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CARTA DE SERVIÇOS AO USUÁRIO 
 
 
Campo Grande/MS, 20 de outubro de 2020. 
 
Versão 2.0 
 
Esta Carta de Serviços tem como objetivo dar visibilidade e transparência dos serviços 
prestados de forma direta ou indireta pela Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do 
Sul, de acordo com o Decreto 6.932, de 11 de agosto de 2009, com informações sobre os 
principais serviços disponibilizados aos cidadãos e usuários pelas unidades que competem 
a JUCEMS. 
 
 

IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE 

 
QUEM SOMOS 
 
A Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul - JUCEMS é uma autarquia estadual, 
prestadora de serviço na área do Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades 
Afins. Subordinada normativamente ao Departamento de Registro Empresarial e 
Integração – DREI e administrativamente vinculada a Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente, Desenvolvimento econômico, Produção e Agricultura Familiar – SEMAGRO, 
pelo Decreto n. 11.711 de 28 de outubro de 2004. 
 
 
MISSÃO 
 
Realizar o Registro de Empresas Mercantis visando a segurança empresarial e 
proporcionando apoio através de informações e dados estatísticos confiáveis para órgão 
público, outras entidades e a sociedade em geral. Sua meta é, também, proporcionar aos 
seus servidores a melhor sensação de bem-estar no seu ambiente de trabalho um 
desenvolvimento profissional baseado na tecnologia moderna de capacitação humana 
que será ministrada em todos os setores de trabalho deste órgão. 
 
 
SERVIÇOS OFERECIDOS 
 
1. A Matrícula e seu Cancelamento:  

 Dos leiloeiros; 

 Dos tradutores públicos e intérpretes comerciais; 

 Dos trapicheiros e administradores de armazéns-gerais. 
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2. O Arquivamento: 

 Dos documentos relativos à constituição, alteração e extinção de Empresários, 

Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, Sociedades Mercantis e 

Cooperativas; 

 Dos atos relativos a consórcio e grupo de sociedade de que trata a Lei nº 6.404, de 

15 de dezembro de 1976; 

 Dos atos concernentes a empresas mercantis estrangeiras a funcionar no Brasil;  

 Das declarações de microempresa e/ou empresa de pequeno porte; 

 Dos atos ou documentos que, por determinação legal, sejam atribuídos ao 

Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins ou daqueles que 

possam interessar ao empresário e às empresas mercantis. 

 
3. A autenticação dos instrumentos de escrituração das empresas mercantis registradas e 
dos agentes auxiliares do comércio, na forma de lei própria. 
 
 
DIREÇÃO 
 
Governador do Estado 
Reinaldo Azambuja 
 
Secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento econômico, Produção e 
Agricultura Familiar – SEMAGRO 
Jaime Elias Verruck 
 
Presidente da Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul - JUCEMS 
Augusto Cesar Ferreira de Castro 
 
Vice Presidente 
Rodolfo Bertin  
 
Secretario Geral 
Nivaldo Domingos da Rocha  
 
Procuradora Geral 
Fabiana Horta Neves  
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Comissão Revisora da Carta de Serviços ao Usuário – JUCEMS 
Portaria/GP/nº 048/2020 de 14.10.2020 
D.O.E/MS nº 10.303, página 148 de 16.10.2020  
 

Nome do servidor Função 

VALDEVINO DE OLIVEIRA COSTA  Revisor Responsável 

NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA  Revisor 

MÁRCIA REGINA RECHE DE CASTILHO  Revisor 

MILENA CAROLINA CAMPOS DE RÉ  Revisor 

 
 
CONTATO 
Site oficial: www.jucems.ms.gov.br  
Telefones: +55 (67) 3316-4429 :: +55 (67) 3316-4408 
Ouvidoria: ouvidoria@jucems.ms.gov.br  
Endereço: Rua Doutor Arthur Jorge, 1376, Monte Castelo, CEP 79010-210, Campo 
Grande/MS. 
 
 
I) IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO: GR Online 
 
O QUE É ESTE SERVIÇO 
Trata-se de uma ferramenta web disponibilizada no Portal Serviços da JUCEMS, 
responsável pela geração do documento único de arrecadação (guia de recolhimento) 
relativa aos serviços públicos de empresas e atividades afins prestados pela JUCEMS. 
 
QUEM PODE UTILIZAR ESTE SERVIÇO 
O público alvo é todo cidadão que tenha o desejo de obter qualquer serviço 
disponibilizado pela JUCEMS, através da ESPECIFICAÇÃO DE ATOS INTEGRANTES DA 
TABELA DE PREÇOS DOS SERVIÇOS PERTINENTES AO REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS 
MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS, que se encontra devidamente publicado no site oficial 
da JUCEMS, http://www.jucems.ms.gov.br/taxas. 
 
CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO 
Online. 
 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 
Nenhum documento oficial é necessário, bastando apenas realizar um cadastro simples, 
com a coleta de nome completo, CPF, telefone e e-mail para contato e envio de 
informações. 
 
 
 
 

https://www.spdo.ms.gov.br/diariodoe/Index/Download/DO10303_16_10_2020
http://www.jucems.ms.gov.br/
mailto:ouvidoria@jucems.ms.gov.br
http://www.jucems.ms.gov.br/taxas
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ETAPAS DE PROCESSAMENTO DESTE SERVIÇO 
O interessado deverá seguir os passos abaixo: 
1º Passo: Acesse o nosso Portal de Serviços da JUCEMS, 
https://portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal, efetue o login, depois clique na opção 
Serviços Web e em seguida na opção GR Online; 
2º Passo: Escolha um dos serviços disponíveis para que o sistema identifique o tipo do 
serviço solicitado; 
3º Passo: Clicar no item desejado; 
4º Passo: As telas na sequência estão vinculadas à escolha do tipo de serviço. Preencher 
os campos solicitados até a disponibilização da impressão da GR Online. 
5º Passo: O Sistema vai gerar o número de protocolo e a GR Online (Guia de 
Recolhimento), que deve ser paga nos correspondentes bancários ou Terminais de Auto 
Atendimento do Banco do Brasil e em Bancos 24h. Guarde a informação da GR Online, 
pois nela constará o nº do protocolo WEB da vossa solicitação que será solicitado para a 
realização do download da certidão. 
 
CUSTO DESTE SERVIÇO 
Gratuito (geração da GR Online). 
 
PRAZO MÁXIMO PARA ATENDIMENTO 
Imediato. 
 
CANAIS DE ACESSO A ESTE SERVIÇO  
Através dos endereços: 
www.jucems.ms.gov.br  
http://portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal 
 
CANAIS DE COMUNICAÇÃO AO USUÁRIO 
Através do endereço:  
http://portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal  
 
CANAIS PARA APRESENTAÇÃO DE MANIFESTAÇÕES DOS USUÁRIOS SOBRE A 
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO  
Procurando a ouvidoria, na sede da JUCEMS ou através do Telefone +55 (67) 3316-4408 e 
e-mail: ouvidoria@jucems.ms.gov.br  
 
COMPROMISSO DE ATENDIMENTO 
Compromisso e padrão de qualidade do atendimento relativa às prioridades de 
atendimentos; previsão de tempo de espera para atendimento, tratamento a ser 
dispensado ao usuário quando do atendimento; acerca do andamento do serviço 
solicitado e de eventual manifestação. 
 
LEGISLAÇÃO 
INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI nº 81 - 10.06.2020. 

https://portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal
http://www.jucems.ms.gov.br/
http://portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal
http://portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal
mailto:ouvidoria@jucems.ms.gov.br
http://www.mdic.gov.br/index.php/micro-e-pequenas-empresa/drei/instrucoes-normativas-drei/2-uncategorised/3166-instrucoes-normativas-em-vigor-drei
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OUTRAS INFORMAÇÕES 
http://portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal  
 
ELABORADO POR: 
Comissão Revisora da Carta de Serviços ao Usuário – JUCEMS 
Portaria/GP/nº 048/2020 de 14.10.2020 
D.O.E/MS nº 10.303, página 148 de 16.10.2020 
 
 
II) IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO: CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL 
 
O QUE É ESTE SERVIÇO 
A Certidão Simplificada Digital é um extrato de informações que espelham a situação 
atual da empresa de acordo com os atos arquivados e o seu último registro assentado. 
Nela, são relatadas algumas informações básicas atualizadas, tais como: nome 
empresarial, endereço da sede, CNPJ (se cadastrado na JUCEMS), data de início das 
atividades, objeto social, capital social, sócios e suas respectivas participações no capital 
social, filiais ativas (quando existirem), dentre outras. 
 
QUEM PODE UTILIZAR ESTE SERVIÇO 
O público alvo é todo cidadão que tenha o desejo de obter certidão simplificada, como 
forma comprobatória da existência da empresa no âmbito do registro público mercantil. 
 
CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO 
Online. 
 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 
Nenhum documento oficial é necessário, bastando apenas realizar um cadastro simples, 
com a coleta de nome completo, CPF, telefone e e-mail para contato e envio de 
informações. 
 
ETAPAS DE PROCESSAMENTO DESTE SERVIÇO 
O interessado deverá seguir os passos abaixo: 
1º Passo: Acesse o nosso Portal de Serviços da JUCEMS, 
https://portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal, efetue o login, depois clique na opção 
Serviços Web e em seguida na opção Certidão Simplificada Digital. 
2º Passo: Localize a empresa desejada informando Nome Empresarial, NIRE ou CNPJ, 
depois confirme a solicitação. 
3º Passo: O Sistema vai gerar o número de protocolo e a GR Online (Guia de 
Recolhimento), que deve ser paga nos correspondentes bancários ou Terminais de Auto 
Atendimento do Banco do Brasil e em Bancos 24h. Guarde a informação da GR Online, 
pois nela constará o nº do protocolo WEB da vossa solicitação que será solicitado para a 
realização do download da certidão. 

http://portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal
https://www.spdo.ms.gov.br/diariodoe/Index/Download/DO10303_16_10_2020
https://portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal
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4º Passo: Após a compensação do pagamento, acesse o nosso Portal de Serviços, 
https://portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal e clique na opção Serviços Web, em 
seguida clique na opção Download Serviços e realize o download da Certidão Simplificada 
Digital. 
 
CUSTO DESTE SERVIÇO 
Certidão simplificada digital – solicitada e disponibilizada pela internet- R$ 30,00 
 
PRAZO MÁXIMO PARA ATENDIMENTO 
O tempo médio para a conciliação bancária da GR Online é de aproximadamente 60 min, 
e no máximo em até 48 horas, após esse prazo o download da certidão digital estará 
disponível, porém este prazo. 
 
