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1 – ESTRUTURA DO RELATÓRIO 

 

1.1 - DADOS 

 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE 

UG: 192011 

Gestor: George da Trindade Gois 

Rua Propriá, 315, Centro, Aracaju/SE 

Fone: (79) 3234-4100 

 

1.2 – VINCULAÇÃO 

                 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e 

Tecnologia (SEDETEC).  

 

1.3 - MISSÃO DA JUCESE 

Promover o desenvolvimento do Estado através de uma política de 

qualidade na execução dos atos de Registros Públicos de Empresas Mercantis e 

Atividades Afins, disponibilizando todos os recursos Humanos e Tecnológicos 

necessários para consolidar dados, arquivar e assegurar o cumprimento da 

Legislação vigente, sempre visando o crescimento institucional e a real 

satisfação dos interesses da sociedade. 

 

1.4 RESULTADOS ALCANÇADOS 

 

- AUMENTO NO NÚMERO DE CONSTITUIÇÃO DE EMPRESAS: Em 2018, até o 

dia 31 de outubro do corrente ano, 13.527 (treze mil quinhentos e vinte e 

sete) processos foram registrados na Junta Comercial, sendo que 3.252 (três 

mil duzentos e cinquenta e dois) de constituição; 7.865 (sete mil oitocentos e 

sessenta e cinco) de alteração; e 2.410 (dois mil quatrocentos e dez) de 
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baixa; sobressaindo-se mais uma vez o aumento no número de negócios 

constituídos, que teve um acréscimo de 14% em comparação ao ano de 2017. 

 

- SIMPLIFICAÇÃO DA EMISSÃO DE CERTIDÕES EMPRESARIAIS: Com a 

implantação da “JUCESE DIGITAL” no ano de 2017 (serviços totalmente 

online), o número de solicitações e obtenções de certidões empresariais 

aumentou, de sobremaneira, em 2018. De janeiro a setembro do corrente 

ano, ao todo 8.081 certidões foram emitidas, sendo que 4.790 do tipo 

Simplificada; 2.677 do tipo Inteiro Teor; e 614 do tipo Específica.  

 

- ABERTURA DE EMPRESAS EM ATÉ DOIS DIAS ÚTEIS: Fruto do trabalho 

desenvolvido pela Jucese, visando desburocratizar o ambiente de negócios, 

em Sergipe já é possível abrir totalmente uma empresa, com os devidos 

registros e licenças dos órgãos públicos competentes, em até dois dias úteis, 

através do Portal de Serviços Agiliza Sergipe, interface da Rede Nacional para 

a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios 

(Redesim).  

 

- 4º LUGAR NO RANKING DE QUALIDADE DA REDESIM: Sergipe alcançou o 4º 

lugar, entre todos os Estados do Brasil, no Ranking de Qualidade da Redesim, 

elaborado pela Receita Federal do Brasil, que leva em consideração o 

percentual de integração dos órgãos públicos envolvidos no registro e 

licenciamento de empresas; e a quantidade de aberturas de empresas 

realizadas em cada estado brasileiro em até três dias.  

 

- AMPLIAÇÃO DA REDE DE ATENDIMENTO: Dando prosseguimento à política 

de expansão da rede de atendimento aos usuários, a Jucese ampliou o número 

de unidades de prestação de serviços ao inaugurar um Escritório Regional no 

Município de Capela, localizado na Região Leste de Sergipe.  
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- CAPACITAÇÃO DE USUÁRIOS E PARCEIROS: Zelosa em manter os usuários 

atualizados e esclarecidos, a Jucese realizou sete Fóruns Permanentes de 

Capacitação, tendo como alvo diversos temas e públicos: registro de balanços 

de empresas; leiloeiros; cooperativas; empresas públicas e sociedades-mistas; 

e órgãos públicos integrados ao Portal Agiliza Sergipe.  

