decisões judiciais referentes a empresários indi-
viduais, empresas individuais de responsabilidade limitada, 
sociedades empresárias, sociedades cooperativas, grupos de 
sociedades e consórcios;

k) dos atos de nomeação de trapicheiros, administradores e 
fiéis de armazéns-gerais;

l) dos demais documentos que, por determinação legal, 
sejam atribuídos ao Registro Público de Empresas Mercantis e 
Atividades Afins ou daqueles que possam interessar ao empresá-
rio, à empresa individual ou à sociedades empresárias;

III - a autenticação dos instrumentos de escrituração das 
empresas registradas e dos agentes auxiliares do comércio, na 
forma da lei própria.

CAPÍTULO II
Dos Atos Preparatórios
Artigo 183 - Reputam-se como atos preparatórios do Regis-

tro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins todos os 
procedimentos internos compreendidos entre o protocolo do 
pedido e a sua decisão.

Artigo 184 - São atos preparatórios a conferência do paga-
mento do valor do preço público devido, o protocolo do pedido, a 
distribuição, a instrução do processo e o exame de documentos.

SEÇÃO I
Do Protocolo
Artigo 185 - Todo pedido dirigido à JUCESP deverá ser 

obrigatoriamente protocolado e identificado numericamente.
Artigo 186 - O protocolo do pedido poderá ser feito na sede 

da JUCESP ou nos órgãos regionais.
Parágrafo único - O pedido de arquivamento poderá ser 

encaminhado por via postal à sede da JUCESP para protoco-
lização.

Artigo 187 - O pedido de arquivamento deverá ser apresen-
tado mediante "Capa de processo/Requerimento", gerado por 
sistema informatizado disponibilizado pela JUCESP na internet, 
dentro de 30 (trinta) dias contados de sua assinatura, a cuja data 
retroagirão os efeitos do arquivamento.

§ 1º - Protocolado fora desse prazo, os efeitos a que se 
refere este artigo só se produzirão a partir da data do despacho 
que deferir o arquivamento.

§ 2º - Todo pedido dirigido à JUCESP e relacionado com a 
atividade de registro deverá conter a assinatura do adminis-
trador, sócio, procurador, com poderes específicos, ou terceiro 
interessado, acompanhado de cópia autenticada de documento 
de identificação do signatário.

§ 3º - O requerimento somente poderá conter pedido de 
arquivamento de um único ato, e de documento re-ratificador 
do ato objeto do pedido, quando for o caso.

§ 4º - Os documentos objeto do pedido deverão ser apre-
sentados com boa legibilidade, de modo a atender aos requisitos 
técnicos de digitalização de imagem.

Artigo 188 - O pedido de arquivamento deverá ser instruído, 
obrigatoriamente, com os documentos exigidos pelas normas 
relativas ao Registro de Empresas Mercantis e Atividades Afins, 
observada a integração de sua execução aos serviços prestados 
por órgãos e entidades responsáveis pelo registro e legalização 
de empresários e pessoas jurídicas, nos termos das resoluções do 
Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do 
Registro e da Legalização de Empresas e Negócios.

Parágrafo único - A juntada de documento a processo em 
tramitação poderá ser feita mediante solicitação dirigida ao 
Presidente da JUCESP.

Artigo 189 - O instrumento particular ou a certidão 
apresentada à JUCESP não poderá conter emendas, rasuras 
e entrelinhas, admitida a ressalva expressa no próprio instru-
mento ou certidão, com a assinatura das partes ou do tabelião, 
conforme o caso.

Artigo 190 - Os atos levados a arquivamento são dispen-
sados de reconhecimento de firma, exceto quando se tratar 

Artigo 161 - Se algum dos Vogais pedir vista ao processo, 
ficará obrigado a devolvê-lo, no máximo, na segunda sessão 
ordinária subsequente, para prosseguimento da votação.

§ 1º - Ao reencetar-se o julgamento, serão computados os 
votos já proferidos pelos Vogais, ainda que por qualquer motivo 
ausentes.

§ 2º - Não participarão do julgamento os Vogais que não 
tiverem assistido ao relatório ou aos debates.

Artigo 162 - Concluído o debate oral, o Presidente concede-
rá a palavra ao Relator, que proferirá o voto.

Artigo 163 - Para efeito de votação, o Presidente concederá 
a palavra ao Vice-Presidente e, em seguida, a cada um dos 
demais Vogais, conforme a ordem de solicitação.

Parágrafo único - Durante a votação não será permitida 
qualquer interferência, salvo, a critério do Presidente, para enca-
minhamento de votação.

Artigo 164 - A deliberação é tomada pelo voto da maioria 
dos Vogais presentes, observados os quoruns qualificados pre-
vistos neste Regulamento.

§ 1º - Cada Vogal tem direito a um voto na deliberação.
§ 2º - Ao Presidente é vedado votar, salvo em matéria 

administrativa e, nos demais casos, exclusivamente quando 
ocorrer empate.

Artigo 165 - O Vogal somente pode abster-se de votar em 
processos nos casos de impedimento e/ou suspeição.

Artigo 166 - Concluído o julgamento o Presidente procla-
mará a decisão.

§ 1º - A decisão terá a data da sessão em que se concluir 
o julgamento e será, em qualquer hipótese, autenticada com a 
assinatura do Presidente da sessão e do Secretário-Geral.

§ 2º - O julgamento, uma vez iniciado, deve ultimar-se na 
mesma sessão, salvo a hipótese de pedido de vista e conversão 
do processo em diligência, observado o prazo regulamentar 
para julgamento.

Artigo 167 - O Presidente adotará as providências que se 
fizerem necessárias à manutenção da ordem na sessão, cassan-
do a palavra daquele que, segundo seu critério, não se esteja 
conduzindo com moderação ou o decoro requeridos, podendo, 
diante das circunstâncias, compeli-lo à retirada do recinto.

§ 1º - O Presidente pode suspender os trabalhos da sessão 
temporária ou definitivamente, se tal providência se fizer neces-
sária ao restabelecimento da ordem.

§ 2º - Nesta hipótese, os assuntos não examinados serão 
incluídos na pauta da sessão seguinte.

Artigo 168 - É facultada a terceiro, diretamente relacionado 
com o assunto submetido à JUCESP, requerer vista do respectivo 
processo durante o horário de expediente de atendimento ao 
público, na presença de integrante do Quadro de Pessoal da 
JUCESP.

Parágrafo único - O Presidente baixará ato que complemen-
ta o disposto neste artigo.

SUBSEÇÃO IV
Dos Impedimentos e da Suspeição
Artigo 169 - Fica o Vogal impedido de votar em processo:
I - do qual seja parte;
II - em que tenha atuado como perito;
III - em que tenha postulado, como advogado da parte, 

qualquer parente, consanguineo ou afim, em linha reta ou na 
colateral, até o segundo grau;

IV - quando cônjuge ou parente, consanguineo ou afim, 
de alguma das partes, em linha reta, ou na colateral, até o 
segundo grau;

V - em que figure como sócio, cooperado ou acionista, ou 
participe ou tenha participado da direção ou administração, ou 
Conselho Fiscal.

Artigo 170 - Reputa-se fundada a suspeição de Vogal, 
quando:

I - amigo íntimo ou inimigo capital da parte;
II - tenha recebido dádiva da parte ou a tenha aconselhado 

acerca do objeto do processo;
III - tiver interesse jurídico no deslinde do processo.
Parágrafo único - Pode ainda o Vogal declarar-se suspeito 

por motivo de foro íntimo.
Artigo 171 - A arguição de impedimento ou de suspeição 

dar-se-á em petição fundamentada e instruída, a qual será ane-
xada ao processo, ou oralmente em Plenário, com apresentação 
de prova documental, se o caso.

Artigo 172 - Arguida a suspeição ou suscitado o impedi-
mento de Vogal, a questão será submetida à deliberação do 
Plenário, salvo diante do reconhecimento expresso do impedido 
ou suspeito.

SUBSEÇÃO V
Das atas
Artigo 173 - As atas das sessões plenárias lavradas, sob 

a orientação do Secretário-Geral e redigidas com precisão e 
concisão, devem incluir:

I - o número, dia, mês, ano e hora da abertura da sessão;
II - os nomes dos integrantes da Mesa Diretora;
III - os nomes dos Vogais presentes e dos que tiverem dado 

ciência prévia da ausência;
IV - indicação resumida dos trabalhos realizados, especifica-

dos os processos, recursos ou requerimentos apresentados, jul-
gados na sessão ou por qualquer motivo sobrestados, e o resul-
tado das votações, declinando os nomes dos Vogais vencidos;

V - outros assuntos tratados.
Parágrafo único - Lida, no começo de cada sessão, pelo 

Secretário-Geral, a ata relativa à sessão anterior será posta 
em discussão e votação, para aprovação, com ou sem emenda/
retificação, e, em seguida, assinada pelo Presidente e Secretário-
Geral.

Artigo 174 - O Presidente, o Vice-Presidente, o Procurador e 
o Vogal poderão requerer a retificação da ata.

Parágrafo único - A Secretaria-Geral procederá à retificação 
pertinente.

Artigo 175 - Das sessões serão feitos os registros essenciais, 
a cargo da Secretaria Geral, para efeito de publicidade.

SEÇÃO IV
Das Turmas
Artigo 176 - Cada Turma, em número a ser fixado pelo Presi-

dente da JUCESP, será composta por 3 (três) Vogais, escolhidos e 
designados pelo Presidente da JUCESP dentre os nomeados pelo 
Governador do Estado para o mandato vigente.

Artigo 177 - Os integrantes da Turma escolherão, entre si, 
na sessão inaugural, seu Coordenador e o substituto eventual 
deste.

