
Representantes sergipanos no  encontro de Belém

Prêmio Qualidade e Produtividade sofre modificação

REPRESENTANTES DA JUCESE

O Estado de Sergipe marcou pre-
sença no encontro de presidentes de
juntas, realizado em Belém (PA), de
21 a 25 de março, com quatro repre-
sentantes (Dilson de Brito Franco,
presidente; Cândida Alves Carvalho,
secretária geral; Luís José Azevedo
Pereira de Melo, procurador regional
e Eduardo Silveira Garcez, coordena-
dor de Informática), participando de
todas as reuniões temáticas e plenári-
as. O evento terminou por se trans-

formar num profícuo intercâmbio de
conhecimentos, de experiência e atu-
alização de assuntos de vital impor-
tância para o aprimoramento das ati-
vidades das juntas em todo o país. O
Encontro de 2006 foi um dos mais am-
plos já desenvolvidos, porque parale-
lo a ele mais três eventos foram reali-
zados: A reunião da ANPREJ – Asso-
ciação Nacional dos Presidentes de
Juntas, dos Procuradores e de Técni-
cos da Área de Informática. Pág.3

Por ter se classificado entre as cinco melhores Juntas Comerciais do país no ano de 2005, no tocante à prestação de
serviços, a Jucese foi convidada pelo Departamento Nacional de Registro do Comércio (DNRC) para participar da

reunião que aconteceu no período de 6 a 8 de março, em Brasília, a fim de promover a reestruturação da Norma
Executiva do Prêmio de Qualidade e Produtividade do Registro Mercantil. Pág. 2

O I Encontro de 2006 de Presiden-
tes de Juntas Comerciais e Procurado-

res do País serviu para analisar e
debater minuciosamente problemas

ligados ao Departamento Nacional de
Registro do Comércio e ao registro de

empresas nas autarquias. O evento
discutiu também o Projeto de Desburo-
cratização e Simplificação do Sistema

de Registro Mercantil em tramitação no
Congresso Nacional. Pág. 2
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Palavra do PresidentePalavra do PresidentePalavra do PresidentePalavra do PresidentePalavra do Presidente Belém sediou encontro de presidentes
de Juntas Comerciais do Brasil

Prêmio Qualidade e Produtividade

Palavra do PresidentePalavra do PresidentePalavra do PresidentePalavra do PresidentePalavra do Presidente

Terminamos o primeiro trimestre de 2006.
A nossa expectativa agora é a inauguração

das novas instalações da Jucese, que acontecerá no
dia 18 de abril.

Com a inauguração, todos poderão conferir
os novos sistemas que foram implantados no decor-
rer de nossa gestão e que estão em pleno funciona-
mento. Não foram poucas as inovações e melhorias.
Contamos agora com a emissão de certidão simpli-
ficada com entrega imediata, que está tendo um
sucesso absoluto. O terminal de consultas supera
todas as expectativas, pois auxilia usuários e funci-
onários; estes ficam mais livres para o atendimento
geral, pois aqueles, sem necessidade de espera de
atendimento, acessam diretamente as informações
que desejam com relação ao andamento dos proces-
sos. A emissão dos boletos de pagamento das taxas
e o respectivo pagamento via internet tomaram vulto
e o serviço está sendo amplamente utilizado. O uso
da senha eletrônica tornou mais rápido e mais justo
o atendimento aos usuários, que agora dispõem de
local privilegiado de espera, com cadeiras confortá-
veis e televisão.

Por ocasião da inauguração, o público po-
derá conhecer a Galeria dos ex-Presidentes, o Salão
do Plenário e presenciar uma justa homenagem que
será prestada as quatro mais antigas empresas re-
gistradas na Jucese e que ainda se mantêm ativas,
representando, respectivamente, a indústria, o co-
mércio, a agropecuária e a prestação de serviços. A
Galeria dos ex-Presidentes foi idealizada com o es-
copo de homenagear todos aqueles que contribuí-
ram para o progresso econômico e social do Estado,
resgatando, assim, valores da nossa história, num
trabalho de pesquisa que durou cerca de um ano. O
Salão do Plenário, preparado para as reuniões,
palestras, conferências e demais eventos promovi-
dos pela autarquia, tornou-se indispensável em face
das necessidades cotidianas que vivenciamos. Por
fim, a homenagem as quatro mais antigas empresas
consubstancia-se numa forma de reconhecer o papel
de destaque que tiveram em toda a sua trajetória,
representando um ícone da economia de Sergipe,
contribuindo para o desenvolvimento dos diversos
setores da sociedade, reunindo e mobilizando im-
portantes personalidades da nossa história, histó-
ria essa que merece uma maior atenção dos profissi-
onais responsáveis, para que a identidade cultural
desse Estado seja construída de forma mais consis-
tente e concreta.