 

- SEGURANÇA E COMBATE À CORRUPÇÃO: Importante fonte de auxílio de 

órgãos públicos principalmente no tocante a investigações de combate à 

corrupção, a Junta Comercial firmou parceria com a Controladoria-Geral da 

União em Sergipe (CGU/SE), Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe e Tribunal 

de Contas da União (TCU) em Sergipe inserindo-os no sistema JUCESE 

CONVENIADOS – ferramenta online imprescindível que oferece acesso aos 

dados constitutivos das mais de 120 mil empresas arquivadas na autarquia. 

 

- NOVO SITE: Sempre realizando investimentos estruturais e tecnológicos com 

o objetivo de promover mais segurança, praticidade e agilidade aos usuários, 

a Jucese lançou um novo site - www.jucese.se.gov.br – com maior 

navegabilidade, links e conteúdos facilmente acessíveis e claros.  

 

- RECADASTRAMENTO DOS LEILOEIROS: A Jucese efetuou o recadastramento 

anual dos leiloeiros – responsáveis pela condução de leilões em Sergipe - com 

a finalidade de averiguar se estes profissionais obedecem aos requisitos legais 

para exercício da atividade da leiloaria.  

 

 

2 – PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS EM 2018 

 

Mesmo com as dificuldades financeiras que afligem o Brasil e o 

Estado de Sergipe e a consequente restrição de gastos, a Junta Comercial do 

Estado de Sergipe (Jucese), com muito foco e empenho, no ano de 2018, 

http://www.jucese.se.gov.br/
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continuou implementando uma série de ações voltadas à desburocratização e 

à segurança do registro empresarial, que culminaram no progresso do 

ambiente de negócios sergipano e no alcance de excelentes resultados.  

Coordenadora do Portal de Serviços Agiliza Sergipe 

(www.agiliza.se.gov.br), interface do projeto Rede Nacional para a 

Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (Redesim) 

no Estado, a Jucese deu prosseguimento ao trabalho de expandir o projeto 

pelo Estado ao integrar mais 11 órgãos públicos: as Prefeituras Municipais 

(Setor de Tributos e Vigilância Sanitária) de Tomar de Geru, Amparo do São 

Francisco, Indiaroba, Riachão do Dantas, Muribeca, Malhada dos Bois, 

Umbaúba, Cristinápolis, Gararu e Cedro de São João; e o Corpo de Bombeiros 

Militar de Sergipe. 

Alvo de constantes solicitações por parte dos usuários da Jucese 

(profissionais da contabilidade e empresários), a integração do Corpo de 

Bombeiros ao Portal Agiliza Sergipe ocasionou múltiplas benfeitorias, 

sobretudo ao que se refere à redução considerável do tempo de obtenção do 

alvará de funcionamento de uma empresa perante a instituição, que 

influenciou expressivamente na diminuição do tempo total de abertura de um 

negócio no Estado.   

Com a adesão do Corpo de Bombeiros e das dez Prefeituras ao 

Portal Agiliza Sergipe, chegando-se ao quantitativo de 54 órgãos públicos 

integrados ao projeto, as empresas de baixo risco do Estado, que englobam a 

maioria dos negócios constituídos em Sergipe, já conseguem obter o contrato 

social, CNPJ, inscrição estadual, alvará de funcionamento, ou seja, a abertura 

por completa, em até dois dias úteis, tanto na Capital Aracaju - responsável 

por mais de 50% da economia sergipana - quanto nos demais Municípios do 

Estado. 

Como resultado de toda essa expansão, Sergipe atingiu a quarta 

colocação no Ranking de Qualidade da Redesim, produzido pela Receita 

Federal do Brasil, entidade governamental que avalia os níveis de implantação 

http://www.agiliza.se.gov.br/
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do projeto em cada unidade federativa do Brasil. A conquista desta ótima 

posição se deve ao atual percentual de integração dos órgãos públicos 

envolvidos no registro e licenciamento de empresas ao projeto, e, 

especialmente, à quantidade de aberturas de empresas realizadas em até três 

dias. Neste último item, de acordo com estudos da Receita Federal, o tempo 

médio de abertura de um novo negócio em Sergipe é de 56 horas, equivalente 

a apenas dois dias úteis. 