Artigo 178 - Compete ao Coordenador da Turma:
I - zelar para que a distribuição dos processos à Turma se 

faça segundo os critérios estabelecidos;
II - distribuir os processos pelos Vogais presentes à sessão, 

para o efeito de relatório oral;
III - incumbir-se do relatório dos processos que lhe coube-

rem, na distribuição;
IV - votar nas deliberações;
V - dirigir a Turma, adotando providências que assegurem, 

por via dos relatórios e do debate oral, o exame acurado dos 
processos e a observância dos prazos processuais;

VI - denunciar ao Presidente da JUCESP, para o efeito de 
apuração de responsabilidade, a ocorrência ou a suspeita de 
ocorrência de adulteração ou desvio de expediente ou documen-
to distribuído à Turma;

VII - acompanhar a elaboração de relatórios de produtivi-
dade e controle pela Gerência de Apoio à Decisão Colegiada;

SEÇÃO II
Das Sessões
Artigo 143 - As Turmas e o Plenário deliberam em sessões 

ordinárias e extraordinárias.
Parágrafo único - As sessões e votações são públicas, res-

salvadas as tendentes a apreciar matéria de natureza disciplinar.
Artigo 144 - O Presidente mandará afixar na sala do Plená-

rio, na última semana de cada mês, calendário das sessões das 
Turmas e do Plenário, a ser cumprido no mês seguinte.

§ 1º - Não se realizando sessão ordinária, qualquer que seja 
o impedimento, será prevista ou convocada para outro dia da 
mesma semana, ou de outra, caso a convocação se faça neces-
sária para assegurar o atendimento dos julgamentos pendentes.

§ 2º - O Secretário-Geral cuidará para que o calendário das 
sessões da Turma e do Plenário tenha adequada publicidade, 
visando a estimular a presença, nos julgamentos, das partes e 
outros interessados.

Artigo 145 - O prazo de tolerância para o início da sessão 
de Turma ou do Plenário é de 15 (quinze) minutos, findo o qual, 
não havendo número regimental, o Coordenador da Turma ou 
o Presidente da JUCESP, conforme o caso, não abrirá a sessão, 
lavrando-se termo de que conste o ocorrido com os nomes dos 
Vogais que tenham comparecido.

Artigo 146 - As sessões ordinárias realizam-se independen-
temente de convocação e destinam-se ao exame e julgamento 
de matéria relativa ao Registro Público de Empresas Mercantis 
e Atividades Afins.

Artigo 147 - Extraordinárias são as sessões convocadas em 
decorrência de:

I - acúmulo de processos nas sessões ordinárias;
II - urgência ou importância de matéria sobre a qual se 

tiver de deliberar;
III - não se ter cumprido o número mínimo previsto de 

sessões ordinárias mensais, qualquer que tenha sido o impe-
dimento.

§ 1º - As sessões extraordinárias realizam-se em dia e hora 
designados na respectiva convocação, encerrando-se quando 
cumprido o fim a que se tenham destinado, observada a neces-
sária publicidade.

§ 2º - As sessões extraordinárias são convocadas pelo Presi-
dente da JUCESP, de ofício, ou por requerimento fundamentado 
de, no mínimo, 2 (dois) Vogais da Turma interessada ou, no caso 
do Plenário, da maioria simples dos seus integrantes.

SEÇÃO III
Do Plenário
Artigo 148 - O Plenário será composto por 23 (vinte e três) 

Vogais designados pelo Presidente dentre os integrantes das 
Turmas, entre eles incluídos o Presidente e o Vice-Presidente.

SUBSEÇÃO I
Das Sessões do Plenário
Artigo 149 - Para deliberar, reúne-se o Plenário, ordinaria-

mente, conforme o calendário das sessões fixado pelo Presidente 
da JUCESP, observando a divulgação dos processos em pauta 
com antecedência mínima de 12 (doze) horas.

§ 1º - Iniciada a votação, nenhum Vogal pode retirar-se do 
recinto sem a permissão do Presidente, sob pena de responder 
pelo cometimento de infração disciplinar.

§ 2º - O advogado com mandato para intervir no processo 
poderá ocupar a tribuna para requerer, produzir sustentação oral 
ou prestar as informações que lhe tenham sido solicitadas pelos 
Vogais, por 15 (quinze) minutos.

§ 3º - O público ocupará, na Sala do Plenário, os lugares que 
lhe tiverem sido destinados.

SUBSEÇÃO II
Da Mesa Diretora e dos Vogais
Artigo 150 - À hora fixada, o Presidente, assumindo lugar à 

Mesa Diretora, declarará aberta a sessão, desde que registrada 
a presença da maioria dos Vogais, no mínimo, computada a do 
Presidente e a do Vice-Presidente.

Artigo 151 - Quando não se tratar de exame e deliberação 
de matérias de sua competência, outras pessoas poderão parti-
cipar da Mesa Diretora, a critério e por convite do Presidente.

Artigo 152 - Na ausência concomitante do Presidente e do 
Vice-Presidente a presidência da sessão plenária será exercida 
pelo Vogal mais idoso.

SUBSEÇÃO III
Da Ordem dos Trabalhos
Artigo 153 - Nas sessões observar-se-á a seguinte ordem:
I - verificação do número de Vogais presentes;
II - leitura, discussão e aprovação da ata da sessão anterior;
III - leitura do expediente;
IV - relatório, discussão e julgamento dos processos;
V - exame, discussão e aprovação de indicações e propostas.
Artigo 154 - Os julgamentos observarão a ordem de 

antiguidade dos processos, apurada pelo respectivo registro 
do protocolo.

Artigo 155 - Dá-se preferência, no julgamento, ao processo:
I - considerado urgente;
II - cujo julgamento tenha sido suspenso em sessão anterior 

e já esteja em condições de ser votado;
III- para cuja sustentação oral haja orador inscrito.
Artigo 156 - Cada assunto será objeto de deliberação ou 

decisão a partir do relatório do Vogal a que tiver sido distribuído.
Parágrafo único - Processos que versarem sobre questão 

de mesma natureza, embora com aspectos peculiares, podem 
ser objeto de um só julgamento, sendo que, nesta hipótese, os 
relatórios podem reportar-se ao anterior, indicando as peculia-
ridades do caso.

Artigo 157 - Concluído o relatório, o Presidente dará palavra 
aos advogados das partes, recorrente e recorrida, nessa ordem, 
credenciados por mandato nos autos e caso tenham solicitado 
inscrição, para sustentação oral de suas razões, por uma única 
vez e pelo prazo máximo de 15 (quinze) minutos para cada 
uma delas.

Parágrafo único - A seu exclusivo critério, o Procurador da 
JUCESP poderá, em seguida à fala dos advogados, solicitar a 
palavra para prestar esclarecimentos sobre o assunto submetido 
a exame do Plenário ou para sustentar parecer de sua autoria, 
pelo prazo máximo de 15 (quinze) minutos.

Artigo 158 - Em seguida, o Presidente dará lugar ao debate 
oral pelos Vogais, se assim o quiserem, do assunto submetido a 
exame e deliberação.

§ 1º - Cada Vogal poderá falar 2 (duas) vezes sobre o assun-
to em discussão e mais 1 (uma) vez, se for o caso, para explicar 
a modificação do voto.

§ 2º - Nenhum Vogal falará sem que o Presidente lhe con-
ceda a palavra, nem interromperá, sem assentimento daquele 
que a estiver usando.

Artigo 159 - Questão preliminar será julgada antes do 
mérito, deste não se conhecendo se incompatível com a decisão 
daquela e sua apreciação se iniciará com a manifestação do 
Relator, seguindo-se a votação na ordem regimental.

Parágrafo único - Sempre que, antes ou no curso do rela-
tório, ou mesmo durante os debates, algum dos Vogais suscitar 
preliminar, será esta, antes da decisão quanto ao mérito, discu-
tida e votada.

Artigo 160 - O julgamento pode ser convertido em diligên-
cia por deliberação do Plenário, para que se cumpra requisito 
legal ou regulamentar, observado o disposto neste Regulamento.

Parágrafo único - Cumprida a diligência, retornará o pro-
cesso ao Relator a que tiver sido originariamente distribuído.

Artigo 124 - A Secretaria Executiva de Administração man-
terá atualizados os registros relativos aos vogais e suplentes, em 
especial os atinentes ao exercício e à presença de que se trata o 
artigo 123 deste Regulamento.

SUBSEÇÃO VI
Da Gratificação
Artigo 125 - O Vogal tem direito à gratificação por presença 

às sessões ordinárias ou extraordinárias de sua Turma e do 
Plenário a que compareça, se dele integrante, até o máximo de 
16 (dezesseis), no mês.

§ 1º - A gratificação tratada neste artigo é de 2% (dois por 
cento) do valor do salário do Presidente da JUCESP.

§ 2º - No dia em que se realizar, além da sessão ordinária 
ou extraordinária de Turma, sessão ordinária ou extraordinária 
do Plenário, será devida apenas o valor correspondente a uma 
única gratificação.

§ 3º - Somente fará jus à percepção do valor da gratificação 
mencionada no parágrafo anterior, o Vogal que comparecer às 
duas sessões, se também integrante do Plenário, registrando em 
ambas a sua presença, em folha ou livro próprio.

SUBSEÇÃO VII
Do Regime Disciplinar
Artigo 126 Sem prejuízo da responsabilidade civil ou penal 

que couber, o Vogal responde, administrativamente, pelos 
atos praticados, comissivos ou omissivos, no desempenho de 
sua função, com inobservância de obrigação prescrita neste 
Regulamento.

Artigo 127 - Obriga-se o Vogal, complementarmente ao 
disposto neste Regulamento, a:

I - desempenhar as atribuições de sua função com exatidão, 
assiduidade, pontualidade e discrição;

II - cumprir e fazer que se cumpram, no exercício de suas 
atribuições, a legislação relativa ao Registro Público de Empre-
sas Mercantis e Atividades Afins;

III - participar dos debates com moderação e respeito;
IV - levar ao conhecimento do Presidente da JUCESP irregu-

laridade de que tiver conhecimento;
V - dar ao Presidente conhecimento prévio das ausências 

previstas às sessões de sua Turma ou do Plenário, se dele 
integrante;

VI - manter, nas suas relações de trabalho, na JUCESP, com-
portamento condizente com as responsabilidades de sua função;

VII - cumprir, observada sua competência, as deliberações 
do Plenário;

VIII - guardar reserva sobre as informações de caráter sigi-
loso de que tenha conhecimento, relacionadas com os serviços 
da JUCESP.

