
 
 

 
 

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA. 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE 
 

EDITAL Nº 01/2019 

(CANCELAMENTO DE EMPRESAS PELO ARTIGO 60 DA LEI 8.934/94) 

 

O Presidente da Junta Comercial do Estado de Sergipe, Marco Antônio Pinho de Freitas 

e o Secretário-Geral, Alex de Jesus Souza, no uso das atribuições que lhes são 

conferidas pela Lei 8.934/94, instrução normativa DREI n° 05/2013, art. 60 da Lei 

8.934/94 e pelo art. 48 do Decreto 1.800/96, processo administrativo nº 

019201.00167/2018-8, comunica que procederá no prazo de 30 (trinta) dias ao 

cancelamento do registro empresarial de todas as empresas que deixaram transcorrer o 

prazo de 10 (dez) anos sem realizar qualquer arquivamento de atos mercantis perante 

esta Autarquia, bem como sem comunicar a esta que deseja manter-se em 

funcionamento. A relação completa das empresas que sofrerão o cancelamento do seu 

registro pode ser consultada no sitio virtual da JUCESE no endereço 

eletrônico www.jucese.se.gov.br. No mesmo endereço será disponibilizado sugestão de 

texto para formulação do comunicado a ser arquivado, na hipótese das empresas que 

desejem manter-se em funcionamento. O procedimento tem por justificativa a segurança 

jurídica, bem como a perda do direito de proteção ao uso do nome empresarial. Após o 

cancelamento dos registros das empresas, no caso de reativação, será exigido todo 

procedimento previsto para sua constituição. Transcorrido o prazo de que trata o 

presente Edital, a JUCESE divulgará em seu sitio virtual a relação completa das 

empresas cujos atos tenham sofrido cancelamento, bem como no prazo de 10 (dez) dias 

comunicará às autoridades  arrecadadoras e às Juntas Comerciais onde as empresas 

canceladas possuam filiais, a fim de que estas procedam aos cancelamentos 

complementares. 

 

Aracaju/SE, 04 de abril de 2019. 

 

 

Marco Antônio Pinho de Freitas 

Presidente da JUCESE 

 

 

Alex de Jesus Souza 

Secretário-Geral da JUCESE 
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