CANAIS DE ACESSO A ESTE SERVIÇO  
Através dos endereços: 
http://portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal  
www.jucems.ms.gov.br 
 
CANAIS DE COMUNICAÇÃO AO USUÁRIO 
Através do endereço: http://portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal. 
 
CANAIS PARA APRESENTAÇÃO DE MANIFESTAÇÕES DOS USUÁRIOS SOBRE A 
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO  
Procurando a ouvidoria, na sede da JUCEMS ou através do Telefone +55 (67) 3316-4408 e 
e-mail: ouvidoria@jucems.ms.gov.br. 
 
COMPROMISSO DE ATENDIMENTO 
Compromisso e padrão de qualidade do atendimento relativa às prioridades de 
atendimentos; previsão de tempo de espera para atendimento, tratamento a ser 
dispensado ao usuário quando do atendimento; acerca do andamento do serviço 
solicitado e de eventual manifestação. 
 
LEGISLAÇÃO 
Instrução Normativa DREI nº 81, de 10.06.2020. 
 
OUTRAS INFORMAÇÕES 
http://portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal 
 
ELABORADO POR: 
Comissão Revisora da Carta de Serviços ao Usuário – JUCEMS 
Portaria/GP/nº 048/2020 de 14.10.2020 
D.O.E/MS nº 10.303, página 148 de 16.10.2020  
 
 

https://portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal
http://portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal
http://www.jucems.ms.gov.br/
http://portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal
mailto:ouvidoria@jucems.ms.gov.br
http://www.mdic.gov.br/index.php/micro-e-pequenas-empresa/drei/instrucoes-normativas-drei/2-uncategorised/3166-instrucoes-normativas-em-vigor-drei
http://portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal
https://www.spdo.ms.gov.br/diariodoe/Index/Download/DO10303_16_10_2020
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III) IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO: CERTIDÃO ESPECÍFICA DIGITAL  
 
O QUE É ESTE SERVIÇO 
A Certidão Específica Digital é o extrato de informações particularizadas solicitadas para 
finalidade de comprovação de dados constantes de atos arquivados, no limite de três 
informações por certidão. A JUCEMS oferece a certidão específica digital - solicitada e 
disponibilizada pela internet, obtida através do download do arquivo digital. 
 
QUEM PODE UTILIZAR ESTE SERVIÇO 
O público alvo é todo cidadão que tenha o desejo de obter uma certidão específica para 
fins de ser utilizada, por exemplo, para saber quem já foi sócio de determinada empresa 
ou o período em que um determinado diretor exerceu o cargo em uma sociedade 
anônima, dentre outras informações específicas sobre a empresa registrada na JUCEMS. 
 
CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO 
Online. 
 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 
Nenhum documento oficial é necessário, bastando apenas realizar um cadastro simples, 
com a coleta de nome completo, CPF, telefone e e-mail para contato e envio de 
informações. 
 
ETAPAS DE PROCESSAMENTO DESTE SERVIÇO 
O interessado deverá seguir os passos abaixo: 
1º Passo: Acesse o nosso Portal de Serviços da JUCEMS, 
https://portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal, efetue o login, depois clique na opção 
Serviços Web e em seguida na opção Certidão Específica Digital. 
2º Passo: Selecione o Tipo da Certidão Específica e em seguida localize a empresa 
desejada informando Nome Empresarial, NIRE ou CNPJ, depois confirme a solicitação. 
3º Passo: O Sistema vai gerar o número de protocolo e a GR Online (Guia de 
Recolhimento), que deve ser paga nos correspondentes bancários ou Terminais de Auto 
Atendimento do Banco do Brasil e em Bancos 24h. Guarde a informação da GR Online, 
pois nela constará o nº do protocolo WEB da vossa solicitação que será solicitado para a 
realização do download da certidão. 
4º Passo: Após a compensação do pagamento, acesse o nosso Portal de Serviços, 
https://portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal e clique na opção Serviços Web, em 
seguida clique na opção Download Serviços e realize o download da Certidão Específica 
Digital. 
 
CUSTO DESTE SERVIÇO  
Certidão Específica Digital – solicitada e disponibilizada pela internet- R$ 35,00 
 
PRAZO MÁXIMO PARA ATENDIMENTO 
Em até três dias úteis 

https://portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal
https://portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal
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CANAIS DE ACESSO A ESTE SERVIÇO 
Através dos endereços: 
http://portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal  
www.jucems.ms.gov.br  
 
CANAIS DE COMUNICAÇÃO AO USUÁRIO 
Através do endereço: http://portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal  
 
CANAIS PARA APRESENTAÇÃO DE MANIFESTAÇÕES DOS USUÁRIOS SOBRE A 
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO  
Procurando a ouvidoria, na sede da JUCEMS ou através do Telefone +55 (67) 3316-4408 e 
e-mail: ouvidoria@jucems.ms.gov.br  
 
COMPROMISSO DE ATENDIMENTO 
Compromisso e padrão de qualidade do atendimento relativa às prioridades de 
atendimentos; previsão de tempo de espera para atendimento, tratamento a ser 
dispensado ao usuário quando do atendimento; acerca do andamento do serviço 
solicitado e de eventual manifestação. 
 
LEGISLAÇÃO 
Instrução Normativa DREI nº 81, de 10.06.2020. 
 
OUTRAS INFORMAÇÕES 
http://portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal  
 
ELABORADO POR: 
Comissão Revisora da Carta de Serviços ao Usuário – JUCEMS 
Portaria/GP/nº 048/2020 de 14.10.2020 
D.O.E/MS nº 10.303, página 148 de 16.10.2020 
 
 
IV) IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO: CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DIGITAL  
 
O QUE É ESTE SERVIÇO 
A Certidão de Inteiro Teor Digital é a fotocópia dos atos arquivados pela empresa na Junta 
Comercial. A JUCEMS oferece a certidão de inteiro teor digital - cópia do documento 
obtida através do download do arquivo digital solicitada e disponibilizada pela internet, 
obtida através do download do arquivo digital.  
 
QUEM PODE UTILIZAR ESTE SERVIÇO 
O público alvo é todo cidadão que tenha o desejo de obter uma cópia, certificada 
digitalmente, do instrumento contratual da abertura de empresas, que se encontra 
arquivada na JUCEMS. Também pode ser solicitado para se ter acesso a todos os atos 
arquivados de uma empresa, dentre outras situações. 

http://portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal
http://www.jucems.ms.gov.br/
http://portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal
mailto:ouvidoria@jucems.ms.gov.br
http://www.mdic.gov.br/index.php/micro-e-pequenas-empresa/drei/instrucoes-normativas-drei/2-uncategorised/3166-instrucoes-normativas-em-vigor-drei
http://portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal
https://www.spdo.ms.gov.br/diariodoe/Index/Download/DO10303_16_10_2020
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CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO 
Online. 
 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 
Nenhum documento oficial é necessário, bastando apenas realizar um cadastro simples, 
com a coleta de nome completo, CPF, telefone e e-mail para contato e envio de 
informações. 
 
ETAPAS DE PROCESSAMENTO DESTE SERVIÇO 
O interessado deverá seguir os passos abaixo: 
1º Passo: Acesse o nosso Portal de Serviços, 
https://portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal, efetue o login, depois clique na opção 
Serviços Web e em seguida na opção Certidão de Inteiro Teor Digital. 
2º Passo: Localize a empresa desejada informando Nome Empresarial, NIRE ou CNPJ, 
selecione o(s) ato(s) desejados(s) e depois confirme a solicitação. 
3º Passo: O Sistema vai gerar o número de protocolo e a GR Online (Guia de 
Recolhimento), que deve ser paga nos correspondentes bancários ou Terminais de Auto 
Atendimento do Banco do Brasil e em Bancos 24h. Guarde a informação da GR Online, 
pois nela constará o nº do protocolo WEB da vossa solicitação que será solicitado para a 
realização do download da certidão. 
4º Passo: Após a compensação do pagamento, acesse o nosso Portal de Serviços, 
https://portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal e clique na opção Serviços Web, em 
seguida clique na opção Download Serviços e realize o download da Certidão de Inteiro 
Teor Digital. 
 
Obs: O tempo médio para a conciliação bancária da GR Online é de aproximadamente 60 
min, após esse prazo o download da certidão digital estará disponível. 
 
CUSTO DESTE SERVIÇO 
Empresário individual: R$9,00 (por ato arquivado); 
Empresa Individual de Responsabilidade Limitada: R$14,00 (por ato arquivado); 
Sociedade Empresária, exceto por ações: R$14,00 (por ato arquivado); 
Sociedade por ações, Empresa Pública ou Cooperativa: R$14,00 (por ato arquivado). 
 
PRAZO MÁXIMO PARA ATENDIMENTO 
O tempo médio para a conciliação bancária da GR Online é de aproximadamente 60 min, 
e no máximo em até 48 horas, após esse prazo o download da certidão digital estará 
disponível. 
 
CANAIS DE ACESSO A ESTE SERVIÇO  
Através dos endereços: 
http://portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal  
www.jucems.ms.gov.br  
 

https://portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal
https://portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal
http://portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal
http://www.jucems.ms.gov.br/
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CANAIS DE COMUNICAÇÃO AO USUÁRIO 
Através do endereço: http://portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal  
 
CANAIS PARA APRESENTAÇÃO DE MANIFESTAÇÕES DOS USUÁRIOS SOBRE A 
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO  
Procurando a ouvidoria, na sede da JUCEMS ou através do Telefone +55 (67) 3316-4408 e 
e-mail: ouvidoria@jucems.ms.gov.br  
 
COMPROMISSO DE ATENDIMENTO 
Compromisso e padrão de qualidade do atendimento relativa às prioridades de 
atendimentos; previsão de tempo de espera para atendimento, tratamento a ser 
dispensado ao usuário quando do atendimento; acerca do andamento do serviço 
solicitado e de eventual manifestação. 
 
LEGISLAÇÃO 
Instrução Normativa DREI nº 81, de 10.06.2020. 
 
OUTRAS INFORMAÇÕES 
http://portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal  
 
ELABORADO POR: 
Comissão Revisora da Carta de Serviços ao Usuário – JUCEMS 
Portaria/GP/nº 048/2020 de 14.10.2020 
D.O.E/MS nº 10.303, página 148 de 16.10.2020 
 
 
V) IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO: FICHA CADASTRAL DIGITAL  
 
O QUE É ESTE SERVIÇO 
A Ficha Cadastral Digital é o extrato atualizado dos dados da empresa, sem valor legal, 
com mais informações que a Certidão Simplificada. Além de conter o nome empresarial, o 
endereço da sede, o CNPJ, a data de início das atividades, o objeto social, o capital social, 
os sócios e suas respectivas participações no capital social e as filiais ativas, contém, 
ainda, todo o histórico dos atos arquivados e as filiais extintas. A JUCEMS oferece a Ficha 
Cadastral digital, solicitada e disponibilizada pela internet, obtida através do download do 
arquivo digital. 
 