Artigo 128 - Ao Vogal é vedado:
I - valer-se da função para lograr qualquer proveito pessoal 

ou de terceiro;
II - proceder, por qualquer forma, contra os interesses da 

JUCESP;
III - receber vantagem de qualquer espécie, não prevista 

neste Regulamento, em razão de suas atribuições;
IV - ausentar-se das sessões de sua Turma ou do Plenário, se 

dele integrante, sem motivo justificado ou permissão;
V - emitir juízo ou fazer pronunciamento em nome da 

JUCESP, não estando credenciado;
VI - deixar, sem motivo justificado ou permissão, de compa-

recer às sessões de sua Turma ou do Plenário, se dele integrante, 
ou deixar de atender às convocações regulares do Presidente;

VII - interferir, por qualquer forma, na tramitação de 
processo;

VIII - patrocinar interesses de terceiros perante a JUCESP.
Parágrafo único - As infrações constantes do "caput" deste 

artigo aplicam-se ao Vogal ainda que licenciado.
Artigo 129 - Sujeita-se o Vogal às seguintes sanções dis-

ciplinares, pelas infrações em que incidir, segundo o disposto 
neste Regulamento:

I - advertência;
II - perda de mandato.
Parágrafo único - A aplicação de qualquer das sanções há 

de ser precedida de processo administrativo, assegurada ao 
indiciado ampla defesa.

Artigo 130 - Na aplicação de penalidade, que não se sujeita 
à gradação indicada no artigo 129 deste Regulamento, tem-se 
em conta os antecedentes do indiciado, a natureza e a gravidade 
da infração, os fatores que a tenham determinado e os danos 
que dela tenham decorrido para o serviço ou à JUCESP.

Artigo 131 - Compete ao Presidente encaminhar à Cor-
regedoria proposta de abertura de sindicância ou processo 
administrativo para a apuração de responsabilidade de Vogal.

§ 1º - A apuração de responsabilidade compete a uma 
Comissão Especial designada pelo Presidente.

§ 2º - Competirá à Comissão Especial conduzir a sindicância 
ou processo administrativo e, em relatório, recomendar, no prazo 
de 30 (trinta) dias, prorrogável uma única vez por igual período, 
o seu arquivamento ou a aplicação de sanção disciplinar.

§ 3º - A Comissão Especial será constituída pelo Vice-
Presidente e Corregedor da JUCESP, que a presidirá, e por 2 
(dois) Vogais.

Artigo 132 - A sindicância ou o processo administrativo, 
quando for o caso, abre-se com termo indicativo dos atos ou 
fatos irregulares a serem apurados e do responsável por sua 
autoria.

Artigo 133 - No caso de abandono da função, o Presidente 
determinará a abertura do processo administrativo.

Artigo 134 - A título de ato preparatório do termo inicial 
do processo administrativo, pode a Comissão Especial, realizar 
investigação sumária, respeitado o sigilo, sempre que necessário.

Artigo 135 - Ultimada a instrução, citar-se-á o indiciado 
para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar defesa, sendo-lhe 
facultada vista do processo, na Corregedoria da JUCESP.

§ 1º - Havendo 2 (dois) ou mais indiciados, o prazo será 
comum e de 20 (vinte) dias.

§ 2º - Achando-se o indiciado em lugar incerto, será citado 
por edital, com prazo de 30 (trinta) dias.

Artigo 136 - O prazo de defesa poderá ser prorrogado pelo 
dobro, para diligências reputadas imprescindíveis.

Artigo 137 - Apresentada a defesa, ou decorrido o prazo, 
a Comissão Especial submeterá o processo ao Presidente da 
JUCESP, acompanhado de relatório, no qual concluirá pela ino-
cência ou responsabilidade do acusado, indicando, se for o caso, 
a norma transgredida e a sanção que couber.

Artigo 138 - Recebida a sindicância ou o processo adminis-
trativo, o Presidente da JUCESP o submeterá ao Plenário para 
deliberação, comunicando o indiciado para ciência.

Artigo 139 - Estando a infração capitulada na lei penal, 
será remetido o processo à autoridade competente, ficando 
traslado na JUCESP.

Artigo 140 - Em qualquer fase do processo será permitida a 
intervenção de advogado constituído pelo indiciado.

Artigo 141 - A sanção disciplinar de exoneração será 
aplicada pela autoridade que procedeu à nomeação e a de 
advertência, pelo Presidente da JUCESP.

Artigo 142 - A deliberação pela perda do mandato afasta 
o Vogal ou suplente do exercício de suas funções, de imediato, 
com a perda da gratificação correspondente, tornando-se defi-
nitiva a perda do mandato, após a publicação da declaração 
de vacância no Diário Oficial do Estado ou da União, conforme 
o caso.
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a empregados públicos, ou aos privados, quando pertencentes às 
unidades desconcentradas.

TÍTULO IX
Das Receitas e do Patrimônio
Artigo 234 - Constituem receitas da JUCESP:
I - a dotação que lhe for atribuída pelo Estado, em seus 

orçamentos anuais;
II - as transferências feitas pela União;
III - as dotações oriundas de créditos adicionais;
IV - o produto da arrecadação dos preços devidos pelos atos 

de registro do comércio e atividades afins;
V - as taxas e emolumentos de qualquer natureza, que 

venha a arrecadar;
VI - o produto de multas, cauções ou depósitos revertidos 

a seu crédito;
VII - os juros e rendimentos de receita própria;
VIII - os recursos financeiros oriundos do patrimônio 

próprio;
XI - os recursos oriundos de ajustes celebrados com pessoas 

de direito público ou de direito privado;
X - os legados, doações e subvenções;
XI - outras rendas eventuais.
Artigo 235 - O patrimônio da JUCESP é constituído:
I - pelo acervo de bens móveis e imóveis sob sua adminis-

tração na data da publicação da Lei Complementar nº 1.187, de 
28 de setembro de 2012;

II - pelos bens ou direitos que lhe forem doados ou cedidos 
por pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado;

III - pelos bens e direitos que vier a adquirir a qualquer 
título.

TÍTULO X
Do Regime Econômico e Financeiro
Artigo 236 - As atividades de administração financeira e 

contábil e orçamentária da JUCESP são regidas pelas normas de 
Direito Financeiro e Contabilidade Pública, instituídas pelo Poder 
Executivo Federal e Estadual.

Artigo 237 - O exercício financeiro da JUCESP coincidirá 
com o ano civil.

Artigo 238 - O orçamento da JUCESP é uno e anual e com-
preende as receitas, as despesas e os investimentos dispostos 
em programas.

Artigo 239 - À JUCESP somente é permitido realizar despe-
sas que se refiram à consecução de suas finalidades.

Artigo 240 - A JUCESP submeterá ao Tribunal de Contas do 
Estado, anualmente, no prazo fixado na legislação específica, o 
relatório de gestão do exercício anterior e a prestação de contas.

TÍTULO XI
Das Disposições Gerais
CAPÍTULO I
Dos Sistemas de Administração Geral
Artigo 241 - A Assessoria de Comunicação e Eventos, inte-

grante da Assessoria Técnica da Presidência, é órgão setorial do 
Sistema de Comunicação do Governo do Estado de São Paulo 
- SICOM, na JUCESP.

Artigo 242 - A Diretoria de Recursos Humanos é órgão seto-
rial do Sistema de Administração de Pessoal e presta, também, 
serviços de órgão subsetorial, no âmbito da JUCESP.

CAPÍTULO II
Do Sistema de Administração de Pessoal
Artigo 243 - O Diretor de Recursos Humanos, na qualidade 

de dirigente de órgão setorial do Sistema de Administração de 
Pessoal, tem as competências previstas nos artigos 36 e 37 do 
Decreto n° 52.833, de 24 de março de 2008.

CAPÍTULO III
Do Quadro de Pessoal
Artigo 244 - Os empregados admitidos para os empregos 

públicos do Quadro de Pessoal da JUCESP não poderão ser afas-
tados, transferidos, cedidos ou, por qualquer forma, realocados, 
exceto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e 
Tecnologia para o desenvolvimento de projetos e programas 
vinculados às finalidades da JUCESP.

Artigo 245 - As atribuições dos empregos públicos em 
confiança a que se refere o artigo 39 da Lei Complementar n° 
1.187, de 28 de setembro de 2.012, sem prejuízo das compe-
tências e atribuições constantes da referida lei complementar 
e demais disposições deste Regulamento, ficam estabelecidas 
da seguinte forma:

I - Presidente: dirigir e representar a JUCESP;
II - Vice-Presidente: substituir o Presidente em suas faltas 

ou impedimentos e efetuar a correição permanente dos serviços;
III- Secretários Geral e Executivos: assessorar o Presidente 

nos assuntos pertinentes à área de atuação, planejando, orien-
tando, controlando e coordenando os trabalhos desenvolvidos 
pelas áreas sob sua responsabilidade;

IV - Diretores Executivos I e II: dirigir as atividades sob 
sua responsabilidade, planejando, organizando e controlando a 
mesma, e assistir seu superior imediato;

V - Assessores Técnicos da Presidência, da Vice-Presidência 
e do Registro Público: prestar assessoria em sua respectiva área 
de atuação, assistindo seu superior imediato nas atividades que 
lhe forem conferidas;

VI - Assistentes de Serviços: desempenhar serviços de apoio, 
visando o atendimento das rotinas e sistemas estabelecidos, 
bem como auxiliar no planejamento, organização e controle das 
atividades que lhe forem conferidas;

VII - Ouvidor: receber, avaliar e encaminhar as sugestões, 
reclamações e denúncias relativas aos serviços prestados pela 
JUCESP.

Artigo 246 - As atribuições e competências de que trata este 
Regulamento poderão ser detalhadas mediante ato do Presiden-
te da JUCESP, de acordo com as respectivas áreas de atuação.