DILSON DE BRITO FRANCO

Realizou-se na cidade de Belém
(PA), no período compreendido entre 21 e
25 de março deste ano, o I Encontro de
2006 de Presidentes e Procuradores de
Juntas Comerciais do País, promovido
pela Associação Nacional de Presiden-
tes de Juntas (ANPREJ) e Departamento
Nacional de Registro do Comércio
(DNRC), órgão vinculado ao Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior, a quem está subordinado tecni-
camente. A última reunião de presidentes
de juntas aconteceu no mês de
outubro na cidade de Salvador
(BA), seqüenciada pelo XX En-
contro Nacional de Registro do
Comércio (ENARC), que aconte-
ceu em dezembro, na cidade de
Recife (PE).

O evento que aconteceu
no Hotel Sagres, em Belém,
serviu para que problemas liga-
dos ao DNRC e ao registro de
empresas nas juntas fossem
analisados minuciosamente e
debatidos pelos presidentes,
com a finalidade de solucioná-
los. O Projeto de Desburocratização e
Simplificação do Sistema de Registro
Mercantil em tramitação no Congresso
Nacional foi um dos assuntos em pauta
e bastante discutido pelos participantes
do encontro.

De acordo com o presidente da
Junta Comercial de Sergipe (Jucese), Dil-
son de Brito Franco, todo o movimento que
está sendo feito com as juntas e o Depar-
tamento Nacional de Registro do Comér-
cio tem como finalidade a aprovação do
REDESIM, que é a lei que trata da desbu-
rocratização do Sistema de Registro Mer-

cantil no Brasil. “Esse trabalho é de inici-
ativa do Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior (MDIC). Ago-
ra, como o DNRC é subordinado ao mi-
nistério e as juntas são tecnicamente li-
gadas ao DNRC, daí o englobamento
desses três órgãos”, ressaltou.

Um outro assunto constante da
pauta do encontro e que também foi am-
plamente discutido, relacionou-se à cria-
ção de um grupo de trabalho, mediante a
indicação e sugestão dos presidentes de

juntas e demais representantes para a
divulgação, através dos meios de comu-
nicação, de dados e informações sobre o
DNRC e outras questões sobre as Jun-
tas Comerciais. Segundo o presidente da
Jucese, essa é uma das principais me-
tas do novo diretor do DNRC, Luís Fer-
nando Antônio, que está querendo que
um grupo de trabalho defina as ações
para a divulgação das informações trata-
das entre as juntas e o Departamento
Nacional de Registro do Comércio, atra-
vés de todas as ações que são pratica-
das no âmbito do registro do comércio.

Por ter se classificado entre as cinco melhores Juntas Comerciais do país no ano de 2005, no
tocante à prestação de serviços, a Jucese foi convidada pelo Departamento Nacional de Registro do
Comércio (DNRC) para participar da reunião que aconteceu no período de 6 a 8 de março, em
Brasília, a fim de promover a reestruturação da Norma Executiva do Prêmio de Qualidade e
Produtividade do Registro Mercantil – Edição 2006. Representou Sergipe na comissão encarregada
de efetuar as mudanças, o assessor técnico da Junta Comercial, Aroaldo Santos Melo, juntamente
com os seus colegas do Maranhão, Pará, Goiás, Minas Gerais, Santa Catarina e Distrito Federal. O
DNRC também participou da reunião com seis representantes, tendo a coordenação dos trabalhos
ficado sob a responsabilidade de Saulo Isidoro Vieira.

Essa instrução normativa é quem coordena o trabalho das Juntas Comerciais de todo o país,
no trabalho de classificação entre os troféus ouro, prata e bronze. A Jucese foi classificada em terceiro
lugar no ano passado entre todas as juntas, depois de serem avaliadas em 14 itens, que vão da parte
técnica, até o programa de qualidade, avaliação da satisfação do cliente, planejamento estratégico
e mais profundamente a parte técnica da junta. Todos esses itens foram analisados por técnicos do
DNRC e de outras Juntas Comerciais do país, entre os meses de outubro e novembro, culminando
com a premiação do Troféu Ouro, entregue no mês de dezembro de 2005, durante a realização do
XX ENARC, ao presidente Dilson de Brito Franco.