QUEM PODE UTILIZAR ESTE SERVIÇO 
O público alvo é todo cidadão que tenha o desejo de obter uma FICHA CADASTRAL 
DIGITAL de qualquer empresa, que se encontra arquivada na JUCEMS. 
 
CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO 
Online. 
 

http://portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal
mailto:ouvidoria@jucems.ms.gov.br
http://www.mdic.gov.br/index.php/micro-e-pequenas-empresa/drei/instrucoes-normativas-drei/2-uncategorised/3166-instrucoes-normativas-em-vigor-drei
http://portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal
https://www.spdo.ms.gov.br/diariodoe/Index/Download/DO10303_16_10_2020
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DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 
Nenhum documento oficial é necessário, bastando apenas realizar um cadastro simples, 
com a coleta de nome completo, CPF, telefone e e-mail para contato e envio de 
informações. 
 
ETAPAS DE PROCESSAMENTO DESTE SERVIÇO 
O interessado deverá seguir os passos abaixo: 
1º Passo: Acesse o nosso Portal de Serviços, 
https://portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal, efetue o login, depois clique na opção 
Serviços Web e em seguida na opção Ficha Cadastral Digital. 
2º Passo: Localize e selecione a empresa desejada informando Nome Empresarial, NIRE 
ou CNPJ e depois confirme a solicitação. 
3º Passo: O Sistema vai gerar o número de protocolo e a GR Online (Guia de 
Recolhimento), que deve ser paga nos correspondentes bancários ou Terminais de Auto 
Atendimento do Banco do Brasil e em Bancos 24h. Guarde a informação da GR Online, 
pois nela constará o nº do protocolo WEB da vossa solicitação que será solicitado para a 
realização do download da Ficha Cadastral Digital. 
4º Passo: Após a compensação do pagamento, acesse o nosso Portal de Serviços, 
https://portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal e clique na opção Serviços Web, em 
seguida clique na opção Download Serviços e realize o download da Ficha Cadastral 
Digital. 
 
CUSTO DESTE SERVIÇO 
Por empresa: R$15,00; 
 
PRAZO MÁXIMO PARA ATENDIMENTO 
O tempo médio para a conciliação bancária da GR Online é de aproximadamente 60 min, 
após esse prazo o download da certidão digital estará disponível. 
 
CANAIS DE ACESSO A ESTE SERVIÇO  
Através dos endereços: 
http://portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal  
www.jucems.ms.gov.br  
 
CANAIS DE COMUNICAÇÃO AO USUÁRIO 
Através do endereço: http://portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal  
 
CANAIS PARA APRESENTAÇÃO DE MANIFESTAÇÕES DOS USUÁRIOS SOBRE A 
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO  
Procurando a ouvidoria, na sede da JUCEMS ou através do Telefone +55 (67) 3316-4408 e 
e-mail: ouvidoria@jucems.ms.gov.br  
 
 
 

https://portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal
https://portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal
http://portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal
http://www.jucems.ms.gov.br/
http://portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal
mailto:ouvidoria@jucems.ms.gov.br
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COMPROMISSO DE ATENDIMENTO 
Compromisso e padrão de qualidade do atendimento relativa às prioridades de 
atendimentos; previsão de tempo de espera para atendimento, tratamento a ser 
dispensado ao usuário quando do atendimento; acerca do andamento do serviço 
solicitado e de eventual manifestação. 
 
LEGISLAÇÃO 
Instrução Normativa DREI nº 81, de 10.06.2020. 
 
OUTRAS INFORMAÇÕES 
http://portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal  
 
ELABORADO POR: 
Comissão Revisora da Carta de Serviços ao Usuário – JUCEMS 
Portaria/GP/nº 048/2020 de 14.10.2020 
D.O.E/MS nº 10.303, página 148 de 16.10.2020 
 
 
VI) IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO: LIVRO DIGITAL 
 
QUE É ESTE SERVIÇO 
O Livro Digital consiste no envio eletrônico da escrituração das empresas para a Junta 
Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul, sendo que esta escrituração deverá ser 
assinada digitalmente através dos certificados digitais (e-cpf). A autenticação é a 
verificação das informações contidas nos Termos de Abertura e Encerramento dos livros 
das empresas registradas na JUCEMS e no ato de reconhecimento do documento como 
verdadeiro. O serviço está disponível para todos os tipos jurídicos. 
 
QUEM PODE UTILIZAR ESTE SERVIÇO 
O público alvo é todo empresário e/ou seu representante que tenha o desejo solicitar o 
arquivamento de LIVRO DIGITAL de sua empresa ou aquelas nas quais está 
representando. 
 
CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO 
Online ou Semipresencial. 
 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

 Comprovante de pagamento da GROn-line; 

 Certificado digital do tipo do tipo e-CPF A3 (smartcard ou token) ou e-CPF A1 (para 

desktop), para cada assinante (contador e o administrador da empresa) dos 

termos de abertura e encerramento. 

Obs: Além do(s) certificados digitais, devem estar devidamente instalados e 

configurados no computador que será realizado a assinatura digital, o Java na 

http://www.mdic.gov.br/index.php/micro-e-pequenas-empresa/drei/instrucoes-normativas-drei/2-uncategorised/3166-instrucoes-normativas-em-vigor-drei
http://portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal
https://www.spdo.ms.gov.br/diariodoe/Index/Download/DO10303_16_10_2020
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versão 6 ou superior, Navegador Homologado (Mozilla Firefox versão 30 ou 

superior e Google Chrome); 

 Procuração, para os casos em que a escrituração é assinada por procurador. O 

arquivamento do instrumento de mandato (procuração) com poderes específicos 

para o ato na JUCEMS é obrigatório; 

 O Livro Digital deve estar no formato PDF/A (pesquisável), com tamanho máximo 

de 10 Mb (megabytes) e com a resolução recomendada entre 150 e 250 dpi, 

desde que o arquivo fique legível, na cor Preto e Branco ou Black and White 

dependendo do idioma do software de digitalização, tamanho A4. 

 
ETAPAS DE PROCESSAMENTO DESTE SERVIÇO 
O interessado deverá seguir os passos abaixo: 
1º Passo: Acesse o nosso Portal de Serviços, 
https://portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal, efetue o login, depois clique na opção 
GROn-line  e  Autenticação de Livros, em seguida, localize e selecione a empresa pelo 
Nome Empresarial, NIRE ou CNPJ; 
2º Passo: Selecione o ATO correspondente ao serviço a ser solicitado; 
3º Passo: Preencha os campos “Espécie”, “N.° Ordem” e “Qtd. de páginas”, todos 
referentes ao livro a ser autenticado e clique em avançar; 
4º Passo: Preencha os campos referente ao requerente da solicitação e conclua a 
solicitação; 
5º Passo: O Sistema vai gerar o número de protocolo e a GR Online (Guia de 
Recolhimento), que deve ser paga nos correspondentes bancários ou Terminais de Auto 
Atendimento do Banco do Brasil e em Bancos 24h. Guarde a informação da GR Online, 
pois nela constará o nº da guia da vossa solicitação e esta será solicitado para a realizar a 
solicitação do Livros Digital; 
4º Passo: Após a compensação do pagamento, acesse o nosso Portal de Serviços, 
https://portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal e clique na opção Livro Digital, em seguida 
clique na opção Solicitar Autenticação; 
5º Passo: localize e selecione a empresa pelo Nome Empresarial, NIRE ou CNPJ, em 
seguida informe o nº da GR Online que foi gerada no 5º Passo; 
6º Passo: Prossiga o preenchimento informando se o livro será assinado por procurador e 
clique em “Avançar”; 
Obs: Se o livro for assinado por um procurador, a procuração deverá estar registrada na 
Junta Comercial do MS, pois será solicitado o número da aprovação da procuração para 
prosseguir. 
7º Passo: Informe os dados do livro digital e clique em “Avançar”; 
8º Passo: Clique em “Adicionar Arquivo” para fazer o upload do arquivo PDF/A 
pesquisável referente ao livro digital, em seguida adicione todos os assinantes que irão 
assinar o documento digitalmente e clique em “Concluir” e depois em “Avançar”; 

https://portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal
https://portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal
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9º Passo: O sistema gerará um número de protocolo para a solicitação do livro digital. A 
partir daí realize os procedimentos para “Assinar Digitalmente” o documento, conclua a 
solicitação e envie para a JUCEMS (opção Enviar para JUCEMS); 
10º Passo: Acompanhe a análise da sua solicitação através da opção “Livro Digital -> 
Consultar Solicitação” e caso ela já esteja aprovada, realize o download da solicitação. 
Obs: A JUCEMS disponibiliza o download da solicitação aprovada pelo prazo de até trinta 
dias após aprovação, após esse prazo a referida solicitação é descartada. 
 
Dúvidas frequentes sobre Livro Digital: 

 Qual o valor a ser pago para autenticação do livro digital? 

Para cada arquivo contendo um livro digital é gerado um GR Online. O valor 

encontra-se disponível no site da JUCEMS, http://www.jucems.ms.gov.br/taxas. 

 O que fazer com a procuração se o livro digital for assinado por procurador do 

representante legal da empresa? 

A procuração (original ou cópia), com firma reconhecida, se instrumento 

particular, deverá ter poderes para a prática do ato (IN DREI nº 11 § 4º do Art. 10) 

e deverá ser arquivada na Junta Comercial, antes do envio do livro digital. O 

arquivamento de tal procuração na JUCEMS é obrigatório. 