Evidentemente que a manutenção e a ampliação dos Escritórios 

Regionais da Jucese por todas as regiões do Estado de Sergipe também 

contribuem significativamente para proporcionar mais agilidade aos usuários e 

auxiliam na conquista dos resultados positivos. É ciente disto que a autarquia, 

seguindo a política de descentralização da prestação dos serviços de registro 

empresarial, inaugurou em 2018 mais uma unidade de atendimento: o 

Escritório Regional do Município de Capela, localizado na Região Leste de 

Sergipe.  

Com a inauguração do Escritório Regional em Capela, a Jucese 

mantém em funcionamento, ao todo, 11 pontos de atendimento em 

Municípios sergipanos (Aracaju – sede da autarquia -, Tobias Barreto, 

Itabaianinha, Lagarto, Estância, Itabaiana, Nossa Senhora da Glória, Nossa 

Senhora das Dores, Propriá e Carmópolis), com o apoio estrutural e financeiro 

de Prefeituras Municipais e de entidades econômicas; contribuindo, de 

sobremaneira, para fomentação da economia local, ao incentivar a abertura 

de novas empresas nas cidades e regiões adjacentes.  

Para elevar os bons indicadores de Sergipe no campo do registro 

empresarial, além de investir na manutenção e ampliação da integração de 

órgão públicos no projeto, a Jucese continuou a desenvolver a política de 

educação junto aos usuários e às próprias instituições integradas ao Portal 

Agiliza Sergipe, tendo como objetivo principal instruir, esclarecer dúvidas, e 

assim reduzir o número de processos de empresas em exigência (com erros ou 

pendências de informações) e dar maior fluidez à análise e ao julgamento de 
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processos. Ao todo, a Junta Comercial promoveu sete Fóruns Permanentes de 

Capacitação, tendo como alvo diversos temas e públicos: registro de balanços 

de empresas; leiloeiros; cooperativas; empresas públicas e sociedades-mistas; 

e órgãos públicos integrados ao Agiliza Sergipe. 

A agilidade no tempo de registro de abertura de empresas, bem 

como alteração e baixa, evidentemente, tem impacto direto e positivo no 

volume de processos movimentados na Jucese. Em 2018, até o dia 31 de 

outubro do corrente ano, 13.527 (treze mil quinhentos e vinte e sete) foram 

registrados na Junta Comercial, sendo que 3.252 (três mil duzentos e 

cinquenta e dois) de constituição; 7.865 (sete mil oitocentos e sessenta e 

cinco) de alteração; e 2.410 (dois mil quatrocentos e dez) de baixa; 

sobressaindo-se mais uma vez o aumento no número de constituídas, que teve 

um acréscimo de 14% em comparação ao ano de 2017. 

Além de investir maciçamente na desburocratização da abertura de 

empresas em todos os órgãos do Estado e trabalhar esforçadamente para 

garantir a agilidade no registro empresarial na própria autarquia, a Jucese 

também exerce outro grande e importante papel na sociedade: realizar 

anualmente o recadastramento dos leiloeiros para averiguar se estes 

profissionais obedecem aos requisitos legais, previstos em lei, para exercício 

da atividade de leiloaria no Estado de Sergipe, uma vez que, além da função 

de administrar o Registro Público de Empresas, a Junta Comercial tem como 

atribuição conduzir o processo de concessão de matrícula, cancelamento e 

fiscalização dos leiloeiros oficiais - agentes auxiliares do comércio. 

