
JUCESC
Inovações, Simplificação e
Apoio ao Profissional da

Contabilidade de SC



VOCÊ POR 

DENTRO DAS 

INSTRUÇÕES

NORMATIVAS & LEIS
1.212.853

EM 

CONSTANTE

MEN
CI

Atualização 26/10/2022 – Observatório Jucesc

Empresas ativas no Estado
TO

CRES

https://scbms.jucesc.sc.gov.br/observatorio.php


Alta de

em novos negócios em 2022, 

relacionado ao mesmo 

período de 2019 e queda de 

5,21% se comparado este 

ano e 2021.

42%

2020
Constituídas: 124.539

Extintas: 36.618
Saldo: 87.921

2021
Constituídas: 161.975

Extintas: 50.750
Saldo: 111.225

2022
Constituições: 167.433

Extintas: 62.007
Saldo: 105.426

+
janeiro a setembro

EMPRESAS 

2019
Constituídas:114.867

Extintas: 40.440
Saldo: 74.427



100% DIGITAL

Santa Catarina conta hoje com uma das Juntas mais eficientes do Brasil. 

O sistema concentra 100% dos serviços ofertados pelo órgão.



CENTRAL DE SERVIÇOS

Alta de

na comparação de

2022 com 2020. E 

de 0,89% se 

analisado este ano

e 2021.

Período: 01.01 a 30.09

2021

2022

38,70%

2020
148.314

203.888

205.717

Concentração e simplificação dos serviços 

mais utilizados pelos usuários no site



ATENDIMENTOS VIA SICOM
Julho/2020 até setembro/2022

Sistema Integrado de 

Comunicação da Junta 

– interno e externo

Total de

170.033
Média de 298 por dia (22 dias úteis)

E-mail Telegrame



TELEGRAM



Para facilitar o atendimento, o usuário deve entrar em nosso site, preencher com atenção o 

formulário do agendamento descrevendo previamente a sua dúvida, incluindo informações 

como: Protocolo, NIRE, CNPJ.

É importante informar número de telefone e e-mail válidos, já que podemos entrar em contato 
para tornar ainda mais célere o atendimento.

Agendamento Sede

Agendamento escritórios regionais

Atendimento presencial por 

agendamento

http://www.jucesc.sc.gov.br/index.php/fale-conosco/atendimento-presencial
http://www.jucesc.sc.gov.br/index.php/fale-conosco/atendimento-presencial


REGISTRO AUTOMÁTICO

Lançado em dezembro de 2019, a ação diminuiu o tempo de abertura 

para até 5 minutos. O usuário encontra um modelo de contrato 

padrão, sendo que a análise é feita em momento posterior ao registro.

De 36.330 constituições em 2022, 

9.847 aconteceram de forma 

automática.



BAIXA DE EMPRESA

A baixa de empresa de qualquer modalidade também 

passou a ser de forma automática e sem a 

preocupação com os custos da certificação digital 

para assinaturas em 2021.

De 24.547 baixas, 

4.547 procedimentos 

aconteceram de forma 

automática.



VIABILIDADE AUTOMÁTICA

Tratando-se de registro na Junta, a

viabilidade é liberada de forma automática,

sem análise humana.



DISPENSA DE VIABILIDADE 

LOCACIONAL

Alterada com a CGSIM nº 61

Pode ser dispensada quando não for possível responder, de forma automática e 

sem intervenção humana pelas prefeituras, o pedido de registro.

Medida é facultativa para o usuário.

Caso opte por dispensar, o cidadão assinará uma declaração.
Optar pela dispensa não exime o empresário ou pessoa jurídica de atender os 

requisitos legais exigidos pelo Estado ou Município, sob pena de Lei.



LIVRO MERCANTIL

Todos os livros mercantis da Jucesc passaram a ser digitais.

O cidadão pode realizar uma solicitação via site, com autenticação automática.



SÃO JOSÉ INTEGRA 

À REDESIM

Mapa de municípios

Acesse aqui o mapa de municípios:

Com a integração de SJ, 

290 municípios catarinenses já estão integrados

ao nosso sistema.

http://scbms.jucesc.sc.gov.br/mapa_integra.php


OBSERVATÓRIO JUCESC

O Observatório Jucesc é uma ferramenta com informações estatísticas sobre 

o registro de empresas, quanto ao número de empreendimentos abertos e 

fechados no Estado e municípios catarinenses, inclusive com detalhes sobre o 

porte, natureza jurídica e os ramos de atuação.