Segundo o assessor técnico da Junta Comercial de Sergipe, Aroaldo Santos Melo, na edição
deste ano do Prêmio Qualidade e Produtividade do Registro Mercantil, a direção do DNRC quer que
todas as juntas tenham uma participação mais efetiva no processo de seleção. Em função disso, é
que alguns itens foram modificados, justamente para que algumas Juntas Comerciais que ainda não
participam do processo sejam inseridas na premiação.

PRESIDENTES PARTICIPANTES DO ENCONTRO
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Informática foi objeto de estudo em reunião
Em função do permanente avanço

tecnológico na área de processamento de
dados, torna-se imperativo a modernização das
Juntas Comerciais nesse setor. Somente assim,
elas poderão oferecer um serviço rápido,
eficiente e competente aos seus usuários e a
melhoria das relações entre o poder público, o
empresariado e a sociedade civil.

Foi em função da urgente necessidade
de modificações e atualizações de tecnologias,
que o pessoal da área de informática das
juntas participou também do I Encontro de 2006
de Presidentes de Juntas Comerciais .
Representou a Jucese no encontro, o seu
coordenador de informática, Eduardo Silveira
Garcez, que participou das discussões a
respeito das informações técnicas sobre
digitalização e modernização do programa
SIARCO, utilizado pelas juntas.

Segundo Eduardo Garcez, na reunião
de Belém foram tratados diversos assuntos
que estavam em aberto com relação à área de
informática. Inicialmente foi apresentada aos

O grupo de trabalho encarregado de es-
tudar a implantação da Autenticação de Livros
Eletrônicos nas Juntas Comerciais do Brasil e
que agrega representantes de nove Estados,
além do Conselho Nacional de Contabilidade e
Setor Jurídico do Departamento Nacional de
Registro do Comércio (DNRC), esteve reunido
em Brasília (DF), na primeira quinzena de mar-
ço deste ano. O Estado de Sergipe, que integra
o grupo, esteve representado na reunião pela
coordenadora do Registro Mercantil da Jucese,
Eliane Andrade de Jesus.

Os trabalhos, que já estão em fase de
conclusão, não acabarão imediatamente com
os livros de forma escrita, impressos grafica-
mente, que continuarão existindo e poderão ser
autenticados, pelo menos até a implantação to-
tal do sistema de livros digitais. No entender da
coordenadora do Registro Mercantil da Junta
Comercial de Sergipe, a autenticação dos livros
digitais simplificará o trabalho em parte, por re-
duzir o volume de livros levados à junta e tam-
bém o deslocamento dos interessados á sede
da autarquia. Mas, aí gera uma outra preocupa-
ção, por conta dos cuidados que têm que exis-
tir, para não se extraviar um arquivo desses
quando são enviados através de endereço ele-
trônico para a junta e no retorno autenticado
para o contador, ou para o cliente.

Uma das grandes preocupações do gru-
po de trabalho é com relação à ação de ha-
ckers da internet, que acessam furtivamente o
sistema, roubando ou alterando dados impor-
tantes dos seus arquivos. “O grupo quer criar
um sistema que ofereça total segurança ao
empresário, contador e principalmente às Jun-
tas Comerciais, embora muitos escritórios de
contabilidade ainda não estejam preparados
para trabalhar com essa sistemática moderna”,
disse Eliane Andrade.

Autenticação de
livro eletrônico

participantes do encontro, a nova estrutura
de informática do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
(MDIC). Além da estrutura que será
desenvolvida de agora em diante, foi
apresentada também a quantidade de técnicos
encarregados para desenvolver o sistema. Os
representantes de todos os órgãos vinculados
ao MDIC tiveram a oportunidade de conhecer
também o novo suporte que as juntas terão
ao ministério e ao sistema principal utilizado,
que é o SIARCO.

De acordo com Eduardo Garcez, o CNE
possibilitará a disponibilização para os órgãos
públicos estaduais e federais de informações
vitais, reduzindo o custo em relação a ofícios,
solicitando cópias de contratos, etc. Com esse
cadastro em operação tudo será facilitado,
inclusive para a justiça, uma vez que juízes e
procuradores que necessitam de informações
sobre qualquer empresa no Brasil, terá acesso
ao sistema. É um sistema via Web e para
acessá-lo basta se conectar à internet de
qualquer órgão, através de senha, que todos
os dados solicitados serão fornecidos aos

Presidente da Jucese
participa de homenagem

Atendendo a convite formulado pelo presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) da
cidade de Nossa Senhora das Dores, João Araújo Lima, o presidente da Junta Comercial do Estado
de Sergipe, Dilson Franco, representando o governador João Alves Filho, participou no dia 15 de
março, das homenagens feitas aos Lojistas do Ano de 2005, dos municípios sergipanos de Capela
(Maria Conceição Azevedo), Carmópolis (Welson de Magalhães Tavares), Japaratuba (Reginaldo
Alves) e Nossa Senhora das Dores (Manoel Dantas de Souza).