 

 Dados informados incorretamente, que resultam em exigências e geram 

retrabalho: 

 NOME: O nome empresarial deverá ser indicado conforme adotado no 

último ato arquivado na JUCEMS. Qualquer divergência na indicação do 

nome empresarial resultará em exigência; 

 DATA INICIAL: Indicação do dia, mês e ano do início da escrituração do 

livro digital; 

 DATA FINAL: Indicação do dia, mês e ano do término da escrituração do 

livro digital; 

 ORDEM: É o número de ordem do livro a ser enviado para autenticação. A 

numeração dos livros é sequencial, por tipo de livro, independente de sua 

forma (em papel, fichas, microfichas ou digital). Assim, se o livro anterior, 

em papel, é o de nº 50, o próximo (digital ou não) será 51. Os livros 

“Diários” (G e R) devem ter a mesma sequência numérica. Os “Diários 

Auxiliares” devem ter numeração própria, sequencial, por espécie. Assim, 

se foram utilizados “Diário Auxiliar de Fornecedores” e “Diário Auxiliar de 

Clientes”, cada um terá uma sequência distinta; 

 NATUREZA: É a denominação/nome do livro, ou seja. a finalidade a que se 

destina o instrumento de escrituração mercantil. As denominações dos 

livros mais comuns são “DIÁRIO” e “DIÁRIO GERAL”. Já os livros auxiliares 

http://www.jucems.ms.gov.br/taxas
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são “DIÁRIO AUXILIAR de...”, “RAZÃO AUXILIAR de...”, “LIVRO CAIXA”, 

“LIVRO DE INVENTÁRIO”; 

 DATA CONSTITUIÇÃO: É a data de arquivamento do ato de constituição de 

empresa, ou seja, de seu registro inicial. Relativo à data em que foi 

atribuído o NIRE - Número de Identificação do Registro de Empresas 

 

 Manual do Livro Digital JUCEMS: 

http://www.jucems.ms.gov.br/themes/pdf/manual_livro_digital.pdf 

 

 Manual para criar e unificar arquivos PDFA:  

http://www.jucems.ms.gov.br/themes/pdf/manual_pdf_a.pdf 

 
CUSTO DESTE SERVIÇO  

 Livro Digital, Ato 704 - R$ 119,00; 

 Livro, conjunto de folhas encadernadas sob forma de livro ou conjunto de folhas 

contínuas - R$ 73,00; 

 Conjunto de folhas soltas ou de fichas - por conjunto de até 100 folhas - R$ 

119,00; 

 Microficha “COM” – por conjunto de até 100 microfichas - R$ 71,00 

 
PRAZO MÁXIMO PARA ATENDIMENTO 
Tempo médio de 1 dia útil, podendo ser estendido em até 04 dias úteis. 
 
CANAIS DE ACESSO A ESTE SERVIÇO  
Através dos endereços: 
http://portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal 
www.jucems.ms.gov.br 
 
CANAIS DE COMUNICAÇÃO AO USUÁRIO 
Através do endereço: http://portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal  
 
CANAIS PARA APRESENTAÇÃO DE MANIFESTAÇÕES DOS USUÁRIOS SOBRE A 
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO  
Procurando a ouvidoria, na sede da JUCEMS ou através dos contatos abaixo: 
Ouvidoria: ouvidoria@jucems.ms.gov.br :: Telefone +55 (67) 3316-4408 
Livros Mercantis: qualidade@jucems.ms.gov.br :: Telefone +55 (67) 3316-4470 
 
 
 
 

http://www.jucems.ms.gov.br/themes/pdf/manual_livro_digital.pdf
http://www.jucems.ms.gov.br/themes/pdf/manual_pdf_a.pdf
http://portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal
http://www.jucems.ms.gov.br/
http://portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal
mailto:ouvidoria@jucems.ms.gov.br
mailto:qualidade@jucems.ms.gov.br
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COMPROMISSO DE ATENDIMENTO 
Compromisso e padrão de qualidade do atendimento relativa às prioridades de 
atendimentos; previsão de tempo de espera para atendimento, tratamento a ser 
dispensado ao usuário quando do atendimento; acerca do andamento do serviço 
solicitado e de eventual manifestação. 
 
LEGISLAÇÃO 
Instrução Normativa DREI Nº 11, de 05 de dezembro DE 2013 
Decreto 64.567/69 
Decreto-lei  486/69 
 
OUTRAS INFORMAÇÕES 
http://portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal 
 
ELABORADO POR: 
Comissão Revisora da Carta de Serviços ao Usuário – JUCEMS 
Portaria/GP/nº 048/2020 de 14.10.2020 
D.O.E/MS nº 10.303, página 148 de 16.10.2020 
 
 
VII) IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO: CONSULTA PROCESSO, LIVRO e SERVIÇOS  
 
O QUE É ESTE SERVIÇO 
Trata-se de um serviço web que permite consultar os serviços solicitados junto a JUCEMS, 
tais como: 

 Processos de aberturas, alterações, extinções ou outros documentos de interesse 

da empresa que foram levados para registro na JUCEMS; 

 Solicitações de autenticação de livro digitais e 

 Certidões Digitais ou Fichas Cadastrais solicitadas.  

No caso de processo em pendência, a consulta fornecerá informações necessárias para 
que a mesma possa ser sanada/cumprida, exceto no caso de livro mercantil. 
A consulta é realizada no site da JUCEMS no link 
http://portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal/pages/consultaProcesso.jsf.  
A JUCEMS oferece a Consulta Processo, Livro e Serviços, solicitados e disponibilizados 
pela internet em tempo real. 
 
QUEM PODE UTILIZAR ESTE SERVIÇO 
O público alvo é todo cidadão que deseja fazer o acompanhamento da solicitação do 
processo, livro ou serviço solicitado à JUCEMS. 
 
CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO 
Online. 
 

http://www.mdic.gov.br/images/REPOSITORIO/SEMPE/DREI/INs_EM_VIGOR/IN_DREI_11_2013_Alterada_pela_IN_75.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1950-1969/D64567.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del0486.htm
http://portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal
https://www.spdo.ms.gov.br/diariodoe/Index/Download/DO10303_16_10_2020
http://portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal/pages/consultaProcesso.jsf
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DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 
É necessário ter o número da sua solicitação de serviço ou processo, conforme o caso. 
 
ETAPAS DE PROCESSAMENTO DESTE SERVIÇO 
O interessado deverá seguir os passos abaixo: 
1º Passo: O interessado deve acessar ao site da JUCEMS, www.jucems.ms.gov.br, fazer o 
login, e depois selecionar a opção “Consulta Processo” disponibilizado na área 
“Consultas”; 
2º Passo: O sistema irá solicitar o nº do protocolo da solicitação; 
3º Passo: O usuário deverá preencher o campo “PROTOCOLO” com o número 
correspondente a solicitação e em seguida clicar em pesquisar; 
4º Passo: O sistema retornará com o resultado da pesquisa e em caso da solicitação estar 
aprovada, disponibilizará o link para download do documento. 
Obs: A JUCEMS disponibiliza o download da solicitação aprovada pelo prazo de até trinta 
dias após aprovação, após esse prazo a referida solicitação é descartada. 
 
CUSTO DESTE SERVIÇO 
Gratuito. 
 
PRAZO MÁXIMO PARA ATENDIMENTO 
Tempo real (consulta situação da solicitação). 
 
CANAIS DE ACESSO A ESTE SERVIÇO 
Através dos endereços: 
http://portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal/pages/consultaProcesso.jsf  
www.jucems.ms.gov.br  
 
CANAIS DE COMUNICAÇÃO AO USUÁRIO 
Através do endereço: 
 http://portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal/pages/consultaProcesso.jsf  
 
CANAIS PARA APRESENTAÇÃO DE MANIFESTAÇÕES DOS USUÁRIOS SOBRE A 
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO  
Procurando a ouvidoria, na sede da JUCEMS ou através do Telefone +55 (67) 3316-4408 e 
e-mail: ouvidoria@jucems.ms.gov.br  
 
COMPROMISSO DE ATENDIMENTO 
Compromisso e padrão de qualidade do atendimento relativa às prioridades de 
atendimentos; previsão de tempo de espera para atendimento, tratamento a ser 
dispensado ao usuário quando do atendimento; acerca do andamento do serviço 
solicitado e de eventual manifestação. 
 
LEGISLAÇÃO 
Instrução Normativa DREI nº 81, de 10.06.2020. 

http://www.jucems.ms.gov.br/
http://portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal/pages/consultaProcesso.jsf
http://www.jucems.ms.gov.br/
http://portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal/pages/consultaProcesso.jsf
mailto:ouvidoria@jucems.ms.gov.br
http://www.mdic.gov.br/index.php/micro-e-pequenas-empresa/drei/instrucoes-normativas-drei/2-uncategorised/3166-instrucoes-normativas-em-vigor-drei
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OUTRAS INFORMAÇÕES 
http://portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal/pages/consultaProcesso.jsf  
 
ELABORADO POR: 
Comissão Revisora da Carta de Serviços ao Usuário – JUCEMS 
Portaria/GP/nº 048/2020 de 14.10.2020 
D.O.E/MS nº 10.303, página 148 de 16.10.2020 
 
 
VIII) IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO: VENDA DE INFORMAÇÕES SOBRE EMPRESAS  
 
O QUE É ESTE SERVIÇO 
Trata-se de um serviço para venda de informação de empresas, realizado através de 
relatórios estatísticos (quantitativo) ou com informações detalhadas dos 
empreendimentos registrados nesta JUCEMS. Com ele é possível o interessado obter 
dados, em período temporal, segmentados por filtros (porte empresarial, faixa de capital 
social, atividade econômica, município dentre outros) facilitando a pesquisa por possíveis 
concorrentes atuantes no mercado pretendido. Também é utilizado por quem pretende 
enviar mata direta de seus produtos ou serviços para terceiros, através do endereço da 
empresa. 
 
QUEM PODE UTILIZAR ESTE SERVIÇO 
O público alvo é todo cidadão que deseja saber o quantitativo de empresas, registradas 
na JUCEMS, em determinados segmentos de mercados. 
 
CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO 
Online. 
 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 
Nenhum. 
 
ETAPAS DE PROCESSAMENTO DESTE SERVIÇO 
O serviço está disponível para qualquer interessado, mediante pagamento.  
1º Passo: Para adquiri o serviço, o interessado deverá enviar uma solicitação para o e-
mail relatorios@jucems.ms.gov.br, detalhando as atividades e a abrangência dos 
empreendimentos; 
2º Passo: A JUCEMS enviará um e-mail como resposta e neste conterá o quantitativo 
apurado no levantamento e o valor apurado; 
3º Passo: O solicitante deverá retornar o e-mail recebido, aprovando e solicitando a GR 
Online pertinente ao valor do serviço; 
4º Passo: A JUCEMS enviará uma GR Online correspondente ao valor do serviço prestado 
com demais informações ao usuário solicitante, que deve ser paga nos correspondentes 
bancários ou Terminais de Auto Atendimento do Banco do Brasil e em Bancos 24h. 

http://portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal/pages/consultaProcesso.jsf
D.O.E/MS%20nº%2010.303,%20página%20148%20de%2016.10.2020
mailto:relatorios@jucems.ms.gov.br
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Guarde a informação da GR Online, pois nela constará o nº do protocolo WEB da vossa 
solicitação que será solicitado na conclusão do serviço; 
5º Passo: Após confirmação da conciliação bancária (momento da confirmação do 
pagamento), um novo e-mail é enviado pela JUCEMS ao usuário, desta vez com o arquivo 
(PDF, XLX ou TXT) contendo a relação dos dados apurados. 
 