CAPÍTULO IV
Dos Registros e Controles do Registro Empresarial
Artigo 247 - A JUCESP manterá devidamente escriturados 

ou processados por meios eletrônicos, em ordem cronológica, 
sem borrões, rasuras ou entrelinhas, salvo se ressalvadas, entre 
outros, os seguintes livros:

I - de termos de posse dos Vogais, Suplentes e Secretário-
Geral;

II - de atas do Plenário;
III - de decisões das Turmas;
IV - de registro de pautas de reunião do Plenário;
V - de registro de assinaturas e rubricas do Presidente, 

Vice-Presidente, Secretário-Geral, Vogais, Procuradores e dos 
servidores designados a proferir decisões singulares e a autenti-
car instrumentos de escrituração mercantil;

VI - de assentamento de usos e práticas mercantis;
VII - de termos de eliminação de documentos;
VIII - de registro de matrícula de leiloeiro oficial e de 

cancelamento;
IX - de termo de posse de Leiloeiro Oficial;
X - de posse e compromisso de Tradutor Público e Intérprete 

Comercial;
XI - controle de presença nas reuniões plenárias e de 

Turmas;
XII - para inscrição das emissões de debêntures.
§ 1º - Os termos de abertura e de encerramento serão 

assinados pelo Secretário-Geral.
§ 2º - As folhas contidas no livro deverão ser numeradas em 

ordem seguida e devidamente autenticadas.
§ 3º - As encadernações deverão abranger períodos deter-

minados e conservarão, para o efeito de identificação e controle, 

do à Secretaria Geral para autuar, registrar e notificar no prazo 
de três dias úteis as partes interessadas, para contrarrazoar, 
querendo, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

Artigo 221 - Juntadas as contrarrazões ao processo ou 
esgotado o prazo de manifestação, a Secretaria Geral, após 
certificar tal circunstância nos autos, o fará concluso ao Presi-
dente para, nos 3 (três) dias subsequentes, manifestar-se quanto 
ao seu recebimento, encaminhando-o, quando for o caso, ao 
Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC, 
apensado ao processo de origem, que, em 10 (dez) dias úteis, 
deverá manifestar-se e submetê-lo à decisão final do Ministro 
de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, a 
ser proferida em igual prazo.

Parágrafo único - Os pedidos de diligência, após encami-
nhado o processo ao Departamento Nacional de Registro do 
Comércio - DNRC, suspenderão os prazos previstos no "caput" 
deste artigo.

CAPÍTULO V
Da Publicação das Decisões e Deliberações
Artigo 222 - Os atos decisórios da JUCESP serão publicados 

na forma determinada por ato do Presidente.
TÍTULO VIII
Do Processo Correicional
Artigo 223 - O procedimento de correição será instaurado 

mediante ato do Vice Presidente da JUCESP.
Artigo 224 - No exercício de suas funções correcionais, o 

Vice-Presidente e os Assessores Técnicos da Corregedoria terão 
acesso livre e amplo a todos os órgãos regionais da JUCESP, 
devendo seus dirigentes e demais autoridades prestar-lhes toda 
a assistência de que necessitarem.

§ 1º - O Vice-Presidente e os Assessores Técnicos da Corre-
gedoria deverão identificar-se, junto aos órgãos a que se refere 
o "caput" deste artigo, mediante a apresentação de carteira 
funcional especial.

§ 2º - Os integrantes dos órgãos referidos no "caput" deste 
artigo tomarão as medidas necessárias para garantir ao Vice-
Presidente e aos Assessores Técnicos da Corregedoria o acesso, 
regular e permanente, a todos os sistemas de informação e 
comunicação sob sua coordenação.

Artigo 225 - Para instrução dos procedimentos de correição, 
o Vice-Presidente e os Assistentes Técnicos poderão:

I - requisitar:
a) documentos conclusos ou arquivados na sede da JUCESP 

que julgarem necessários, para serem examinados, lavrando-se 
os respectivos termos de requisição e recebimento;

b) estudos, pareceres, perícias, exames ou trabalhos técni-
cos para suporte das correições;

II - conduzir as apurações preliminares instauradas e acom-
panhar as sindicâncias ou processos administrativos disciplina-
res promovidos pela Presidência da JUCESP;

III - ter acesso livre e amplo aos atos processuais de que 
trata o inciso II deste artigo e aos respectivos autos, bem como 
requisitar, quando necessário, as peças que os instruem;

IV - colher depoimentos e receber denúncias ou reclama-
ções que possam revelar ou esclarecer irregularidades adminis-
trativas ou registrarias.

Parágrafo único - As atribuições de que trata este artigo 
serão exercidas com observância do disposto no artigo 271 da 
Lei nº 10.261, de 28 de outubro de 1968.

Artigo 226 - O Vice-Presidente e os Assessores Técnicos da 
Corregedoria deverão levar imediatamente ao conhecimento do 
Presidente, para adoção das medidas cabíveis, todas as irregu-
laridades detectadas.

Artigo 227 - O Vice-Presidente poderá convocar os servido-
res e integrantes do Quadro de Pessoal da JUCESP, bem como de 
suas unidades desconcentradas, para prestarem depoimentos e 
informações em procedimentos correicionais.

Artigo 228 - Os ofícios, as requisições de informações, os 
documentos e processos, bem como as convocações de agentes 
públicos, encaminhados pelo Vice-Presidente, devem ser atendi-
dos no prazo de 10 (dez) dias a contar da data de recebimento, 
se outro não for fixado, sob pena de suspensão do pagamento 
de vencimentos, remuneração ou salário, observado, no que 
couber, o artigo 262 da Lei nº 10.261, de 28 de outubro de 
1968, sem prejuízo da apuração da respectiva responsabilidade 
funcional.

Artigo 229 - Os processos originários da Corregedoria da 
JUCESP serão tratados de maneira preferencial nos órgãos a ela 
vinculados, por onde tramitarem.

§ 1º - Os processos a que se refere o "caput" deste artigo 
deverão retornar à Corregedoria devidamente instruídos e 
concluídos, no prazo fixado pelo Vice Presidente, sob pena de 
responsabilidade funcional.

§ 2º - Na impossibilidade de cumprimento do prazo a que 
se refere o § 1º deste artigo, o integrante do quadro ou dirigente 
da entidade deverá:

1. informar ao Vice-Presidente as diligências realizadas;
2. solicitar, mediante ofício fundamentado, prazo suple-

mentar.
Artigo 230 - Os resultados dos trabalhos realizados pela 

Corregedoria constarão de relatórios circunstanciados, com 
proposta de adoção de medidas necessárias ao saneamento 
de irregularidades técnicas ou administrativas e à apuração de 
responsabilidade, quando for o caso.

Parágrafo único - Será responsabilizado o membro da Cor-
regedoria que, em seus relatórios, faltar com a verdade ou omitir 
irregularidades detectadas nos serviços sob seu exame.

Artigo 231 - O Vice-Presidente, à vista dos relatórios apre-
sentados pelos Assessores Técnicos da Corregedoria, poderá 
encaminhar:

I - os procedimentos de correição ao Presidente, para conhe-
cimento e providências que se fizerem necessárias;

II - resumos dos resultados das correições efetuadas ao 
Presidente ou ao Procurador Geral do Estado, com indicação:

a) das recomendações adotadas ou em andamento;
b) das propostas para apuração de responsabilidade pelas 

irregularidades verificadas;
III - propostas de instauração de procedimentos disciplina-

res punitivos ao Presidente e ao Procurador Geral do Estado;
IV - representações ou sugestões de providências aos 

órgãos de controle externo, a autoridades policiais e ao Ministé-
rio Público, acompanhadas, quando for o caso, de peças extraí-
das dos autos dos procedimentos de correição;

V - cópias do material probante produzido em procedimento 
de correição ao Ministério Público, para as providências cabíveis.

Parágrafo único - Os encaminhamentos de que trata este 
artigo serão efetuados por intermédio do Presidente.

Artigo 232 - Ficando configurada, em procedimento instau-
rado no âmbito da Corregedoria, irregularidade praticada por 
agente público e definida sua autoria, os autos de procedimento 
de correição deverão ser utilizados para subsidiar a instauração 
de processo administrativo ou de sindicância disciplinares, salvo 
mediante justificativa devidamente motivada da autoridade res-
ponsável, observado o disposto no artigo 271 da Lei nº 10.261, 
de 28 de outubro de 1968.

Artigo 233 - O responsável por órgão regional, ao tomar 
conhecimento de atos de responsabilidade de subordinado 
mediato ou imediato, apontados em procedimentos de correi-
ção, determinará:

I - o pronto saneamento das irregularidades constatadas;
II - a instauração, quando for o caso, do procedimento 

disciplinar cabível, com vista à apuração de responsabilidade, 
observada a Consolidação das Leis do Trabalho no que se refere 

CAPÍTULO IV
Do Processo Revisional
Artigo 205 - A revisão das decisões e deliberações da 

JUCESP dar-se-á pela interposição de:
I - Pedido de Reconsideração;
II - Recurso ao Plenário;
III - Recurso ao Ministro de Estado do Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio Exterior.
Parágrafo único - Os prazos para interposição dos pedidos 

de revisão são:
1. Pedido de Reconsideração: 30 (trinta) dias corridos con-

cedidos para cumprimento de exigência;
2. Recurso: 10 (dez) dias úteis, contados da publicidade 

dada à decisão recorrida.
Artigo 206 - O Pedido de Reconsideração, o Recurso ao 

Plenário e o Recurso ao Ministro de Estado do Desenvolvimen-
to, Indústria e Comércio Exterior, deverão ser protocolizados 
mediante a apresentação de:

I - requerimento;
II - petição, dirigida ao Presidente, firmada por representan-

te legal da empresa ou procurador;
III - procuração, quando a petição for subscrita por advo-

gado;
IV - comprovante de pagamento do preço do serviço cor-

respondente;
V - processo objeto da petição, no caso de Pedido de 

Reconsideração.
Parágrafo único - Quando a petição for subscrita por advo-

gado sem o devido instrumento de mandato, deverá a parte exi-
bi-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de indeferimento.

Artigo 207 - Os recursos e o pedido de reconsideração serão 
recebidos somente no efeito devolutivo e não suspendem os 
efeitos da decisão originária a que se referem.