Na mesma solenidade foram homenageadas também personalidades e entidades que se
destacaram junto aos lojistas sergipanos, na condição de Amigos Lojistas, Colaboradores do
Movimento Lojista e Homenagens Especiais. A CDL da cidade de Nossa Senhora das Dores
abrange os municípios de Cumbe, Capela, Japaratuba, Pirambu, Carmópolis, General Maynard,
Rosário do Catete, Santo Amaro das Brotas e Siriri.

O evento que reuniu mais de 600 pessoas, de nove municípios das regiões Agreste e
Litorânea de Sergipe, aconteceu na Casa do Lojista Empresário José Barreto de Andrade, sede da
CDL de Dores.

usuários do sistema, para consultas que
poderão ser feitas pelo CNPJ, nome da
empresa e dos sócios, além de uma enorme
gama de atributos.

EDUARDO GARCEZ  (1O À DIREITA)

CDL DE DORES HOMENAGEIA LOJISTAS DO ANO DE 2005
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Dia Internacional da Mulher
é comemorado pela Jucese

Em comemoração ao Dia Internacional da
Mulher que transcorreu em 8 de março,

dirigentes da Junta Comercial entregaram a
cada uma das servidoras do órgão, um botão

de rosa, para marcar a passsagem da data.
A entrega foi feita pela secretária geral da

Jucese, Cândida Alves Carvalho e pelo seu
presidente, Dilson Franco. Após as comemora-
ções foi servido um lanche para os presentes.

ABRIL
JOSÉ ELITO DE

VASCONCELOS - dia 01

ARIVALDO PRATA- dia 05

ELIANE ANDRADE  DE JESUS - dia 09

JOANA VIEIRA DA  CONCEIÇÃO - dia 20

MAIO
MURILO BARRETO GARCEZ VIEIRA - dia 01

WILLAMS DOS SANTOS - dia 01

JOSEFA SANTOS LIMA- dia 04

LEILANE M. LOBÃO ALVES - dia 04

ANIVERSARIANTES

JOSÉ CARLOS MACIEL SANTOS - dia 06

JOVAL DO NASCIMENTO - dia 18

ISNARD SANTOS BARRETO - dia 21

JOSÉ LUIZ DOS SANTOS FILHO - dia 30

JUNHO
ARLETE JANE DE SÁ - dia 07

MICHEL DE JESUS  ANDRADE - dia 07

RONALDO CARVALHO RIBEIRO- dia 25

A presidência da Jucese está ultimando
os preparativos para a realização da inaugura-
ção das novas instalações da autarquia, que
acontecerá no dia 18 de abril, às 18h. Da pro-
gramação consta a presença do governador
João Alves Filho, que fará o corte da fita simbó-
lica e o descerramento da placa comemorativa.

Na seqüência serão inauguradas também
a galeria de retratos dos ex-presidentes do ór-
gão e posteriormente a Sala do Plenário, que
recebe o nome do deputado estadual Walker
Carvalho, numa justa homenagem a um ex-inte-
grante do Colégio de Vogais da Junta Comercial
do Estado de Sergipe. Durante a inauguração
da sala, o governador de Sergipe será home-
nageado, juntamente com algumas figuras de
importância no setor econômico de Sergipe.

Os vogais representantes das entidades
de classe, que têm assento atualmente no co-
legiado, também serão homenageados, junta-
mente com as quatro empresas sergipanas
consideradas como as mais antigas com regis-
tro na Junta Comercial e que ainda hoje estão
em atividade no ramo do comércio, da indús-
tria, da agropecuária e de serviços. Essas em-
presas são consideradas como ícones da eco-
nomia sergipana, por estarem há tantos anos
em atividade.