CUSTO DESTE SERVIÇO 
Sob consulta, ao valor de R$ 2,00 por empresa. 
 
PRAZO MÁXIMO PARA ATENDIMENTO 
Em até 04 dias úteis. 
 
CANAIS DE ACESSO A ESTE SERVIÇO 
Através do endereço: relatorios@jucems.ms.gov.br  
 
CANAIS DE COMUNICAÇÃO AO USUÁRIO 
Através do endereço: relatorios@jucems.ms.gov.br 
Telefone: +55 (67) 3316-4428, de segunda a sexta-feira, das 07h30 às 11h30 e das 12h30 
às 16h30. 
 
CANAIS PARA APRESENTAÇÃO DE MANIFESTAÇÕES DOS USUÁRIOS SOBRE A 
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO  
Procurando o Setor de Relatórios, na sede da JUCEMS ou através do Telefone +55(67) 
3316-4428 e e-mail relatorios@jucems.ms.gov.br  
 
COMPROMISSO DE ATENDIMENTO 
Compromisso e padrão de qualidade do atendimento relativa às prioridades de 
atendimentos; previsão de tempo de espera para atendimento, tratamento a ser 
dispensado ao usuário quando do atendimento; acerca do andamento do serviço 
solicitado e de eventual manifestação. 
 
LEGISLAÇÃO 
Item 18 do Anexo X à Instrução Normativa nº 81, de 10 de junho de 2020, do DREI. 
 
OUTRAS INFORMAÇÕES 
relatorios@jucems.ms.gov.br  
 
ELABORADO POR: 
Comissão Revisora da Carta de Serviços ao Usuário – JUCEMS 
Portaria/GP/nº 048/2020 de 14.10.2020 
D.O.E/MS nº 10.303, página 148 de 16.10.2020 
 
 
 

mailto:relatorios@jucems.ms.gov.br
mailto:relatorios@jucems.ms.gov.br
mailto:relatorios@jucems.ms.gov.br
http://www.mdic.gov.br/images/REPOSITORIO/SEMPE/DREI/INs_EM_VIGOR/01JUL2020_IN_81_com_%C3%ADndice.pdf
mailto:relatorios@jucems.ms.gov.br
https://www.spdo.ms.gov.br/diariodoe/Index/Download/DO10303_16_10_2020
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IX) IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO: PESQUISA DE VIABILIDADE  
 
O QUE É ESTE SERVIÇO 
Pesquisa prévia (VIABILIDADE) é uma consulta eletrônica antecipada que verifica: 

 A possibilidade de exercício da(s) atividade(s) econômica(s) a ser(em) 

desenvolvida(s) pela Pessoa Jurídica no endereço escolhido. Essa pesquisa é feita 

no banco de dados da Prefeitura do Município onde a pessoa jurídica será 

instalada. 

Obs: a aprovação do endereço da pessoa jurídica é condição essencial para 

obtenção do Alvará de Funcionamento. Assim, não se deve comprar ou alugar o 

imóvel destinado à atividade da Pessoa Jurídica antes de obter a aprovação da 

Consulta Prévia de Viabilidade. 

 A existência de pessoas jurídicas constituídas com nomes idênticos ou 

semelhantes ao nome pesquisado, bem como a composição e formação do nome 

empresarial pretendido e a descrição do objeto social. 

QUEM PODE UTILIZAR ESTE SERVIÇO 
O público alvo é todo cidadão que almeja abrir um empreendimento mercantil ou efetuar 
alteração de nome empresarial da sua empresa que se encontra registrado no estado de 
Mato Grosso do Sul, bem como a proteção de nome empresarial. 
 
CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO 
Online. 
 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 
Nenhum documento oficial é necessário, bastando apenas realizar um cadastro simples, 
com a coleta de nome completo, CPF, telefone e e-mail para contato e envio de 
informações. 
 
ETAPAS DE PROCESSAMENTO DESTE SERVIÇO 
O interessado deverá seguir os passos abaixo: 
1º Passo: Acessar o Portal de Serviços http://portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal/ 
2º Passo: Efetuar o login no Portal digitando seu CPF e senha. 
3º Passo: Clique em Viabilidade 
4º Passo: Clique em nova viabilidade 
5º Passo: Selecione marcando um ou mais eventos, se for o caso, se a viabilidade é de 
inscrição ou alteração e clique em avançar. 
 
Eventos de inscrição (Viabilidade):  

 101 - Inscrição de primeiro estabelecimento: utilizado para inscrição/abertura de 

empresas (sede/matriz); 

 102 - Inscrição dos demais estabelecimentos: utilizado para abertura de filial; 

http://portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal/
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 150 - Proteção de Nome Empresarial: utilizado para proteger o nome empresarial 

em Mato Grosso do Sul; 

 106 - Inscrição de missões dipl./repart. consul./repres. de órgãos internacionais. 

 
Eventos de alteração (Viabilidade): 

 220 - Alteração do nome empresarial (firma ou denominação): utilizado para 

alteração do nome empresarial; 

 244 - Alteração de atividades econômicas (principal e secundárias): utilizado para 

alterações de atividades econômicas (principal e secundárias) do estabelecimento 

matriz ou filial; 

 211 - Alteração de endereço dentro do mesmo município: utilizado para alteração 

de endereço dentro do mesmo município do estabelecimento matriz ou filial. 

 209 - Alteração de endereço entre municípios dentro do mesmo estado: utilizado 

para alteração de endereço entre municípios dentro de Mato Grosso do Sul. 

 210 - Alteração de endereço entre estados: utilizado para mudança de endereço 

de outra Unidade da Federação para Mato Grosso do Sul; 

 225 - Alteração da natureza jurídica: utilizado para operação de transformação, 

mudança de tipo jurídico; 

 249 - Alteração da forma de atuação: utilizado para mudança da forma de atuação 

das atividades da empresa, de acordo com o tipo de unidade da empresa. 

 Caso a unidade do empreendimento seja do tipo PRODUTIVA, as formas 

de atuação possíveis são: 

01 - Estabelecimento fixo 

02 - Internet 

03 - Em local fixo fora de loja 

04 - Correio 

05 - Porta a Porta, Postos Móveis ou por Ambulantes 

06 - Televendas 

07 - Máquinas Automáticas 

08 - Atividade Desenvolvida Fora do Estabelecimento 

 

 Caso a unidade do empreendimento seja do tipo AUXILIAR, as formas de 

atuação possíveis são: 

01 - Sede 

02 - Escritório Administrativo 

03 - Depósito Fechado 

04 - Almoxarifado 

05 - Oficina de Reparação 
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06 - Garagem 

07 - Unidade de Abastecimento de Combustíveis 

08 - Ponto de Exposição 

09 - Centro de Treinamento 

10 - Centro de Processamento de Dados 

11 - Posto de Coleta; 

 248 - Alteração do tipo de unidade: utilizado para mudança do tipo de unidade da 

empresa, podendo ser “Unidade Produtiva” ou “Unidade Auxiliar”. Se o 

estabelecimento desenvolver atividade de produção de bens e serviços para 

terceiros, assinalar “Unidade Produtiva”, se o estabelecimento exercer atividade 

de apoio administrativo ou técnico, no âmbito da própria empresa, selecionar 

“Unidade Auxiliar. 

 052 - Reativação - Artigo 60 Lei 8.934/94: utilizado para reativar empresas 

canceladas administrativamente; 

 999 - Licenciamento de Estabelecimento anteriormente registrado (Legado): 

utilizado para fins específicos de regularização perante aos órgãos de inscrições e 

licenciamento tributários; 

6º Passo: Preencha os dados solicitados, avance as telas até obter o Resumo da 
Viabilidade; 
7º Passo: Confira o resumo e confirme os dados. 
8º Passo: Clique em concluir. 
9º Passo: Anotar o número de protocolo da viabilidade para consultar o andamento e 
para informar na Coleta Web do Cadastro Sincronizado (DBE). 
 
Observações: 
 
1) Objeto Social: o objeto social informado na Consulta de Viabilidade deverá ser 
reproduzido fielmente quando do preenchimento do Cadastro Sincronizado no site da 
Receita Federal do Brasil. 
 
2) Nome empresarial: a pesquisa de nome empresarial destina-se apenas a verificação da 
existência de nome idêntico ou semelhante quando da constituição da empresa, 
alteração do nome, transferência de Cartório para a JUCEMS, transferência da sede de 
outra UF para MS, reativação de empresa e proteção de nome empresarial. 

 Não poderá ser acrescida ao nome empresarial a expressão ME ou EPP na 

consulta de viabilidade; 

 Informe pelo menos duas opções de nome empresarial; 

 Caso exista processo pendente com o nome empresarial pretendido, informe o 

protocolo. 
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3) Tipo de Unidade do Empreendimento: 

 Produtiva: realizada no local do empreendimento - podem ser marcadas uma ou 

mais opções; 

 Auxiliar: realizada fora do local do empreendimento - somente uma opção deve 

ser marcada. Atividades auxiliares: são as atividades de apoio administrativo ou 

técnico, exercidas no âmbito da empresa, voltadas à criação das condições 

necessárias para o exercício de suas atividades principais e desenvolvidas 

exclusivamente dentro da empresa, como por exemplo, o escritório 

administrativo da empresa, uma garagem para estacionamento de veículos 

próprios, de uso exclusivo da empresa, etc.). Para ser considerada auxiliar, uma 

atividade deve atender às seguintes condições: 

I. Ser utilizada para servir unicamente à empresa, no mesmo local ou em 

locais distintos, o que significa que bens e serviços produzidos não devem 

ser objeto de transações no mercado; 

II. Produzir serviços ou, excepcionalmente, bens que não entram na 

composição do produto final da unidade (tais como pequenas 

ferramentas, andaimes); 

III. Destinar-se  inteiramente à  unidade  a  que  serve, o  que  significa  que 

não gera formação de capital .  

 

Obs.: as atividades auxiliares podem ser exercidas em estabelecimentos junto às 

atividades principais ou em estabelecimentos separados, constituindo neste 

último caso as UNIDADES AUXILIARES. 

4) Forma de Atuação: Refere-se às maneiras pelas quais as atividades mercantis e/ou 
serviços serão exercidos, mediante contraprestação financeira, podendo ser caracterizar 
por tipos: 

 Estabelecimento Fixo: Atividades exercidas em local/prédio determinado, em 

imóvel, cujo endereço coincide com o endereço do estabelecimento. 

 Internet: Atividades exercidas via internet. 

 Em Local Fixo Fora de Loja: Atividades exercidas em local fixo, mas fora do 

local/prédio/sede: quiosques, barracas, etc, cujo endereço não coincide com o 

endereço do estabelecimento. 