Artigo 208 - A revisão somente pode ser postulada:
I - pelo autor do pedido inicial;
II - por terceiro que se considere prejudicado;
III - pela Procuradoria da JUCESP.
§ 1º - Cumpre ao terceiro demonstrar o nexo de causali-

dade entre o seu interesse de intervir e o assunto submetido à 
apreciação da JUCESP.

§ 2º - O requerente da revisão pode dela desistir, a qualquer 
tempo.

Artigo 209 - Na contagem dos prazos, salvo disposição em 
contrário em norma federal, exclui-se o dia do início e inclui-se 
o do vencimento.

§ 1º - O prazo começa a correr no primeiro dia útil seguinte 
ao designado.

§ 2º - O prazo considera-se prorrogado até o primeiro dia 
útil seguinte, se o vencimento recair em feriado ou dia em que 
não houver expediente na JUCESP, ou se encerrado antes da 
hora normal.

SEÇÃO I
Do Pedido de Reconsideração
Artigo 210 - O Pedido de Reconsideração terá por objeto 

obter a revisão de despachos singulares ou de Turmas que for-
mulem exigências para o deferimento de registro.

§ 1º - O Pedido de Reconsideração será apreciado, no prazo 
de 3 (três) dias úteis contados da data da sua protocolização, 
pelo servidor, integrante do Quadro de Pessoal da JUCESP ou 
Turma de Vogais que formulou a exigência.

§ 2º - A protocolização do Pedido de Reconsideração 
suspende o prazo para cumprimento de exigências formuladas, 
recomeçando a contagem a partir do dia subsequente à data 
da ciência, pelo interessado ou da publicação, do despacho que 
mantiver a exigência no todo ou em parte.

Artigo 211 - O pedido será indeferido de plano, nos seguin-
tes casos:

I - interposto fora do prazo legal;
II - requerido por terceiros ou por procurador sem mandato.
Artigo 212 - O Pedido de Reconsideração resolve-se com 

o reexame da matéria, devendo, qualquer que seja a decisão, 
permanecer anexado ao processo a que se referir.

Parágrafo único - Considera-se automaticamente deferido 
ou indeferido o pedido inicial, segundo seja, ou não, reconside-
rada a decisão ou deliberação.

SEÇÃO II
Do Recurso ao Plenário
Artigo 213 - Das decisões singulares ou de Turmas, nos pedi-

dos de arquivamento, cabe recurso ao Plenário da JUCESP, cujo 
procedimento compreenderá as fases de instrução e julgamento.

Artigo 214 - Na fase de instrução, observar-se-á a seguinte 
tramitação:

I - a petição do recurso dirigida ao Presidente, devidamente 
protocolizada, após o pagamento do valor do preço público 
devido, deverá ser encaminhada à Secretaria Geral que, no prazo 
de 3 (três) dias úteis, contados da data de sua protocolização, 
procederá à autuação, registro e notificação às partes interes-
sadas, para contrarrazoar, querendo, no prazo de 10 (dez) dias 
úteis, contados a partir do dia subsequente à data da ciência;

II - decorrido o prazo para contrarrazões, ou esgotado o 
prazo de manifestação, a Secretaria Geral, no prazo de 3 (três) 
dias úteis dará vista do processo à Procuradoria, quando a 
mesma não for a recorrente, para manifestar-se e restituí-lo, no 
prazo de 10 (dez) dias úteis, àquela unidade;

III - recebido o processo de recurso da Procuradoria, no 
prazo de 1 (um) dia útil, a Secretaria Geral o fará concluso ao 
Presidente;

IV - no prazo de 3 (três) dias úteis, o Presidente deverá 
manifestar-se quanto ao recebimento do recurso e designará, 
quando for o caso, o Vogal Relator, notificando-o.

Artigo 215 - Admitido o Recurso pelo Presidente, inicia-se 
a fase de julgamento que deverá ser concluída no prazo de 30 
(trinta) dias úteis, iniciando-se, tal prazo, no primeiro dia útil 
subsequente à data da ciência pelo Vogal Relator.

Parágrafo único - O Vogal Relator, no prazo de 10 (dez) dia 
úteis, elaborará o relatório e o depositará na Secretaria Geral, 
para distribuição e conhecimento dos demais Vogais, nos 5 
(cinco) dias úteis subsequentes, os quais poderão requerer cópia 
de peças do processo a que se referir.

Artigo 216 - Nos últimos 10 (dez) dias úteis para encer-
ramento do prazo da fase de julgamento, a Secretaria Geral 
incluirá o recurso na pauta de julgamento de sessão do Plenário, 
podendo o Presidente convocar sessão extraordinária para que 
se cumpra o prazo fixado.

Artigo 217 - A notificação às partes interessadas, quando da 
interposição de recurso, deverá ser feita por via postal com aviso 
de recebimento e, não sendo encontradas, por edital publicado 
no órgão de imprensa oficial do Estado.

Artigo 218 - O prazo para contrarrazoar é de 10 (dez) dias 
úteis, contados a partir do primeiro dia útil subsequente ao da 
data de juntada, ao processo do aviso de recebimento relativo à 
notificação, ou da publicação do edital, conforme o caso.

SEÇÃO III
Recurso ao Ministro de Estado do Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio Exterior
Artigo 219 - Cabe Recurso ao Ministro de Estado do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, como última 
instância administrativa, das decisões do Plenário que manteve 
ou reformou decisões singulares ou de Turmas.

Artigo 220 - O Recurso ao Ministro de Estado do Desenvol-
vimento, Indústria e Comércio Exterior, protocolado na JUCESP, 
após o pagamento do valor do preço público devido, será envia-

de procuração por instrumento particular ou de documentos 
oriundos do exterior, se, neste caso, tal formalidade não tiver 
sido cumprida no consulado brasileiro.

Artigo 191 - Para interrupção da tramitação e retirada do 
processo antes de decisão definitiva, exigir-se-á solicitação 
firmada pelo(s) signatário(s) do ato submetido ao registro e 
arquivamento, ou pelo representante legal, quando se tratar de 
sociedade anônima e cooperativa.

§ 1º - O retorno à tramitação do processo deverá ser feita 
no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de sua retirada.

§ 2º - Se devolvido o processo, pelo interessado, após o 
prazo estabelecido no § 1º deste artigo, será considerado como 
um novo pedido, sujeito ao pagamento do preço correspon-
dente.

SEÇÃO II
Do Preço Público
Artigo 192 - Os preços a serem cobrados serão estabeleci-

dos em tabela aprovada por ato do Presidente.
§ 1º - Os atos especificados na tabela de preços não 

excluem qualquer outra modalidade de cobrança por serviços 
prestados pela JUCESP.

§ 2º - Os preços a que se refere o "caput" deste artigo serão 
fixados em Unidades Fiscais do Estado de São Paulo - UFESP e 
expressos em reais.

Artigo 193 - O pagamento do valor do preço público devido 
para a prestação do serviço poderá ser efetuado por meio 
de Documento de Arrecadação de Receita Estadual - DARE, 
que será previamente conferido quando da protocolização do 
pedido.

SEÇÃO III
Da Distribuição de Processos
Artigo 194 - Os processos relativos a atos submetidos a 

arquivamento serão distribuídos:
I - àqueles que estiverem no exercício de decisão singular;
II - às Turmas, se tratar de documentos sujeitos a decisão 

colegiada, com indicação em cada caso do Vogal Relator e do 
Vogal Revisor.

Artigo 195 - À Secretaria Geral incumbe o controle da 
tramitação e da distribuição dos processos sobre os quais 
devem deliberar as Turmas de Vogais, de modo a assegurar igual 
participação no exame e deliberação por parte das Turmas e dos 
seus integrantes.

SEÇÃO IV
Da Instrução do Processo
Artigo 196 - O pedido de arquivamento será instruído com a 

ficha cadastral do empresário individual, da empresa individual 
de responsabilidade limitada, da sociedade empresária ou da 
sociedade cooperativa, registrada na JUCESP, exceto nos atos 
de constituição, bem como de outras informações e documentos 
que forem necessários.

SEÇÃO V
Do Exame de Documentos
Artigo 197 - O ato submetido a arquivamento se sujeita a 

exame para identificação de vícios ou falhas eventuais de ordem 
formal ou material.

Artigo 198 - Será emitido parecer resultante do exame, 
que concluirá:

I - pelo deferimento do pedido;
II - pela indicação de exigência a ser cumprida, de correção 

ou complementação de dado ou documento;
III - pelo indeferimento, se verificada a existência de vício 

insanável, ou se a exigência a ser cumprida se repetiu por mais 
de 2 (duas) vezes, ouvido o dirigente da Assessoria Técnica de 
Decisão Singular.

§ 1º - O parecer será fundamentado, nas hipóteses dos 
incisos II e III do "caput" deste artigo, com a indicação do dis-
positivo legal ou regulamentar que lhe dá suporte.

§ 2º - Não concordando com a exigência, o requerente 
poderá apresentar Pedido de Reconsideração, conforme o dis-
posto neste Regulamento.

Artigo 199 - Os documentos sujeitos à decisão colegiada, 
que tiverem de ser corrigidos ou complementados, serão 
devolvidos ao requerente, e somente serão encaminhados, para 
decisão, após o cumprimento das exigências.

Artigo 200 - As exigências formuladas deverão ser cumpri-
das em até 30 (trinta) dias, contados do dia subsequente à data 
de retirada do processo pelo requerente.

§ 1º - O processo, em exigência, será entregue completo ao 
requerente e, se devolvido, após o prazo previsto no "caput" 
deste artigo, será considerado como novo pedido, sujeito ao 
pagamento do valor do preço devido, salvo devolução do prazo 
referido, no curso do mesmo, em razão de ato dependente de 
órgão da administração pública.

§ 2º - A exceção prevista no § 1º deste artigo somente se 
dará à vista de solicitação formulada pelo requerente e deferida 
pelo Secretário-Geral.