BALCÃO ÚNICO

Abre empresas num único ambiente digital;

O cidadão preenche um formulário digital para registrar a empresa e obter o número do 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

O sistema evita a duplicidade de informações, reduz erros no preenchimento dos 
dados e acelera a abertura de empresas;

Embasado na Resolução CGSIM nº 61/2020.



ASSINATURAS AVANÇADAS

Gratuita, segura e 100% on-line;

Permite que o cidadão assine um documento em meio

digital a partir da sua conta gov.br prata ou ouro;

O documento com a assinatura digital avançada tem a

mesma validade de um documento com assinatura física e
é regulamentado pelo Decreto Nº 10.543, de 13/11/2020.

Mais uma opção para assinar os processos eletrônicos da 

autarquia.



CERTIDÃO AUTOMÁTICA

Lançado novo sistema para solicitar Certidões Simplificada e de Inteiro Teor.

É mais agilidade e segurança às solicitações de certidões empresariais.



PASSO A PASSOS

passo a passos 

disponíveis JUCESC.

Acesse aqui o passo a passo:

Contamos com 100 passo a passos disponíveis no site da JUCESC. 

São 2 mil páginas de conteúdos relacionados aos procedimentos de 

protocolo de processos, além de entendimentos sobre determinados 

assuntos da Instrução Normativa DREI e demais legislações societárias.

No total, serão 120.

http://www.jucesc.sc.gov.br/index.php/passo-a-passo
http://www.jucesc.sc.gov.br/index.php/passo-a-passo
http://www.jucesc.sc.gov.br/index.php/passo-a-passo


2019

Fonte: Mapa de Empresas –Governo Federal

2020 20222021

6 dias e 18 horas 4 dias e 7 horas 2 dias e 19 horas 1 dia e 19 horas

Atualização: 25/10

TEMPOS TOTAIS DE VIABILIDADE E 

REGISTRO NO ESTADO, EM HORAS

Painel Mapa de Empresas

Acesse aqui o Mapa de Empresas:

https://www.gov.br/governodigital/pt-br/mapa-de-empresas/painel-mapa-de-empresas


EMPREENDER EM 

SC E MUITO + FÁCIL

Acesse aqui o mapa de municípios:

Mapa de municípios SC

Atualização: 17/10

Integração de 92 municípios catarinenses;

27 treinados e iniciarão adesão ao programa;

176 articulados para aprovarem em suas 

Câmaras Municipais a Lei de adesão.

Junta é o órgão integrador do SC Bem Mais 

Simples.

https://scbms.jucesc.sc.gov.br/index.php/municipios/


E NÃO PARAMOS POR AÍ...

Implantamos o atendimento presencial por agendamento;

Recebemos o prêmio de inovação catarinense;

Implantamos a análise prévia de nome empresarial;

Uso do CNPJ como nome empresarial;

Eliminação do número NIRE e Inscrição Fiscal Única;

Implementação da LGPD;

Melhorias no site e criação dos Passo a Passos;
Integração com a OAB/SC;

Criação do Código de Ética e atualização do Regimento Interno.



PRÓXIMAS METAS

Integrar os 295 municípios à Redesim;

Integração de todas as cidades ao SCBMS;

Integração com os cartórios;

Execução Projeto Social de Empreendedorismo;

Melhoria nas ferramentas de atendimento Fale Conosco;

Serviços digitais para tradutores: carteiras digitais;

Reformas no prédio.
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O QUE DIZ A IN DREI Nº 82,
DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021?

Art. 3º Os livros de que trata o art. 1º deverão ser exclusivamente digitais, podendo ser 

produzidos ou lançados em plataformas eletrônicas, armazenadas ou não nos servidores das 

Juntas Comerciais;

Art. 10. A autenticação dos termos de abertura e encerramento, preenchidos nos moldes do 

art. 5º, deverá ser deferida de forma automática quando o interessado declarar que cumpriu 

todas as formalidades legais, nos moldes do Anexo, bem como apresentar o comprovante de 

pagamento da guia de arrecadação;



O QUE DIZ A IN DREI Nº 82,
DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021?