 Correio: Atividades exercidas com oferta/compra/contratação por 

correspondência escrita: venda por catálogos, portfólios, encomendas, malotes, 

etc, independente do veículo usado na entrega do produto ou serviço. 

 Porta a Porta, Postos Móveis ou por Ambulantes: Atividades exercidas com o 

deslocamento físico (pessoal) do prestador/vendedor diretamente para os 
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domicílios físicos ou jurídicos dos clientes: vendas diretas e pessoais, feiras-

livres, “camelôs”, ambulantes, etc. 

 Televendas: Atividades exercidas com oferta/compra/contratação por telefone. 

 Máquinas Automáticas: Atividades exercidas com uso de máquinas 

automáticas/eletrônicas: máquinas de bebidas, de variedades, auto-serviço, etc. 

 Atividade desenvolvida fora do estabelecimento: É quando a empresa exerce 

suas atividades no estabelecimento do cliente e não em seu próprio 

estabelecimento. 

 
CUSTO DESTE SERVIÇO 
Gratuito. 
 
PRAZO MÁXIMO PARA ATENDIMENTO 
02 dias úteis. 
 
CANAIS DE ACESSO A ESTE SERVIÇO  
Através dos endereços:  
http://portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal  
www.jucems.ms.gov.br  
 
CANAIS DE COMUNICAÇÃO AO USUÁRIO 
Através do endereço:  
http://portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal  
 
CANAIS PARA APRESENTAÇÃO DE MANIFESTAÇÕES DOS USUÁRIOS SOBRE A 
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 
Procurando o Setor de Suporte à Integração – SSI/DTI/JUCEMS e Central de Atendimento, 
na sede da JUCEMS. 
Contatos: 

 suporte-ti@jucems.ms.gov.br;  

 +55(67) 3316-4459 

 webmaster@jucems.ms.gov.br; 

 +55(67) 3316-4427 

 informatica@jucems.ms.gov.br; 

 +55(67) 3316-4428 

 protocolo@jucems.ms.gov.br; 

 +55(67) 3316-4432 

 registro@jucems.ms.gov.br; 

 +55(67) 3316-4457 .:. 3316-4441 .:. 3316-4400 .:. 3316-4426 

 

http://portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal
http://www.jucems.ms.gov.br/
http://portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal
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COMPROMISSO DE ATENDIMENTO 
Compromisso e padrão de qualidade do atendimento relativa às prioridades de 
atendimentos; previsão de tempo de espera para atendimento, tratamento a ser 
dispensado ao usuário quando do atendimento; acerca do andamento do serviço 
solicitado e de eventual manifestação. 
 
LEGISLAÇÃO 
Lei 11.598/2007, Art. 4º, § 1º 
Lei Complementar 123/2006, art. 6 § 1o. 
Resolução CGSIM 25, Art. 10. 
 
OUTRAS INFORMAÇÕES 
Os atos relacionados abaixo exigem que seja feita a Pesquisa Prévia de Viabilidade: 

 Abertura de Matriz ou Filial; 

 Alteração de Endereço; 

 Alteração de Nome; 

 Alteração de Natureza Jurídica; 

 Alteração de Atividades Econômicas; 

 Alteração de Tipo de Unidade; e 

 Alteração da Forma de Atuação.  

ELABORADO POR: 
Comissão Revisora da Carta de Serviços ao Usuário – JUCEMS 
Portaria/GP/nº 048/2020 de 14.10.2020 
D.O.E/MS nº 10.303, página 148 de 16.10.2020 
 
 
X) IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO: INTEGRADOR (FICHA DE CADASTRO NACIONAL – 
FCNREMP)  
 
O QUE É ESTE SERVIÇO 
É um módulo do sistema de integração estadual, desenvolvido e doado pela Junta 
Comercial do Estado de Minas Gerais – JUCEMG ao governo federal, tendo por finalidade 
integrar as informações da consulta de viabilidade, o Documento Básico de Entrada - 
D.B.E., na FCN/REMP. Atualmente é obrigatório o seu uso para atos de todos os tipos 
jurídicos. 
 
QUEM PODE UTILIZAR ESTE SERVIÇO 
O público alvo é todo cidadão que almeja abrir um empreendimento mercantil, efetuar 
alteração ou extinção da sua empresa que se encontra registrado no estado de Mato 
Grosso do Sul. 
 
 

https://www.spdo.ms.gov.br/diariodoe/Index/Download/DO10303_16_10_2020
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CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO 
Online. 
 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 
Nenhum documento oficial é necessário, bastando apenas realizar um cadastro simples, 
com a coleta de nome completo, CPF, telefone e e-mail para contato e envio de 
informações. 
 
ETAPAS DE PROCESSAMENTO DESTE SERVIÇO 
O interessado deverá seguir os passos abaixo: 
1º Passo: Acesse o nosso Portal de Serviços, 
https://portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal, efetue o login, depois clique na opção 
“INTEGRADOR” e, em seguida, clicar em "NOVO FCN/REMP"; 
2º Passo: Preencher todas as abas do formulário eletrônico, informando a natureza 
jurídica, ato, evento(s), e demais informações de coleta obrigatória em razão do 
ato/evento, inclusive integrando, quando for o caso, o protocolo REDESIM utilizado para 
fazer o DBE e, em seguida, clicar em CONCLUIR para esta operação; 
3º Passo: Concluído o 2º Passo, o sistema irá disponibilizar para impressão os formulários 
“DADOS FCN - Módulo Integrador”, “Capa Processo”, link par emissão da GR Online e 
outro para registrar o processo (Registro Digital); 
4º Passo: Verifique se todos os dados contidos nos formulários preenchidos estão 
corretos; 
5º Passo: Clicar em emissão do DAE, para que o sistema gere a GR Online referente ao 
valor do serviço a ser prestado pela JUCEMS; 
6º Passo: Efetue o recolhimento da GR Online para que dê prosseguimento à solicitação 
do Registro Digital. 
 
CUSTO DESTE SERVIÇO 
Gratuito. 
 
PRAZO MÁXIMO PARA ATENDIMENTO 
Preenchimento realizado pelo próprio usuário. 
CANAIS DE ACESSO A ESTE SERVIÇO  
Através do endereço: 
http://portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal  
www.jucems.ms.gov.br  
 
CANAIS DE COMUNICAÇÃO AO USUÁRIO 
Através do endereço:  
http://portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal  
 
 
 

https://portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal
http://portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal
http://www.jucems.ms.gov.br/
http://portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal
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CANAIS PARA APRESENTAÇÃO DE MANIFESTAÇÕES DOS USUÁRIOS SOBRE A 
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 
Procurando o Setor de Suporte à Integração – SSI/DTI/JUCEMS e Central de Atendimento, 
na sede da JUCEMS. 
Contatos: 

 suporte-ti@jucems.ms.gov.br;  

 +55(67) 3316-4459 

 webmaster@jucems.ms.gov.br; 

 +55(67) 3316-4427 

 informatica@jucems.ms.gov.br; 

 +55(67) 3316-4428 

 protocolo@jucems.ms.gov.br; 

 +55(67) 3316-4432 

 registro@jucems.ms.gov.br; 

 +55(67) 3316-4457 .:. 3316-4441 .:. 3316-4400 .:. 3316-4426 

COMPROMISSO DE ATENDIMENTO 
Compromisso e padrão de qualidade do atendimento relativa às prioridades de 
atendimentos; previsão de tempo de espera para atendimento, tratamento a ser 
dispensado ao usuário quando do atendimento; acerca do andamento do serviço 
solicitado e de eventual manifestação. 
 
LEGISLAÇÃO 
LEI 8934 de 18/11/1994, Art. 37. 
DECRETO 1800/96, Art. 34. 
IN DREI N° 81, DE 10 DE JUNHO DE 2020, Art. 36. 
 
OUTRAS INFORMAÇÕES 
http://portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal  
 
ELABORADO POR: 
Comissão Revisora da Carta de Serviços ao Usuário – JUCEMS 
Portaria/GP/nº 048/2020 de 14.10.2020 
D.O.E/MS nº 10.303, página 148 de 16.10.2020 
 
 
XI) IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO: JUNTA DIGITAL  
 
O QUE É ESTE SERVIÇO? 
Junta Digital é a prestação de serviço de Registro Empresarial 100% pela internet, com 
assinatura digital, segurança jurídica e confiabilidade, garantindo maior acessibilidade do 
empresário aos serviços da Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul - JUCEMS 
com rapidez, comodidade e segurança, 24h por dia e 7 dias por semana. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8934.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D1800.htm
http://www.mdic.gov.br/images/REPOSITORIO/SEMPE/DREI/INs_EM_VIGOR/01JUL2020_IN_81_com_%C3%ADndice.pdf
http://portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal
https://www.spdo.ms.gov.br/diariodoe/Index/Download/DO10303_16_10_2020
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O que é Registro Digital? 
O Registro Digital consiste no envio eletrônico dos documentos das empresas para a 
Junta Comercial, sendo estes documentos assinados digitalmente através dos certificados 
digitais. Este serviço garante maior acessibilidade do empresário aos serviços da JUCEMS 
já que o empresário pode enviar seu documento com rapidez e comodidade 24 horas por 
dia e 07 dias por semana. O serviço está disponível para todos os tipos jurídicos. 
 
O que é Registro Automático? 
A Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul - JUCEMS, passou a disponibilizar, a 
partir do dia 08/07/2019, o Registro Automático. Essa metodologia consiste na análise 
dos processos de abertura de empresas por meio de cruzamento dados, sem a 
intervenção humana. A inovação tecnológica objetiva dar celeridade aos processos de 
novas empresas, possibilitando a automatização do procedimento de análise, bem como 
possibilita maior eficiência ao registro empresarial no MS. 
 
Para utilizar o registro automático é importante observar alguns requisitos, conforme 
descrevemos abaixo: 

 NÃO SERÁ POSSÍVEL utilizar o Registro Automático quando o requerente optar por 

anexar arquivos ao processo ou quando o processo for assinado com uso de 

procuração. 

 Uso obrigatório do contrato padrão gerado pelo módulo Integrador, 

disponibilizado no Portal de Serviços da JUCEMS, após o preenchimento da Ficha 

de Cadastro Nacional, com base nas informações inseridas pelo usuário 

requerente. Ao iniciar o envio do processo digital, o sistema já coloca o contrato 

padrão como documento principal. 

Base legal: O registro automático tem como base a DELIBERAÇÃO/JUCEMS/Nº 

002/2019 19 DE JUNHO DE 2019 em consonância com a Lei nº 8.934/1994, 

possibilitando a automatização no registro empresarial em âmbito nacional. 