CAPÍTULO III
Do Processo Decisório
Artigo 201 - Os atos submetidos ao Registro Público de 

Empresas Mercantis e Atividades Afins estão sujeitos a dois 
regimes de julgamento:

I - decisão colegiada;
II - decisão singular.
SEÇÃO I
Da Decisão Colegiada
Artigo 202 - Subordinam-se ao regime de decisão colegiada:
I - do Plenário, o julgamento dos recursos interpostos das 

decisões definitivas, singulares ou de Turmas;
II - das Turmas, o arquivamento dos atos de:
a) constituição de sociedades anônimas, bem como das 

atas de assembléias gerais e demais atos relativos a essas 
sociedades;

b) transformação, incorporação, fusão e cisão de sociedades 
empresárias;

c) constituição e alterações de consórcio e de grupo de 
sociedades.

SEÇÃO II
Da Decisão Singular
Artigo 203 - Os atos próprios do Registro Público de Empre-

sas Mercantis e Atividades Afins, não previstos no artigo ante-
rior, serão objeto de decisão singular proferida pelo Presidente, 
Vogal, servidor ou integrante do quadro de pessoal designado.

Parágrafo único - Os Vogais, servidores e integrantes do 
quadro de pessoal habilitados a proferir decisões singulares 
serão designados pelo Presidente.

SEÇÃO III
Dos Prazos
Artigo 204 - Os pedidos de arquivamento serão decididos 

nos prazos previstos na legislação federal, sob pena de ter-se 
como arquivados os atos respectivos, mediante provocação dos 
interessados, sem prejuízo do exame das formalidades legais 
pela Procuradoria.

§ 1º - Quando os pedidos forem apresentados em protocolo 
descentralizado ou desconcentrado, contar-se-á o prazo a partir 
do recebimento da documentação no local onde haja Vogal ou 
servidor habilitado para decisão do ato respectivo.

§ 2º - Os pedidos não decididos nos prazos previstos no 
"caput" deste artigo e para os quais haja provocação pela parte 
interessada serão arquivados por determinação do Presidente, 
que dará ciência à Procuradoria para exame das formalidades 
legais, que, se for o caso, interporá o recurso ao Plenário.
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II – marca, ano, número do chassi, placa e município, nume-
ro do motor quando disponível;

III – a designação do credor ou alienante, na hipótese de 
o veiculo estar com penhora, arresto, seqüestro, alienação fidu-
ciária ou com reserva de domínio, desde que haja registro dos 
respectivos atos jurídicos na repartição de trânsito;

Art. 8º - A Comissão de Leilão, a ser presidida por este 
Diretor, será composta por 2 membros, sendo a secretária a Sra. 
Camila Mara Ramos Leal RG. 32.923.829-2 SSP/SP, Oficial Admi-
nistrativo, e Membro a Sra Silvia Cristina Rabelo, RG 18.557.157-
8, Investigadora de Policia. Fica designada Perita Avaliadora a 
Sra. Eneide Cargiano, RG 5.000.466, a qual caberá, mediante 
termo de compromisso, todos os atos previstos nos artigos 8º e 
seguintes da Portaria Detran 938/06;

Art. 9º - Nenhum veiculo vendido como sucata dará direito a 
registro e licenciamento. O chassi será inutilizado pelo funcioná-
rio do Leiloeiro Oficial designado para o mister, destruindo-se os 
três primeiros e o último caractere alfa numérico, considerando-
se o sentido da esquerda para a direita da numeração do chassi.

Art. 10 - Fica designado Leiloeiro Oficial, nos termos da 
legislação em vigor, o Sr. Nelson Bernardo Junior matriculado 
na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o numero 689, 
sorteado pelo DETRAN SP conforme publicação no DOE em 
12/05/2012, o qual cumprirá as funções determinadas pela 
Portaria Detran/SP 938/06, conforme carta de autorização para 
venda em leilão expedida pelo presidente da comissão. Tendo 
em vista o grande numero de veículos existentes no pátio, o lei-
lão será realizado em 02 etapas, com datas a serem designadas 
pela comissão do leilão.

Art. 11 - No ato do leilão o comprador deverá depositar o 
equivalente a 25% de sinal sobre o valor do veiculo arrematado, 
e mais 5% correspondente à comissão do Leiloeiro; os 75% 
restantes deverão ser liquidados em 24 horas, no local de leilão 
através de deposito bancário. O não cumprimento no prazo 
estipulado incidirá na perda do sinal em favor do comitente 
(Administração Publica), de acordo com o artigo 39 do Decreto 
Federal 21.981/32.

Art. 12 - A Comissão de Leilão providenciará para que as 
multas, taxas devidas e as despesas com a remoção, apreensão 
deposito e estadia, bem como as com notificações via postal ou 
por editais, e as despesas do leilão sejam recolhidas aos respec-
tivos credores, bem como o destino do saldo final, observados os 
dispositivos do artigo 29 em todos os seus incisos e parágrafos, 
e artigos 30 e 31 da Portaria Detran 938/06;

Art. 13 - O leiloeiro, decorridos quinze (15) dias da data 
da realização do leilão, quando possível, realizará prestação de 
contas, por veículos ou lotes, em conformidade a disposição do 
artigo 28 e parágrafo único da Portaria Detran 938/06.

Art. 14 - Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

 60ª CIRETRAN - SÃO JOÃO DA BOA VISTA
 Portaria nº 064 /2013
Oficio nº 848/2012.
Considerando o disposto na Lei Federal 6.575, de 30-09-

78, bem como o artigo 328 do Código de Trânsito Brasileiro e 
Resolução 178/05 do Contran e em especial a Portaria Detran/SP 
938/06, de 24.05.2006, normas estas que dispõem sobre o depó-
sito e venda em Leilão Público dos veículos retidos, apreendidos 
e removidos aos pátios;

Considerando a existência de elevado número de veículos 
nas condições acima, existentes no pátio da 60ª Ciretran de 
São João da Boa Vista, o Delegado Dr. Temístocles de Queiroz 
Jardim, resolve:

Art. 1º - Promover em 02 etapas, nos termos da Portaria 
Detran/SP 938/06 a venda, em Leilão Público dos veículos que, 
com base no artigo 328, da Lei 9503/97, encontram-se removi-
dos, apreendidos ou retidos no pátio da referida Delegacia por 
período superior a 90 dias, conforme determina o artigo 5º da 
Lei 6.575/78.

Art. 2º - Os veículos que apresentarem adulteração ou 
remarcação do chassi serão retirados do leilão e colocados à 
disposição da autoridade competente de policia judiciária que 
diligenciará quanto à origem dos mesmos;

Art. 3º - O serviço de Processamento de Dados da 60ª Cire-
tran, deste Município, emitirá extratos referentes ao cadastro 
dos veículos a serem leiloados, com base na numeração do chas-
si e motor, quando houver, para verificação de possível queixa 
de crimes patrimoniais ou possível interesse da Corregedoria do 
Detran, hipóteses em que serão retirados do leilão;

Art. 4º - Não serão objetos de leilão os veículos em deposito 
à disposição da Justiça ou da Autoridade Policial, com exceção 
daqueles autorizados judicialmente.

Art. 5º - Serão notificados os proprietários constantes dos 
registros dos referidos veículos para que, dentro de 20 dias a 
contar da data da notificação, providenciem a retirada de seu 
veiculo, saldando os débitos relativos a multas, taxas devidas, 
despesas com remoção, apreensão, deposito e estadia, bem 
como notificações por via postal ou edital e as decorrentes do 
leilão. Em caso de veículos alienados, serão notificados também 
os respectivos credores;

Art. 6º - Não havendo manifestação no notificado, publicar-
se-á a notificação por edital; uma vez no Diário Oficial do Estado 
e duas vezes na imprensa local, para fim de, no prazo de 30 dias, 
retirar o seu veiculo do pátio, afixando-se cópia na Repartição;

Art. 7º - Do edital constarão:
I – o nome ou designação da pessoa ou razão social que 

figurar no Certificado de Registro ou Licenciamento como pro-
prietário do veiculo;

II – marca, ano, número do chassi, placa e município, nume-
ro do motor quando disponível;

III – a designação do credor ou alienante, na hipótese de 
o veiculo estar com penhora, arresto, seqüestro, alienação fidu-
ciária ou com reserva de domínio, desde que haja registro dos 
respectivos atos jurídicos na repartição de trânsito;

Art. 8º - A Comissão de Leilão, a ser presidida por este Dire-
tor será composta por 04 membros, sendo o secretario Sr. Tiago 
Mathieli Lima Rg 44.349.458-7 SP, e Membros Sr. Arnaldo Pedro-
so Cardia Filho Rg 6.296.828 SP, Sr. Antonio Eduardo de Paiva 
Rg. 24.133.871-2, Sr. Elvio Mathielo de Lima Rg. 44.349.534-8. 
Fica designado Perito Avaliador o Sr. Renato Waldemar Bartz Rg. 
1.793.676, ao qual caberá, mediante termo de compromisso, 
todos os atos previstos nos artigos 8º e seguintes da Portaria 
Detran 938/06;

Art. 9º - Nenhum veiculo vendido como sucata dará direito 
a registro e licenciamento. O chassi será inutilizado pelo funcio-
nário do Leiloeiro Oficial, designado para o mister;

Art 10º - Fica designado Leiloeiro Oficial, nos termos da 
legislação em vigor, o Sr. Nelson Bernardo Junior matriculado 
na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o numero 689, 
sorteado no DETRAN no dia 30/11/2012, o qual cumprirá as 
funções determinadas pela Portaria Detran/SP 938/06, conforme 
carta de autorização para venda em leilão expedida pelo presi-
dente da comissão. 

Art. 11º - No ato do leilão o comprador deverá depositar o 
equivalente a 25% de sinal sobre o valor do veiculo arrematado, 
e mais 5% correspondente à comissão do Leiloeiro; os 75% 
restantes deverão ser liquidados em 24 horas, no local de leilão 
através de deposito bancário. O não cumprimento no prazo 
estipulado incidirá na perda do sinal em favor do comitente 
(Administração Publica), de acordo com o artigo 39 do Decreto 
Federal 21.981/32

Considerando que a Agência reabriu a Consulta Pública 
n° 004/2012, disponibilizando no seu endereço eletrônico para 
os interessados o Plano de Negócios da Sabesp, o Laudo de 
Avaliação da Base de Ativos da Sabesp, bem como os Cálculos 
detalhados da Tarifa Média Máxima Inicial do P0;

Considerando que foi realizada em 15 de janeiro de 2013 a 
segunda etapa da Audiência Pública 02/2012 com o intuito de 
obter subsídios e informações adicionais para avaliar a Tarifa 
Média Máxima Inicial (P0) preliminar e Fator de ganhos de 
eficiência (X), aplicáveis ao segundo ciclo tarifário da Sabesp;

Considerando a necessidade de maior prazo para que seja 
concluído o Relatório Circunstanciado, respondendo exausti-
vamente todas as novas contribuições recebidas na Consulta 
Pública n° 004/2012.

