
GOVERNO DO PARANA 
SECRETARIA DE ESTADO DA INDUSTRIA, DO COMERCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL 

J UNTA COMERCIALDO PARANA 

ORDEM DE SERVI<;O N° 001/2014. 

Ref: - Altera~oes nos processos de desistemcia, procedimento de boletim de 
ocorrencia e medida administrativa. 

No uso das atribuic;oes que me sejam conferidas em Lei, o Secretario Geral, ao 
final assinado, determina: 

1 - As Desistencia de Servic;os Requeridos, a partir desta data, fica estabelecido 
que tais processes sejam recebidos e protocolados no sistema Siarco, e enviados 
ao setor de Coordenadoria do Registro do Comercio para deferimento e 
autenticac;ao, nao ficando permitida a aprovac;ao ou seguimento de outros 
processes enquanto nao finalizado o processo de Desistencia.Em relac;ao as 
Agencias Regionais , fica estabelecido somente o recebimento e protocolo, 
enviando ao setor do Interior (I N), que encaminhara para a Coordenadoria do 
Registro do Comercio (RG), onde sera deferida, autenticada finalizando o 
procedimento da desistencia . Nao ficando permitida a aprova<;ao ou seguimento 
de outros processes enguanto nao finalizado o processo de Desistencia. 

2 - 0 Boletim de ocorrencia - Pessoas Fisicas - Comunicac;ao de 
Furto/Fraude/Extravio/Documentos, serao recebidos e encaminhados ao setor de 
protocolo (PR), para serem protocolados no sistema Siarco e na sequencia dar 
andamento para o setor de cadastre (CA) , para as devidas providencias. Em 
relac;ao as Agencias Reg iona is, fica estabelecido somente o recebimento e 
protocolo, enviando ao setor do Interior (IN), que devera ser enviado para o setor 
de Cadastre (CA) para as devidas providencias. 

3- A partir de 05/05/2014, nao havera mais o procedimento denominado MEDIDA 
ADMINISTRA TIVA referente ao ATO 904 EVENTO 939. A solicitac;ao para 
correc;ao de processo depois de autenticado sera denominada como CORRECAO 
DE PROCESSO, e nao recebera protocolo para nao precisar autenticar e ficar no 
hist6rico da Empresa. Enviar para a sede somente a solicitac;ao sem protocolar 
sem andamento no sistema. 0 documento a ser corrigido que esta na agencia, 
este sim devera vir para a sede com andamento para (IN) . 
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Sebastiao Motta 
Secretario Geral 