Premissas para uso do Registro Digital e Registro Automático: 
• Ter acesso à internet; 
• Arquivo no formato PDF/A; 
• Sistema Operacional Windows atualizado; 
• Java na versão 6 ou superior; 
• Framework do Windows atualizado para a versão 4.6.2 ou superior; 
• Navegador Mozilla Firefox versão 30 ou superior e Google Chrome; 
• Certificado Digital e-CPF A3 (Token e/ou Smart Card) ou e-CPF A1 para desktop, 
devidamente instalado e configurado no computador; 
• Os documentos digitais deverão estar nas seguintes configurações: 

 Cor: Preto e Branco; 

 Resolução entre 150 e 250 dpi, desde que o arquivo fique legível; 
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 Arquivos no formato PDF/A pesquisável, com tamanho A4, não podendo 

ser superior a 10 Mb (megabytes). Caso o tamanho exceda a 10Mb 

(megabytes), experimente algumas ferramentas free, disponíveis na 

internet, que executam a funcionalidade de "COMPRIMIR PDF". 

Obs: O Registro Digital é obrigatório para todos os atos de todos os tipos 

jurídicos. 

Benefícios da migração digital ao empresário: 
• Serviço disponível 24h por dia e 7 dias por semana; 
• Elimina o deslocamento até a Junta Comercial; 
• Otimiza os custos para o Registro Empresarial; 
• Reduz o prazo de registro de documentos; 
• Possibilita o acompanhamento do fluxo do processo. 

 
Informações importantes: 

• Quem assina o documento eletrônico é sempre a pessoa física (para todos os 
assinantes, através do e-CPF A3 (Token e/ou Smart Card) ou e-CPF A1 para 
desktop. 
• Registro digital pode ser feito por procuração particular ou pública, porém 
somente de pessoa física para pessoa física. 

 
Documentação para Registro 
O registro de uma empresa que exercerá atividade Empresária e de Cooperativas é feito 
na JUCEMS. Para as pessoas jurídicas, esse passo é equivalente à obtenção da Certidão de 
Nascimento de uma pessoa física. 
 
Após a abertura da empresa, suas alterações e extinção também deverão ser registradas 
na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul - JUCEMS. 
 
Para fazer o registro é preciso apresentar documentos indicados abaixo. 
 
- Requerimento assinado por administrador ou sócio ou procurador com poderes gerais 
ou específicos (instrumento de mandato  deverá  ser  apresentado),  ou  por  terceiro  
interessado  devidamente identificado com nome completo, identidade e CPF. 
 
- Instrumento a ser registrado em conformidade com as prescrições legais (contrato, 
alteração, ato constitutivo de EIRELI, ata de assembleia de Sociedade Anônima ou 
Cooperativa, etc.) - Vide anexos da Instrução Normativa DREI nº 81;  
 

 Empresário Individual 

 Sociedade Limitada 

 Sociedade Anônima 

 Cooperativa 

http://www.mdic.gov.br/images/REPOSITORIO/SEMPE/DREI/INs_EM_VIGOR/01JUL2020_IN_81_com_%C3%ADndice.pdf


                      
 

Página 30 de 37  

Rua Doutor Arthur Jorge, 1376, Monte Castelo - CEP 79010210 - Campo Grande/MS - Telefone: (67) 3316-4429 - site 
www.jucems.ms.gov.br 

 Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI 

 Ficha do Cadastro Nacional (FCN), preenchida no módulo integrador. 

 DBE (quando necessário); 

 Consulta de viabilidade (quando necessário); 

- Guias de Recolhimento devem ser geradas pela opção GR-On-line que se encontra em 
nosso Portal Serviços (Guia de Arrecadação, também conhecida como GR-On-line); 
 
- Os valores para cada serviços prestado pela JUCEMS estão contidos na Tabela de Preços, 
através do link http://www.jucems.ms.gov.br/taxas; 
 
- Cópia autenticada da identidade dos administradores; 
 
- Declaração de desimpedimento para exercício de administração de sociedade 
empresária, assinada pelo(s) administrador(es) designados no contrato se essa não 
constar em cláusula própria (quando nomeado); 
 
- Aprovação prévia do órgão governamental (conforme Instrução Normativa DREI nº 81). 
 
Atos de Empresário (Sede no MS) 
 
Código Descrição Ato Eventos Associados 

080 Inscrição 
080 - Inscrição 
046 - Transformação 

002 
Alteração 

(Sede no RS) 

020 - Alteração de nome 
021 - Alteração de dados (exceto nome) 
022 - Alteração de dados e nome 
038 - Transferência de sede para outra UF 
039 - Inscrição de Transferência de sede 
046 - Transformação 
048 - Re-ratificação 
961 - Autorização de Transferência de Titularidade por Sucessão 

FILIAIS 

023 - Abertura de Filial na UF da sede 
024 - Alteração de Filial na UF da sede 
025- Extinção de Filial na UF da sede 
026 - Abertura de Filial em Outra UF 
027 - Alteração de Filial em Outra UF 
028 - Extinção de Filial em Outra UF 

003 Extinção 003 - Extinção 

206 
 

206 - Procuração 

208 
 

208 - Emancipação 

224 
 

224 - Nomeação de Gerente por Representante ou Assistente 

225 
 

225 - Destituição de Gerente ou Representante ou Assistente 

226 
 

226 - Declaração Antenupcial 

227 
 

227 - Pacto Antenupcial 

http://www.jucems.ms.gov.br/taxas
http://www.mdic.gov.br/images/REPOSITORIO/SEMPE/DREI/INs_EM_VIGOR/01JUL2020_IN_81_com_%C3%ADndice.pdf
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228 
 

228 - Tít. Doação de Bens Claus. De Incomunicabilidade ou 
Inalienabilidade 

229 
 

229 - Tít. Herança de Bens Claus. de Incomunicabilidade ou 
Inalienabilidade 

230 
 

230 - Tít. Legado de Bens Claus. de incomunicabilidade ou 
Inalienabilidade 

231 
 

231 - Sentença de Decretação ou de Homologação de Separação 
Judicial 

232 
 

232 - Sentença de Homologação do Ato de Reconciliação 

 
 
Sociedade Limitada (Sede no MS) 
 
Código Descrição Ato Eventos Associados 

090 Constituição 

090 - Constituição 
050 - Absorção de parte cindida 
  

FILIAIS 
023 - Abertura de Filial na UF da sede 
026 - Abertura de Filial em outra UF 

002 
Alteração 

(sociedades com 
Sede no RS) 

020 - Alteração de nome 
021 - Alteração de dados (exceto nome) 
022 - Alteração de dados e nome 
038 - Transferência de sede para outra UF 
040 - Conversão de sociedade civil / simples 
041 - Conversão em sociedade civil / simples 
042 -Incorporação 
044 - Cisão Parcial 
045 - Cisão Total 
046 - Transformação de Tipo Jurídico 
048 - Re-ratificação 
050 - Absorção de parte cindida 
051 - Consolidação 
052 - Reativação – Art. 60 Lei 8.934/94 
 
FILIAIS 
023 - Abertura de Filial na UF da sede 
024 - Alteração de Filial na UF da sede 
025 - Extinção de Filial na UF da sede 
026 - Abertura de Filial em Outra UF 
027 - Alteração de Filial em Outra UF 
028 - Extinção de Filial em Outra UF 

003 Extinção Distrato 003 - Extinção / Distrato 

021 
Reunião ou 

Assembléia de 
Sócios 

985 - Ata de Reunião / Assembléia de Sócios 

214   214 - Deliberação de Diretoria 

215   215 - Deliberação de Gerência 
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234   234 - Averbação Nomeação de Administrador 

235   235 - Destituição de Administrador 

 
 
Atos de Empresas com sede em outra UF 
 
Código Descrição Ato Eventos Associados 

310 

Documento de 
Interesse da 

Empresa (Sede em 
Outra UF) 

020 - Alteração de Nome Empresarial 
029 - Abertura de Filial (sede em Outra UF) 
030 - Documentos de Filial (sede em Outra UF) 
031 - Extinção de Filial (sede em Outra UF) 

 
 
Atos exclusivos de Sociedades Anônimas 
 
Código Descrição Ato Eventos Associados 

201   201 - Arquivamento de Publicações 

202   202 - Anotação de Publicações 

980   980 - Escritura de emissão de debêntures 

981   981 - Aditamento de escritura de emissão 

 
 
Atos de Sociedades Anônimas (sede no MS) 
 
Código Descrição Ato Eventos Associados 

005 
Assembléia Geral 
de Constituição 

005 - Ata de Assembléia de Constituição 
050 - Absorção de parte cindida 
053 - Boletim de Subscrição 
219 - Eleição/Destituição de Administradores 
FILIAIS 
023 - Abertura de Filial na UF da sede 
026 - Abertura de Filial em outra UF 

006 
Assembléia Geral 

Ordinária 

006 - Ata de Assembléia Geral Ordinária 
021 - Alteração de dados (exceto nome) 
219 - Eleição/Destituição de Administradores 

007 
Assembléia Geral 

Extraordinária 

007 - Ata de Assembléia Geral Extraordinária 
Vide Eventos Ato 002 (Alteração) 
Exceto 040, 041 

008 A.G.O.E. 
008 - Ata de AGOE 
Vide Eventos Ato 002 (Alteração) 
Exceto 040, 041 

016 
Reunião da 

Diretoria 

016 - Ata de Reunião da Diretoria 
FILIAIS 

023 - Abertura de Filial na UF da sede 
024 - Alteração de Filial na UF da sede 
025 - Extinção de Filial na UF da sede 
026 - Abertura de Filial em Outra UF 



                      
 

Página 33 de 37  

Rua Doutor Arthur Jorge, 1376, Monte Castelo - CEP 79010210 - Campo Grande/MS - Telefone: (67) 3316-4429 - site 
www.jucems.ms.gov.br 

027 - Alteração de Filial em Outra UF 
028 - Extinção de Filial em Outra UF 

017 
Reunião do 
Conselho de 

Administração 
017 - Ata de Reunião do Conselho de Adm. 