DECIDE:
Art. 1° - Publicar novo cronograma da Etapa B7 da Delibe-

ração ARSESP n° 387, de 13 de dezembro de 2012, que passa a 
vigorar com a seguinte redação:

Etapa B7: Publicação dos Resultados da Revisão Tarifária 
relativos à Tarifa Média Máxima Inicial (P0) preliminar e Fator de 
Ganhos de Eficiência (X) aplicáveis ao Segundo Ciclo, bem como 
divulgação do Relatório circunstanciado sobre as contribuições 
da correspondente Consulta Pública (até 22/02/2013).

Art. 2° - Esta deliberação entra em vigor na data de sua 
publicação.

 Planejamento e 
Desenvolvimento 
Regional
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 Extrato do 2º Aditamento
PROCESSO SPDR 4103/2008
CONTRATO 017/2009 - GS
CONTRATANTE: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESEN-

VOLVIMENTO REGIONAL
CONTRATADA: COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SER-

VIÇOS - CPOS
CNPJ: 67.102.020/0001-44
CLÁUSULA PRIMEIRA – DOS RECURSOS
Fica retificada a CLÁUSULA TERCEIRA do 1º Termo Aditivo 

ao Contrato 017/2009-GS para fazer constar que:
A despesa a que se refere o presente Termo é no valor de 

R$ 4.156.555,00, sendo R$ 885.416,68 que onerará o exercício 
de 2011, R$ 2.125.000,02 que onerará o exercício de 2012 e 
R$ 1.146.138,30 para onerar o exercício de 2013. Recursos 
estes consignados aos códigos: Unidade de Despesa 290109 
– Coordenadoria de Administração, Programa de Trabalho: 
04.122.2909.5533.0000 – Gestão do Patrimônio Imobiliário, 
Natureza da Despesa: 339039.99 – Outros serviços e encargos 
– pessoa jurídica.

CLÁUSULA SEGUNDA
Fica retificado o 1º Termo Aditivo ao Contrato 017/2009 – 

GS, para fazer constar a seguinte CLÁUSULA QUARTA:
“CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE 

PAGAMENTO”
A Cláusula Quarta do Contrato 017/2009-GS passará a ter 

a seguinte redação:
4.1. O valor total estimado para a execução dos serviços 

é de R$ 4.156.555,00 para a execução de todos os serviços e 
custos descritos no Termo de Referência (Anexo I) e no Fluxo 
de Procedimentos para venda de imóveis Anexo 1 da Proposta 
Comercial (Anexo II), sendo que a remuneração e reembolso 
devidos serão pagos na forma do Decreto 53.712/2008.

4.2. Inalterado
4.3. Inalterado
4.4. Inalterado
4.5. Inalterado
4.6. Inalterado
4.7. Inalterado
ASSINATURA: 06-02-2013

 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 
TRÂNSITO

 DIVISÃO DE CONTROLE DO INTERIOR

 29ª CIRETRAN - VOTUPORANGA
 Portaria Nº 043 /2013
O Diretor da 29.ª Ciretran de Votuporanga;
Considerando o disposto na Lei Federal 6.575, de 30-09-

78, bem como o artigo 328 do Código de Trânsito Brasileiro e 
Resolução 331/09 do Contran e em especial, a Portaria Detran/
SP 938/06 de 24.05.2006 com posteriores modificações, normas 
estas que dispõem sobre o depósito e venda em Leilão Público 
dos veículos retidos, apreendidos e removidos aos pátios;

Considerando a existência de veículos nas condições acima, 
existentes nos Pátios que servem esta 29ª Ciretran de Votupo-
ranga, RESOLVE:

Art. 1º - Promover nos termos da Portaria Detran/SP 938/06 
a venda, em Leilão Público, dos veículos que com base no artigo 
328, da Lei 9503/97, encontram-se removidos, apreendidos ou 
retidos nos pátios desta Ciretran por período superior a 90 dias, 
conforme determina o artigo 5º da Lei 6.575/78.

Art. 2º - Os veículos que apresentarem adulteração ou 
remarcação do chassi serão retirados do leilão e colocados à 
disposição da autoridade competente de policia judiciária que 
diligenciará quanto à origem dos mesmos;

Art. 3º - O serviço de Processamento de Dados da 29ª Cire-
tran deste Município, emitirá extratos referentes ao cadastro dos 
veículos a serem leiloados, com base na numeração do chassi e 
motor, quando houver, para verificação de possível queixa de 
crimes patrimoniais ou possível interesse da Corregedoria do 
Detran, hipóteses em que serão retirados do leilão;

Art. 4º - Não serão objetos de leilão os veículos em deposito 
à disposição da Justiça ou da Autoridade Policial, com exceção 
daqueles autorizados judicialmente.

Art. 5º - Serão notificados os proprietários constantes dos 
registros dos referidos veículos para que, dentro de 20 dias a 
contar da data da notificação, providenciem a retirada de seu 
veiculo, saldando os débitos relativos a multas, taxas devidas, 
despesas com remoção, apreensão, deposito e estadia, bem 
como notificações por via postal ou edital e as decorrentes do 
leilão. Em caso de veículos alienados, serão notificados também 
os respectivos credores;

Art. 6º - Não havendo manifestação do notificado, publicar-
se-á a notificação por edital; uma vez no Diário Oficial do Estado 
e duas vezes na imprensa local, para fim de, no prazo de 30 dias, 
retirar o seu veiculo do pátio, afixando-se cópia na Repartição;

Art. 7º - Do edital constarão:
I – o nome ou designação da pessoa ou razão social que 

figurar no Certificado de Registro ou Licenciamento como pro-
prietário do veiculo;

e uma área de 1.376,99m2 (um mil, trezentos e setenta e seis 
metros quadrados e noventa e nove decímetros quadrados);

II - área oeste - a área a ser desapropriada, conforme 
planta nº DE-SPD548270-548.549-616-D06/001, situa-se no 
Km 548+500m da Rodovia Raposo Tavares, SP-270 (lado 
direito, sentido Presidente Prudente), Município e Comarca de 
Regente Feijó, que consta pertencer à Yaeko Miura Muramatsu 
e s/m, com linha de divisa partindo do ponto 1 de coordenadas, 
N=7.537.945,20, E=468.788,77 sendo constituída pelos seg-
mentos a seguir relacionados: segmento 1-2 - em linha reta com 
azimute 239º1'50'', distância de 20,70m; segmento 2-3 - em 
linha reta com azimute 275º7'38'', distância de 29,430m; seg-
mento 3-4 - em linha reta com azimute 329º58'49'', distância de 
14,90m; segmento 4-5 - em linha reta com azimute 41º10'36'', 
distância de 17,67m; segmento 5-6 - em linha reta com azimute 
74º22'48'', distância de 16,22m; segmento 6-1 - em linha reta 
com azimute 129º34'34'', distância de 35,39m, perfazendo um 
perímetro de 134,31m (cento e trinta e quatro metros e trinta 
e um centímetros) e uma área de 1.139,69m2 (um mil, cento e 
trinta e nove metros quadrados e sessenta e nove decímetros 
quadrados).

Artigo 2º - Fica a CONCESSIONÁRIA AUTO RAPOSO TAVA-
RES S.A. autorizada a invocar o caráter de urgência no processo 
judicial de desapropriação, para fins do disposto no artigo 15 do 
Decreto-Lei federal nº 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado 
pela Lei federal nº 2.786, de 21 de maio de 1956, devendo a 
carta de adjudicação ser expedida em nome do Departamento 
de Estradas de Rodagem - DER.

Artigo 3º - As despesas decorrentes da execução do presen-
te decreto correrão por conta de verba própria da CONCESSIO-
NÁRIA AUTO RAPOSO TAVARES S.A..

Artigo 4º - Este decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

Palácio dos Bandeirantes, 7 de fevereiro de 2013
GERALDO ALCKMIN
Saulo de Castro Abreu Filho
Secretário de Logística e Transportes
Edson Aparecido dos Santos
Secretário-Chefe da Casa Civil
Publicado na Casa Civil, aos 7 de fevereiro de 2013.

 Atos do Governador
 DECRETO(S)

 DECRETO DE 7-2-2013
Nomeando, com fundamento no art. 10, § 4º, itens 1 e 3, 

da LC 1.187-2012, combinados com o art. 2º de suas Disposições 
Transitórias, e nos termos do art. 11 da LF 8.934-94, e alterações, 
os a seguir indicados para exercerem as funções de Vogal e 
Suplente de Vogal da Junta Comercial do Estado de São Paulo - 
Jucesp, com término de mandato igual ao dos atuais Vogais, na 
qualidade de representantes:

indicados pelas entidades patronais de grau superior e 
pelas associações comerciais:

Vogal: Cezar Henrique Gonçalves Rodrigues Segeti e Ana 
Paula Lecoselli Enrichsen;

Suplente de Vogal: Raphael Mario Noschese e Pierre Tamer 
Ziade Junior;

da classe dos administradores, indicados pelo Conselho 
Seccional ou Regional do Órgão Corporativo dessa categoria 
profissional:

Vogal: Antonio Geraldo Wolff;
Suplente de Vogal: Luiz Carlos Vendramini.