Outra ação executada pela Jucese, em 2018, que tem amplo 

impacto na sociedade foi a integração de mais órgãos públicos - 

Controladoria-Geral da União em Sergipe (CGU/SE), Corpo de Bombeiros 

Militar de Sergipe e Tribunal de Contas da União (TCU) - no sistema “Jucese 

Conveniados” - ferramenta online desenvolvida pelo Departamento de 

Tecnologia da Informação da autarquia que propicia o acesso aos dados 

cadastrais das mais de 120 mil empresas registradas na autarquia. 
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Com o “Jucese Conveniados”, a Junta Comercial se tornou uma 

grande colaboradora de órgãos públicos responsáveis por processos 

investigativos policiais e judiciais envolvendo empresas e seus respectivos 

sócios, que resultaram, por exemplo, na desarticulação de esquemas de 

desvios de verbas públicas. Até o presente momento, com adesão da CGU/SE, 

Corpo de Bombeiros e TCU, dez instituições usufruem do sistema: Receita 

Federal; Procuradoria Geral da Fazenda Nacional Em Sergipe (PGFN/SE); 

Ministério Público Estadual de Sergipe (MPE/SE); Ministério Público Federal 

(MPF); Secretaria de Segurança Pública de Sergipe através do Departamento 

Especializado em Crimes Contra a Ordem Tributária e Administração Pública 

(Deotap); Polícia Federal; e Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região 

(TRT20).  

 

3 – NOVOS INVESTIMENTOS  

Com o objetivo de promover, cada dia mais, a 

desburocratização do ambiente de negócios no Estado e o 

impulsionamento da economia sergipana, a Jucese manterá em 2019 a 

política de integração dos órgãos públicos envolvidos no registro e no 

licenciamento de empresas na Redesim, por meio do Portal de Serviços 

Agiliza Sergipe, além de investir na manutenção do projeto, prezando, 

desta forma, pela qualidade do funcionamento dos serviços prestados aos 

cidadãos sergipanos.  

Em 2019, a Jucese, evidentemente, continuará também 

efetuando investimentos estruturais e tecnológicos internos com o intuito 

de garantir maior segurança e praticidade aos usuários da autarquia.  

 

4 – AÇÕES DESENVOLVIDAS POR PROGRAMA DURANTE A GESTÃO 2018 

 

4.1 – PROGRAMA: 0021 – Política de Desenvolvimento Produtivo e Ciência e 

Tecnologia  
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OBJETIVO: Contribuir para eliminação de todas as formas de desigualdade e 

discriminação no acesso, remuneração, ascensão e permanência no emprego, 

visando à promoção da cidadania e facilitando a inclusão desta no mundo de 

trabalho decente. 

 

DIRETRIZES ESTRATÉGICAS DE GOVERNO ASSOCIADAS: Modernização e 

Transparências da Gestão Pública. 

 

Buscando a redução das referidas despesas e a garantia de maior 

segurança aos usuários da JUCESE foram feitos investimentos para melhoria 

da estrutura física. 

 

PÚBLICO-ALVO: Administração Pública Estadual e Usuários 

 

4.1.4 – AÇÃO: 2167 – Implantação da REDESIM no Estado de Sergipe 

 

OBJETIVO: Unificar os órgãos públicos envolvidos na abertura, legalização de 

empresas no Estado de Sergipe com o objetivo de desburocratizar tais 

procedimentos.  

 

RESUMO: A ação teve um valor previsto de R$ 707.000,00 (setecentos e sete 

mil reais), sendo liquidadas despesas no montante de R$ 499.058,28 

(quatrocentos e noventa e nove mil, cinquenta e oito reais e vinte e oito  

centavos), o valor pago R$ 499.058,28  (quatrocentos e noventa e nove mil, 

cinquenta e oito  reais e vinte  e oito  centavos) da execução do crédito 

autorizado. 

 

4.1.6 – AÇÃO: 2250 – Gestão da Tecnologia de Informação da Jucese 
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OBJETIVO: Criar ferramentas para agilizar, dar mais segurança ao Registro 

Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins de Sergipe  

 

RESUMO: A ação teve um valor previsto de R$ 605.000,00 (seiscentos e cinco 

mil reais), e sendo liquidadas despesas no montante de R$ 427.610,88 

(quatrocentos e vinte e sete mil, seiscentos e dez reais e oitenta e oito 

centavos), o valor pago R$ 427.610,88 (quatrocentos e vinte e sete mil, 

seiscentos e dez reais e oitenta e oito centavos) da execução do crédito 

autorizado. 