Novas instalações
da Jucese serão
inauguradas em abril

Instruções normativas revistas

A reunião de procuradores regionais de
Juntas Comerciais do país que aconteceu pa-
ralelamente à reunião de presidentes de Jun-
tas Comerciais do Brasil, em Belém (PA), entre
os dias 21 e 25 de março, foi bastante concor-
rida e serviu para que fossem feitas revisões
e atualizações em algumas instruções norma-
tivas.  Entre as instruções revistas, esteve a
que dispõe sobre o arquivamento de atos su-
bordinados a aprovação prévia de órgãos do
governo, como também do arquivamento de
atos de empresários, de sociedade ou de co-
operativas, onde participe estrangeiro, das
zonas de fronteiras e pessoas jurídicas com
sede no exterior.

De acordo com o procurador regional da
Jucese, Luís José Azevedo Pereira de Melo,
presente ao encontro, foram três dias de tem-
po integral, somente para se fazer a revisão de
algumas instruções normativas, não dando tem-
po para a apreciação de outros assuntos cons-
tantes da pauta, a exemplo da Lei de Falências,

que ficou para ser apreciada em outra reunião.
“A Lei de Falências foi elaborada ao arrepio
dos técnicos que entende do assunto e que
atuam diariamente com o problema. O Departa-
mento Nacional de Registro do Comércio (DNRC)
foi tomado de surpresa com a publicação do
Código Civil, que incorporou à parte do Direito
Comercial, sem ouvir os órgãos que lidam diari-
amente com o registro do comércio”, ressaltou.

Segundo o procurador regional da Juce-
se, somente no dia-a-dia de quem lida direta-
mente com o problema é que pode sentir as
necessidades urgentes de mudanças na Lei
de Falências. “Essa lei já necessita de um com-
plemento para sua atualização, feita por técni-
cos especializados do registro do comércio,
que enfoque o assunto detalhadamente, uma
vez, que são conhecedores profundos do pro-
blema”, enfatizou.

Atualmente, o processo no registro do
comércio é bastante dinâmico, embora as leis
fiquem parcialmente desatualizadas. É justa-
mente nesse ponto que entra em atuação a
equipe técnica do DNRC para emitir a instru-
ção normativa, que é uma maneira de suprir
as deficiências existentes. “Hoje, em função
da dinâmica existente no registro do comér-
cio, não dá para se sentir que uma lei está
ultrapassada. Possivelmente no mês de maio
ou junho estejamos reunidos provavelmente
em São Paulo, para apresentar as atualiza-
ções das instruções normativas restantes e
apreciar a Lei de Falências”, concluiu Luís José
Pereira de Melo.

REUNIÃO DE PROCURADORES

ANIVERSARIANTES
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Empresas mais antigas recebem
homenagens da Jucese

INDÚSTRIA

As  quatro empresas mais antigas
de Sergipe, registradas na Junta Comer-
cial do Estado, e ainda em atividade,
serão homenageadas no dia 18 de abril
deste ano, por ocasião da inauguração

das novas instalações do órgão.  De acor-
do com o presidente Dilson de Brito Fran-
co, algumas dessas empresas são se-
culares e existem até hoje atuando no
ramo do comércio (Cardoso & Cia, re-

gistrada no ano de 1900); da indústria
(Sergipe Industrial, registrada em 1899);
da agropecuária (Usina São José do Pi-
nheiro, registrada em 1943) e de servi-
ços (Carlos Loeser, registrada em 1900).

Cardoso
& Cia Ltda
Abertura: 1900
Sede atual:
Av. Othoniel
Dórea, 490
Aracaju/SE

COMÉRCIO

Sergipe
Indústrial S/A
Abertura: 1882
Sede atual:
Av. João Ribeiro, 42
Aracaju/SE

AGROPECUÁRIA

Usina São José
do Pinheiro
Abertura: 1943
Sede atual:
Laranjeiras/SE

SERVIÇOS

Walter Loeser
& Filhos Ltda
Abertura: 1900
Sede atual:
Rua Campos, 595
Aracaju/SE



6 Informe Jucese - No 12 - Janeiro, Fevereiro e Março/2006 - www.jucese.se.gov.br

Galeria de ex-presidentes da Jucese

No período compreendido entre 1898 a 2005,

constatou-se quando da recuperação dos seus

acervos documental e administrativo, que a

Junta Comercial do Estado de Sergipe já teve 18 presidentes.

O registro fotográfico dos presidentes que passaram pela jun-

ta ficarão expostos na galeria de ex-presidentes, com fotogra-

fias seculares e valiosas que contam um pouco da história do

órgão e servirá para resgatar seu passado.

Foto
não

encontrada

Luciano Vieira do Nascimento

1993 - 2001


