
ATUALIZAÇÃO DOS 

 
A partir de 1° de março do ano de 2019, os preços dos serviços oferecidos pela Junta Comercial 
Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Plenária na Resolução n.º 009/2018. 

Os novos valores poderão ser consultados
Preços” na aba “informações”

Caso o usuário já tenha realizado o pagamento da 
deverá solicitar Guia Complementar 
“Fale Conosco” (https://jucisrs.rs.gov.br/fale

No preenchimento do formulário 

Tipo:  Outros 

Assunto:  G.A./DARF 

No campo “Mensagem”, solicitar
dados:  

NIRE  
CNPJ  
NOME EMPRESARIAL 
VALOR DA GUIA COMPLEMENTAR

Após o encaminhamento da solicitação

IMPORTANTE: 

No Registro Digital e nos Livros 
arrecadação na página de pro
no canto direito da tela.  

Todas as informações constam nos manuais dos respectivos serviços:

Registro Digital – páginas 7 e 8  
manual-registro-digital-usuario

Livro Digital – página 7 https://jucisrs.rs.gov.br/upload/arquivos/201705/1010
registro-digital-usuario-externo

 

 

ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DOS PREÇOS DOS SERVIÇOS
 

A partir de 1° de março do ano de 2019, os preços dos serviços oferecidos pela Junta Comercial 
Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul serão atualizados pelo IGP-M, conforme deli
Plenária na Resolução n.º 009/2018.   

Os novos valores poderão ser consultados sítio da JucisRS na internet no item 
” (https://jucisrs.rs.gov.br/tabela-de-precos). 

Caso o usuário já tenha realizado o pagamento da Guia de Arrecadação com o valor antigo 
omplementar ao setor de ATENDIMENTO no sítio da JucisRS no link 

https://jucisrs.rs.gov.br/fale-conosco).  

No preenchimento do formulário selecionar as seguintes opções nos campos:

, solicitar emissão de guia complementar informando 

DA GUIA COMPLEMENTAR  

da solicitação, a Guia será disponibilizada ao usuário 

e nos Livros Digitais deverá o usuário cadastrar as duas guias
protocolo do serviço. Para isso há o botão  “ + Adicionar n.º do GA

constam nos manuais dos respectivos serviços: 

7 e 8  https://jucisrs.rs.gov.br/upload/arquivos/201705/10100854
usuario-externo-final.pdf 

https://jucisrs.rs.gov.br/upload/arquivos/201705/1010
externo-final.pdf 

Cezar R. Perassoli Cardoso 
Diretor de Registro 

 

VALORES DOS PREÇOS DOS SERVIÇOS 

A partir de 1° de março do ano de 2019, os preços dos serviços oferecidos pela Junta Comercial 
, conforme deliberação 

no item “Tabela de 

com o valor antigo 
TENDIMENTO no sítio da JucisRS no link 

: 

guia complementar informando os seguintes 

disponibilizada ao usuário por e-mail. 

as duas guias de 
+ Adicionar n.º do GA” 

https://jucisrs.rs.gov.br/upload/arquivos/201705/10100854-

https://jucisrs.rs.gov.br/upload/arquivos/201705/10100854-manual-