 

4.1.8 – AÇÃO: 2277 – Propaganda Institucional 

 

OBJETIVO: Dar conhecimento à sociedade sergipana, especialmente aos 

usuários da Jucese (empresários, profissionais da Contabilidade, advogados, 

etc.) das atividades e novidades ligadas ao Registro Empresarial.  

 

RESUMO: A ação teve um valor previsto de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta 

mil reais), sendo liquidadas e pagas despesas no montante de R$ 109.541,52 

(cento e nove mil, quinhentos e quarenta e um reais e cinquenta e dois 

centavos), o valor pago R$ 109.541,52 (cento e nove mil, quinhentos e 

quarenta e um reais e cinquenta e dois centavos) da execução do crédito 

autorizado. 

 

4.1.8 – AÇÃO: 2377 – Modernização da Infraestrutura da Jucese 

 

OBJETIVO: Oferecer aos servidores e usuários da Jucese melhores condições e 

segurança. 

 

RESUMO: A ação teve um valor previsto de R$ 10.000,00 (dez mil reais), não 

houve execução orçamentária nesta ação. 
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4.2 – PROGRAMA: 0039 – Gestão e Manutenção do Desenvolvimento 

Econômico e da Ciência e Tecnologia 

 

OBJETIVO: Assegurar o adequado funcionamento do órgão e suas entidades 

vinculadas, mediante o provimento de recursos humanos, materiais e outros 

necessários à sua gestão. 

 

DIRETRIZES ESTRATÉGICAS DE GOVERNO ASSOCIADAS: Desenvolvimento 

Econômico. 

 

PUBLICO ALVO: Empreendedores e Administração Pública 

 

4.2.1 – AÇÃO: 1152 – Manutenção das atividades administrativas e 

financeiras da JUCESE.  

   

OBJETIVO: Manter as condições das atividades administrativas e financeiras da 

JUCESE.  

 

RESUMO: (A ação teve um valor previsto de R$ 1.124.000,00 (um milhão e 

cento e vinte e quatro mil reais), sendo liquidadas despesas no montante de 

R$ 788.148,97 (setecentos e oitenta e oito mil, cento e quarenta e oito reais, 

noventa e sete centavos), o valor pago R$ 787.511,92 (setecentos e oitenta e 

sete mil, quinhentos e onze reais, noventa e dois centavos) da execução do 

crédito autorizado. 

 

4.2.2 – AÇÃO: 1153 – Pagamento de Pessoal Ativo. 

 

OBJETIVO: Suprir a folha de pagamento da instituição.  
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RESUMO: A ação teve um valor previsto no grupo 1 de R$ 1.100,00 (um milhão 

e cem mil reais), sendo liquidadas despesas no montante de R$ 786.260,40 

(setecentos e oitenta e seis mil, duzentos e sessenta reais e vinte e quarenta 

centavos) sendo o valor pago de R$ 758.812,52 (setecentos e cinquenta e oito 

mil, oitocentos e doze reais e cinquenta e dois centavos); no grupo 3 a ação 

teve um valor previsto de R$ 804.000,00 (oitocentos e quatro mil reais), sendo 

liquidadas despesas no montante de R$ 532.943,96 (quinhentos e trinta e dois 

mil, novecentos e quarenta e três reais, noventa e seis centavos ), sendo o 

valor pago R$ 532.721,87 (quinhentos e trinta e dois mil, setecentos e vinte 

um reais, oitenta e sete centavos) correspondente à execução do crédito 

autorizado. 

 

OBSERVAÇÃO: Todos os valores acima descritos tomam por base a data 

contábil de 06 de novembro do corrente ano.  

Assim como as despesas com contratos de mão de obra e prestação de 

serviços, estão pagas até o mês de Setembro/2018, assim como o pagamento 

da folha de pessoal e Jetons. 

 

 

Aracaju/SE, 13 de novembro de 2018. 

 

 

George da Trindade Gois 

Presidente - JUCESE 

 