019 Estatuto Social 019 - Estatuto Social 

 
 
Atos de Comunicações de Enquadramento 
 
Código Descrição Ato Eventos Associados 

307 
 

307 - Reenquadramento de Microempresa como Empresa de 
Pequeno Porte 

309 
 

309 - Reenquadramento de Empresa de Pequeno Porte como 
Microempresa 

315   315 - Enquadramento de Microempresa 

316   316 - Enquadramento de Empresa de Pequeno Porte 

317   317 - Desenquadramento de Microempresa 

318   318 - Desenquadramento de Empresa de Pequeno Porte 

319   319 - Desenquadramento de ME - De Ofício pela JC 

320   
320 - Desenquadramento de Empresa de Pequeno Porte de Ofício 
pela JC 

321   321 - Denúncia de Situação Impeditiva de Enquadramento ME 

322   322 - Denúncia de Situação Impeditiva de Enquadramento EPP 

 
 
Atos de Cooperativas (sede no MS) 
 
Código Descrição Ato Eventos Associados 

005 
Assembléia Geral 
de Constituição 

005 - Ata de Assembléia de Constituição 
050 - Absorção de parte cindida 
053 - Boletim de Subscrição 
219 - Eleição/Destituição de Administradores 
FILIAIS 
023 - Abertura de Filial na UF da sede 
026 - Abertura de Filial em outra UF 

006 
Assembléia Geral 

Ordinária 

006 - Ata de Assembléia Geral Ordinária 
021 - Alteração de dados (exceto nome) 
219 - Eleição/Destituição de Administradores 

007 
Assembléia Geral 

Extraordinária 

007 - Ata de Assembléia Geral Extraordinária 
Vide Eventos Ato 002 (Alteração) 
Exceto 040, 041 

008 A.G.O.E. 
008 - Ata de AGOE 
Vide Eventos Ato 002 (Alteração) 
Exceto 040, 041 

016 
Reunião da 

Diretoria 
016 - Ata de Reunião da Diretoria 

FILIAIS 
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023 - Abertura de Filial na UF da sede 
024 - Alteração de Filial na UF da sede 
025 - Extinção de Filial na UF da sede 
026 - Abertura de Filial em Outra UF 
027 - Alteração de Filial em Outra UF 
028 - Extinção de Filial em Outra UF 

017 
Reunião do 
Conselho de 

Administração 
017 - Ata de Reunião do Conselho de Adm. 

019 Estatuto Social 019 - Estatuto Social 

 
 
Outros serviços 
 
Código Descrição Ato Eventos Associados 

020   220 - Desistência de Serviço Requerido 

206   206 - Procuração 

208   208 - Emancipação 

213   213 - Carta de Exclusividade 

223   223 - Balanço 

310   310 - Outros documentos de interesse 

150   150 - Proteção de Nome Empresarial 

216 Armazém Geral 216 - Regulamento interno de Armazém Geral 

218   218 - Tarifas de Armazém Geral/Trapicheiro 

233   
233 - Contrato de Alienação, Usufruto ou Arrendamento de 
Estabelecimento 

401 Tradutor/Intérprete 
401 - Matrícula de Tradutor Público e Intérprete Comercial 
421 - Transferência de Tradutor público e Intérprete Comercial de 
Outra UF 

402   
402 - Cancelamento de Matrícula de Tradutor Público e Intérprete 
Comercial 

403   403 - Nomeação "Ad Hoc" de Tradutor e Intérprete Comercial 

404   
404 - Transferência de Tradutor Público e Intérprete Comercial para 
Outra UF 

405 Leiloeiro 405 - Matrícula de Leiloeiro 

406   406 - Cancelamento de Matrícula de Leiloeiro 

407   407 - Indicação de Preposto de Leiloeiro 

408   408 - Dispensa de Preposto de Leiloeiro 

409 
Administrador de 

Armazém 
409 - Matrícula de Administrador de Armazém 

410   
410 - Cancelamento de Matrícula de Administrador de Armazém 
Geral 

418 Fiel Depositário 
418 - Nomeação de Fiel Depositário 
420 - Termo de Compromisso de Fiel Depositário 

501   501 - Pedido de Reconsideração 

502   502 - Recurso ao Plenário 

503   503 - Desistência de Recurso ao Plenário 
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601   601 - Pesquisa de Nome Empresarial Idêntico ou Semelhante 

602   602 - Consulta a Documentos 

980   980 - Escritura de Emissão de Debêntures 

981   981 - Adiantamento de Escritura de Emissão de Debêntures 

603   603 - Certidão de Inteiro Teor 

604   604 - Certidão de Simplificada 

605   605 - Certidão de Específica 

610   610 - Certidão de Inteiro Teor - Internet 

611   611 - Certidão de Simplificada - Internet 

612   612 - Certidão de Específica - Internet 

701   
701 - Autenticação de livros, conjunto de folhas encadernadas sob 
forma de livro ou conjunto de folhas continuas 

702   702 - Autenticação de conjuntos de folhas soltas ou de fichas 

702   703 - Autenticação de microfichas "COM" 

801   
801 - Fornecimento de Informações através de ralatórios em papel, 
meio magnético ou CD-ROM (CEE) 

801 801 801 - Relatórios em Papel 

801 802 802 - Relatórios em Meio Magnético 

801 803 803 - Relatórios em CD-ROM 

 
CANAIS DE ACESSO A ESTE SERVIÇO  
Através dos endereços: 
http://portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal  
www.jucems.ms.gov.br  
 
CANAIS DE COMUNICAÇÃO AO USUÁRIO 
Através do endereço: http://portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal  
 
CANAIS PARA APRESENTAÇÃO DE MANIFESTAÇÕES DOS USUÁRIOS SOBRE A 
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO  
Procurando o Setor de Suporte à Integração – SSI/DTI/JUCEMS e Central de Atendimento, 
na sede da JUCEMS. 
 
Contatos: 

 suporte-ti@jucems.ms.gov.br;  

 +55(67) 3316-4459 

 webmaster@jucems.ms.gov.br; 

 +55(67) 3316-4427 

 informatica@jucems.ms.gov.br; 

 +55(67) 3316-4428 

 protocolo@jucems.ms.gov.br; 

 +55(67) 3316-4432 

 registro@jucems.ms.gov.br; 

 +55(67) 3316-4457 .:. 3316-4441 .:. 3316-4400 .:. 3316-4426 

http://portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal
http://www.jucems.ms.gov.br/
http://portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal
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COMPROMISSO DE ATENDIMENTO 
Compromisso e padrão de qualidade do atendimento relativa às prioridades de 
atendimentos; previsão de tempo de espera para atendimento, tratamento a ser 
dispensado ao usuário quando do atendimento; acerca do andamento do serviço 
solicitado e de eventual manifestação. 
 
LEGISLAÇÃO 
Instruções Normativas DREI em vigor: 
http://www.mdic.gov.br/index.php/micro-e-pequenas-empresa/drei/instrucoes-
normativas-drei/2-uncategorised/3166-instrucoes-normativas-em-vigor-drei. 
 
Leis Federais relacionadas ao Registro Público Mercantil 
http://www.mdic.gov.br/index.php/micro-e-pequenas-empresa/drei/legislacao-drei 
 
Decretos 
http://www.mdic.gov.br/index.php/micro-e-pequenas-empresa/drei/decretos-drei 
 
Resoluções CGSIM 
http://www.mdic.gov.br/index.php/micro-e-pequenas-empresa/drei/resolucoes-cgsim-
drei 
 
ELABORADO POR: 
Comissão Revisora da Carta de Serviços ao Usuário – JUCEMS 
Portaria/GP/nº 048/2020 de 14.10.2020 
D.O.E/MS nº 10.303, página 148 de 16.10.2020 
 
 
XII) IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO: OUVIDORIA da JUCEMS  
 
O QUE É ESTE SERVIÇO 
A Ouvidoria da JUCEMS é um canal de atendimento para você reclamar, denunciar, 
elogiar, sugerir e pedir informações. 
 
QUEM PODE UTILIZAR ESTE SERVIÇO 
Qualquer pessoa física ou jurídica. 
 
CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO 
Online. 
 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 
Não há exigência prévia de quaisquer documentos para registrar a manifestação, no 
entanto eles são importantes para subsidiar o processamento e a apuração da mesma, 
proporcionando um resultado mais satisfatório. 
 

http://www.mdic.gov.br/index.php/micro-e-pequenas-empresa/drei/instrucoes-normativas-drei/2-uncategorised/3166-instrucoes-normativas-em-vigor-drei
http://www.mdic.gov.br/index.php/micro-e-pequenas-empresa/drei/instrucoes-normativas-drei/2-uncategorised/3166-instrucoes-normativas-em-vigor-drei
http://www.mdic.gov.br/index.php/micro-e-pequenas-empresa/drei/legislacao-drei
http://www.mdic.gov.br/index.php/micro-e-pequenas-empresa/drei/decretos-drei
http://www.mdic.gov.br/index.php/micro-e-pequenas-empresa/drei/resolucoes-cgsim-drei
http://www.mdic.gov.br/index.php/micro-e-pequenas-empresa/drei/resolucoes-cgsim-drei
https://www.spdo.ms.gov.br/diariodoe/Index/Download/DO10303_16_10_2020
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ETAPAS DE PROCESSAMENTO DESTE SERVIÇO 
1º Passo: Acolhimento; 
2º Passo: Registro: A manifestação será processada e encaminhada ao setor competente 
para providências;  
3º Passo: Resposta: O cidadão receberá resposta final. 
 
CUSTO DESTE SERVIÇO 
O serviço é gratuito. 
 
PRAZO MÁXIMO PARA ATENDIMENTO 
O prazo para resposta é de 20 (vinte) dias úteis, prorrogável por mais 10 (dez) dias, 
mediante justificativa. 
 
CANAIS DE ACESSO A ESTE SERVIÇO 
Telefone: (67) 3316-4408 
E-mail: ouvidoria@jucems.ms.gov.br 
Por atendimento presencial: Rua Doutor Arthur Jorge nº 1376, Monte Castelo, Campo 
Grande MS, CEP 79.010-210   
 
LEGISLAÇÃO 
Decreto nº 14.497 de 08.06.2016 - Dispõe sobre as competências da Ouvidoria da Junta 
Comercial do Mato Grosso do Sul. 
Constituição Federal Art. 37 parágrafo 3º prevê a criação de lei para disciplinar a 
participação do usuário na administração pública. 
Decreto nº 6.932 de 11 de agosto de 2009 - Institui a Carta de Serviços ao Cidadão. 
 
OUTRAS INFORMAÇÕES 
e-mail: ouvidoria@jucems.ms.gov.br  
 
ELABORADO POR: 
Comissão Revisora da Carta de Serviços ao Usuário – JUCEMS 
Portaria/GP/nº 048/2020 de 14.10.2020 
D.O.E/MS nº 10.303, página 148 de 16.10.2020. 

mailto:ouvidoria@jucems.ms.gov.br
https://www.spdo.ms.gov.br/diariodoe/Index/Download/DO9181_09_06_2016
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6932.htm
mailto:ouvidoria@jucems.ms.gov.br
https://www.spdo.ms.gov.br/diariodoe/Index/Download/DO10303_16_10_2020