 Casa Civil
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 Despachos do Secretário, de 7-2-2013
No correio eletrônico SELJ, de 5-2-2013, sobre convênio: À 

vista da manifestação da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventu-
de, para os efeitos do art. 1º do Dec. 52.418-2007, e de confor-
midade com o art. 1º do Dec. 53.325-2008, aprovo a indicação 
do convenente constante do quadro, descritos o objeto e valor 
na seguinte conformidade:

ENTIDADE OBJETO VALOR (R$)
Confederação Brasileira de Tênis Torneio Brasil Open 2013 1.977.250,00

No correio eletrônico SPDR, de 6-2-2013, sobre convênio: 
À vista da manifestação da Secretaria de Planejamento e 
Desenvolvimento Regional, para os efeitos do art. 1º do Dec. 
44.721-2000, bem como do art. 1º do Dec. 55.249-2009, e tendo 
em vista o disposto no art. 1º do Dec. 53.325-2008, aprovo a 
indicação do convenente constante do quadro, descrito seu 
objeto e valor na seguinte conformidade:

MUNICÍPIO OBJETO VALOR (R$)
Lins Infraestrutura urbana em vias do município 450.000,00

  FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO 
ESTADO DE SÃO PAULO

 CHEFIA DE GABINETE

 Extrato de Termo de Aditamento
Processo 103147/2009 - Partícipes: O Estado de São Paulo, 

através do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São 
Paulo e o Município de Maracaí, por meio do seu Fundo Social 
de Solidariedade - Objeto: Primeiro Termo de Aditamento ao 
Convênio 082/2011 - Cláusula(s) Aditada(s): Cláusula Sétima 
– O prazo de vigência do ajuste, previsto no caput da Cláusula 
Sétima, fica prorrogado até a presente data, nos termos do 
cronograma de trabalho que, juntado às fl. 173 dos autos, inte-
gra o presente instrumento para todos os fins. Ficam mantidas 
as demais cláusulas e disposições do Convênio original não 
alteradas pelo presente termo. - Data da assinatura: 05-02-2013

 Energia
 AGÊNCIA REGULADORA DE 
SANEAMENTO E ENERGIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO

 Deliberação ARSESP Nº 398, de 7-2-2013

Estabelece novo cronograma da Etapa B7 do 
Processo de Revisão Tarifária da SABESP

A Diretoria da Agência Reguladora de Saneamento e Ener-
gia do Estado de São Paulo - ARSESP, com base na competência 
que lhe foi atribuída pela Lei Complementar n° 1.025, de 7 de 
dezembro de 2007,

os números de referência constantes dos incisos deste artigo 
com os que a eles vierem agregar-se.

§ 4º - É de responsabilidade da Secretaria Geral a guarda 
e conservação dos livros e registros de que trata este artigo.

§ 5º - Os livros e registros previstos no "caput" deste artigo 
poderão ser gerados e mantidos em meio digital, desde que 
assinados digitalmente, utilizando-se de certificado de segu-
rança mínima tipo A3, emitido por entidade credenciada pela 
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), a fim 
de garantir a autoria, a autenticidade, a integridade e a validade 
jurídica do documento digital.

§ 6º - No caso do § 5º deste artigo, a imagem digitalizada 
dos documentos assinados receberá o mesmo tratamento nele 
previsto, mantendo-se em arquivo os documentos em papel 
pelo prazo legal.

CAPÍTULO V
Da Suspensão e Cancelamento da Decisão de Arqui-

vamento
Artigo 248 - A Procuradoria da JUCESP, bem como quem 

demonstre interesse jurídico relevante, poderá requerer a sus-
pensão dos efeitos de decisão de arquivamento e o seu cancela-
mento, por ato do Presidente da JUCESP, observada a Lei federal 
nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, e a Lei federal nº 9.784, 
de 29 de janeiro de 1999.

CAPÍTULO VI
Dos Enunciados de Decisões Predominantes
Artigo 249 - A orientação predominante, em matéria de 

Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins, 
oriunda das deliberações das Turmas, das decisões singulares, 
do julgamento de recursos pelo Plenário e pelo Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e da jurispru-
dência ou precedentes dos Tribunais Judiciários, será compen-
diada em enunciado próprio, tendo em vista orientar e facilitar o 
julgamento, bem como, ainda, unificar e sistematizar o registro 
público de empresas mercantis.

Artigo 250 - A inclusão de deliberação no ementário dos 
enunciados, bem como a sua alteração ou cancelamento, deverá 
ser aprovada pelo Presidente da JUCESP, no caso de matéria 
atinente ao rito singular, e pelo Plenário de Vogais, quando se 
tratar de matéria de competência colegiada.

Artigo 251 - A citação do enunciado, pelo número corres-
pondente, dispensa os órgãos julgadores de fazer referência a 
outras deliberações no mesmo sentido.

Artigo 252 - A Procuradoria da JUCESP e um terço dos 
Vogais podem propor revisão de deliberação compendiada como 
predominante.

CAPÍTULO VII
Do Assentamento de Usos e Práticas Mercantis
Artigo 253 - Os usos ou práticas mercantis devem ser 

reconhecidos pela JUCESP e coligidos e assentados em livro pró-
prio, de ofício, por provocação da Procuradoria ou de entidade 
empresarial interessada.

§ 1º - Verificada, pela Procuradoria, a inexistência de dispo-
sição legal contrária ao uso ou prática mercantil a ser assentada, 
o Presidente da JUCESP solicitará o pronunciamento escrito das 
entidades diretamente interessadas, que deverão manifestar-se 
dentro do prazo de 90 (noventa) dias, e fará publicar convite a 
todos interessados para que se manifestem no mesmo prazo.

§ 2º - Executadas as diligências previstas no § 1º deste 
artigo, a JUCESP decidirá se é verdadeiro e registrável o uso ou 
prática mercantil, em sessão a que compareçam, no mínimo, 
dois terços dos respectivos Vogais, dependendo a respectiva 
aprovação do voto de, pelo menos, metade mais um dos Vogais.

§ 3º - Proferida a decisão, anotar-se-á o uso ou prática mer-
cantil em livro próprio com a devida justificação, efetuando-se a 
respectiva publicação.

TÍTULO XII
Das Disposições Transitórias
Artigo 1º - O mandato dos Vogais empossados antes da 

publicação da Lei Complementar nº 1.187, de 28 de setembro de 
2012, findará em 17 de maio de 2015, permanecendo os mes-
mos em suas funções sem prejuízo de eventuais formalidades ou 
solução de continuidade.

Artigo 2º - A partir da publicação deste Regulamento a 
JUCESP poderá contar com até 50 (cinquenta) Vogais.

Parágrafo único - O mandato dos Vogais a que se refere o 
"caput" deste artigo observará como termo final a data mencio-
nada no artigo anterior.

Artigo 3º - No prazo de 180 (cento e oitenta) dias, serão:
I - consolidados todos os atos normativos expedidos pela 

Presidência e Secretaria Geral da JUCESP, período pelo qual 
permanecem vigentes sem solução de continuidade;

II - revistos os convênios celebrados para instalação de 
Escritórios Regionais e Postos de Serviços para fixar sua jurisdi-
ção e a arrecadação centralizada da taxa de custeio operacional 
diretamente à JUCESP, com posterior repasse mediante presta-
ção de contas.

 DECRETO Nº 58.880, 
DE 7 DE FEVEREIRO DE 2013

Declara de utilidade pública, para fins de desapro-
priação, pela CONCESSIONÁRIA AUTO RAPOSO 
TAVARES S.A, imóveis necessários à execução de 
obras de melhoramento do dispositivo, no Km 
548+500m da Rodovia Raposo Tavares, SP-270, 
Município e Comarca de Regente Feijó, no trecho 
que especifica e dá providências correlatas

GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, 
no uso de suas atribuições legais e nos termos dos artigos 2º 
e 6º do Decreto-Lei federal nº 3.365, de 21 de junho de 1941, 
alterado pela Lei federal nº 2.786, de 21 de maio de 1956, e do 
disposto no Decreto estadual nº 53.311, de 8 de agosto de 2008,

Decreta:
Artigo 1° - Ficam declarados de utilidade pública, para 

fins de desapropriação pela CONCESSIONÁRIA AUTO RAPOSO 
TAVARES S.A., prestadora de serviço público, por via amigável 
ou judicial, imóveis descritos na planta cadastral de código nº 
DE-SPD548270-548.549-616-D06/001 e memoriais descritivos 
constantes do processo ARTESP-10.994/11-SLT, necessários à 
execução de obras de melhoramento do dispositivo, no Km 
548+500m da Rodovia Raposo Tavares, SP-270, Município e 
Comarca de Regente Feijó, com área total de 2.516,68m2 (dois 
mil, quinhentos e dezesseis metros quadrados e sessenta e oito 
decímetros quadrados), dentro dos perímetros a seguir descritos, 
imóveis estes que constam pertencer aos proprietários, a saber:

I - área leste - a área a ser desapropriada, conforme plan-
ta nº DE-SPD548270-548.549-616-D06/001, situa-se no Km 
548+500m da Rodovia Raposo Tavares, SP-270 (lado esquerdo, 
sentido Presidente Prudente), Município e Comarca de Regente 
Feijó, que consta pertencer a Davi Rosa e s/m, com linha de 
divisa partindo do ponto 1 de coordenadas, N=7.537.757,39, 
E=468.744,55 sendo constituída pelos segmentos a seguir 
relacionados: segmento 1-2 - em linha reta com azimute 
248º26'14'', distância de 21,80m; segmento 2-3 - em linha reta 
com azimute 293º12'16'', distância de 33.46m; segmento 3-4 - 
em linha reta com azimute 340º8'42'', distância de 21,82m; seg-
mento 4-5 - em linha reta com azimute 6º28'15'', distância de 
20,19m; segmento 5-1 - em linha reta com azimute 129º10'11'', 
distância de 72,45m, perfazendo um perímetro de 169,72m 
(cento e sessenta e nove metros e setenta e dois centímetros) 


	decreto58879_2013.pdf
	DECRETO 58879 - 07-02-2013 - REGULAMENTO DA JUCESP - 1.pdf
	DECRETO 58879 - 07-02-2013 - REGULAMENTO DA JUCESP - 2.pdf
	DECRETO 58879 - 07-02-2013 - REGULAMENTO DA JUCESP - 3.pdf

	pg_0009.pdf
	pg_0010.pdf
	pg_0011.pdf
	pg_0012.pdf
	pg_0013.pdf