Art. 17. Os termos de autenticação poderão ser cancelados quando lavrados com erro material, 
mediante iniciativa da Junta Comercial ou do titular da escrituração;

§1º A retificação de lançamento feito com erro, em livro já autenticado pela Junta Comercial, 

deverá ser efetuada nos livros de escrituração do exercício em que foi constatada a sua 
ocorrência as Normas Brasileiras de Contabilidade;



Art. 10. Os atos, dos documentos e as declarações que contenham informações meramente 
cadastrais serão apresentados a registro como medida administrativa;

Informações pessoais do empresário individual, sócios, acionistas ou associados de sociedades;

Ato 904 e evento 998 (RU);

ENTENDENDO A IN DREI Nº 81,
10.06.2020



ENTENDENDO A IN DREI Nº 81,
10.06.2020

Art. 18. O nome empresarial atenderá aos princípios da veracidade e da novidade e identificará, 

quando assim exigir a lei, o tipo jurídico adotado;

§ 1º O nome empresarial compreende a firma e a denominação;
§ 2º A forma é composta pelo nome civil, de forma completa ou abreviada;

Não pode ser excluído qualquer dos componentes do nome.



A alteração do nome civil do sócio único, enseja a modificação do nome

empresarial, quando se tratar de firma;

A alteração de nome empresarial da sede estende-se, automaticamente, ás suas filiais no 

Estado, exigindo-se a informação do número da consulta de viabilidade prévia deferida 

de todas as UF envolvidas (sede e filiais);

§ 3º A denominação é formada por quaisquer palavras da língua nacional ou estrangeira, sendo 

facultada a indicação do objeto;

ENTENDENDO A IN DREI Nº 81,
10.06.2020



Art. 18-A. O empresário individual, sociedade empresária e a cooperativa pode, optar por utilizar o 

número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) como nome empresarial, 

seguindo da partícula identificadora do tipo societário ou jurídico, quando exigida por lei;

ENTENDENDO A IN DREI Nº 81,
10.06.2020



Art. 19. A expressão "grupo" é de uso exclusivo dos grupos de sociedades organizados, 
mediante convenção, na forma de Lei das Sociedades Anônimas;

Art. 22. É vedado o registro do nome empresarial;

I – Idêntico a outro já registrado na mesma Junta Comercial;

IV – com palavras ou expressões que denotem atividade não prevista no objeto;

V – que traga designação de porte ao seu final;

ENTENDENDO A IN DREI Nº 81,
10.06.2020



Art. 23. § 1º Considera-se idêntico o nome empresarial que tenha exatamente 

a mesma composição daquele anteriormente registrado na mesma Junta Comercial;

Art. 23-A. Caso seja arquivado ato com nome empresarial semelhante a outro já registrado, o 

interessado poderá questionar, a qualquer tempo, por meio de recurso ao Departamento Nacional 

de Registro Empresarial e Integração (DREI);

ENTENDENDO A IN DREI Nº 81,
10.06.2020



Art. 28. Os atos apresentados a arquivamento são dispensados de:

I – reconhecimento de firma;

Art. 32. As Juntas Comerciais poderão adotar exclusivamente o Registro Digital ou em 
coexistência com os métodos tradicionais;

ENTENDENDO A IN DREI Nº 81,
10.06.2020



Art. 36. Os documentos que instruírem obrigatoriamente os pedidos de arquivamento eletrônico

nas Juntas Comerciais deverão observar o seguinte:

II – a assinatura eletrônica aposta nos documentos mencionados no inciso I deste artigo e na 

forma nele prevista supre a exigência de apresentação de prova de identidade nos casos exigidos 
pela legislação e normas do Registro Empresarial;

ENTENDENDO A IN DREI Nº 81,
10.06.2020



VI. c) quando em papel, inclusive os que forem assinados de próprio punho, digitalizados e 

apresentados com declaração de sua veracidade assinada eletronicamente pelo requerente, sob sua 
responsabilidade pessoal, o qual irá instruir o arquivamento do ato requerido;

§ 4º Para efeito do art. 36 inciso VI, alínea "c", considera-se requerente o empresário, titular, 
sócio, cooperado, acionista, administrador, diretor, conselheiro, usufrutuário, inventariante, 

os profissionais contabilistas e advogados da empresa e terceiros interessados;

ENTENDENDO A IN DREI Nº 81,
10.06.2020



FIQUE ATENTO AOS ATOS

QUE CONTENHAM PROCURAÇÃO

Quando o requerimento físico ou o instrumento apresentado a ser registro for assinado por 

procurador:

Deve conter poderes específicos para a prática dos atos de constituição, alteração ou extinção
e, poderes gerais para os demais atos que não exorbitem a administração ordinária;



APRESENTAÇÃO DE

CÓPIA DE IDENTIDADE

A certificação digital supre a exigência de apresentação de prova de identidade nos 
casos exigidos pela legislação e normas do Registro Empresarial;

Em relação ao imigrante, deve ser anexado cópia do documento de identidade, emitido por 

autoridade brasileira, com a comprovação da condição de residente ou documento comprobatório 

de sua solicitação à autoridade competente, acompanhado de documento de viagem válido;



SOCIEDADE UNIPESSOAL

A Sociedade Limitada poderá ser composta por uma ou mais pessoas. A unipessoalidade

permitida pelo § 1º do art. 1.052 do Código Civil poderá decorrer de constituição originária, saída de 

sócios da sociedade por meio de alteração contratual, bem como de transformação, fusão, cisão, 

conversão.



SOCIEDADE UNIPESSOAL

O ato constitutivo do sócio único observará as disposições sobre o contrato social 
de sociedade limitada;



OBJETO SOCIAL E ATIVIDADES

É vedado o arquivamento na Junta de sociedade cujo objeto inclua

a atividade de advocacia;

O contrato social deverá indicar as atividades a serem desenvolvidas pela sociedade, 

podendo ser descrito por meio de códigos integrantes da estrutura da Classificação Nacional 

de Atividades Econômicas;



LEMBRETE

O contrato social deverá conter o visto de advogado, com a indicação do nome 

completo e número de inscrição na Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil;



MUDANÇA EM DADOS

PESSOAIS DOS SÓCIOS

Mudanças de nome civil, endereço (inclusive CEP) e estado civil, nos atos societários levados 

a registro, podem ser realizadas no preâmbulo, sendo desnecessário que conste em 

cláusulas específicas;

No caso de falecimento do sócio único, pessoa natural, a sucessão dar-se-á por alvará 

judicial ou na partilha, por sentença judicial ou escritura pública de partilha de bens;



DO FALECIMENTO DO SÓCIO

Já no caso de sociedade com dois ou mais sócios, diante do falecimento de 

algum dos sócios, liquidar-se-á a sua quota salvo se:

I - o contrato dispuser diferentemente;

II - os sócios remanescentes optarem pela dissolução da sociedade;
III - por acordo com os herdeiros, for regulada a substituição do sócio

art. 1.028, do CC);



TRANSFERÊNCIA DE SEDE PARA

OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO

Para transferir a sede da sociedade para outra unidade da federação, são necessárias providências

tanto na Junta Comercial de origem quanto no órgão da unidade da federação para onde será 

transferida;



ABERTURA, ALTERAÇÃO OU

EXTINÇÃO DE FILIAL

A indicação de destaque de capital para a filial é facultativa. Se indicado 

algum valor, a soma dos destaques de capital para filiais deverá ser inferior ao capital 

da sociedade;

I. Não há obrigatoriedade de as atividades elencadas para as filiais constarem das atividades 
que forem elencadas para o endereço da sede;



ATENÇÃO

Quando se tratar de filial em outra unidade da federação, o arquivamento do ato

deve ser promovido exclusivamente na Junta Comercial da unidade da 

federação onde se localizar a sede;



EXTINÇÃO

No caso de extinção não é necessária a apresentação do alvará judicial ou escritura pública de 

partilha de bens, específico para a prática do ato, se os sócios remanescentes optarem pela 

dissolução da sociedade;

Os sucessores poderão ingressar na sociedade e distratar no mesmo ato;



EXTINÇÃO DAS EIRELIS X 

TRANSFORMAÇÃO EM SLU
LEI Nº 14.195

Art. 41. As empresas individuais de responsabilidade limitada existentes na data da entrada em 

vigor desta Lei serão transformadas em sociedades unipessoais independentemente de 

qualquer alteração em seu ato constitutivo;

Parágrafo único. Ato do DREI disciplinará a transformação referida neste artigo.



Obrigado!

Vice-Presidente: Luciano Kowalski
vicepresidencia@jucesc.sc.gov.br

Presidente: Juarez Domingues
presidente@jucesc.sc.gov.br

Diretor: Diego Holler

diegoholler@jucesc.sc.gov.br


