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SESSÃO PLENÁRIA DO DIA 25/04/2019 

Ata n°21/2019 

Aos vinte e cinco dias do mês de Abril do ano de dois mil e dezenove, às 9h30min, reuniu-se em 
Sessão Plenária, na sala do plenário, no prédio do Palácio do Comércio, localizada no segundo 
andar da Sede da Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul, sita à Av. Júlio de 
Castilhos, 120, nesta capital, o Colégio de Vogais da JucisRS, sob a presidência do presidente, 
em exercício Sauro Martinelli que saudou a todos os presentes. Em seguida, encerra-se ás 
Sessões de Turmas para dar início à Sessão Plenária do dia 25/04/2019. Verificado o quárum foi 
aberta à sessão. Após, foi feita a leitura e a discussão da ata 20/2019, de 23/04/2019, em regime 
de discussão e votação, no silêncio foi aprovada por unanimidade. De imediato, passou à análise 
da correspondência remetida pelo Poder Judiciário, a saber: PROTOCOLO N.° 18/1448605 
ATUALIZAÇÃO DE ADMINISTRADOR JUDICIAL VIGILANCIA PEDROZO LTDA NIRE : 4320520211-5 
COMARCA: VARA DE DIREITO EMPRESARIAL, REC. DE EMPRESAS E FALÊNCIAS DE 
PORTO ALEGRE/RS.PROCESSO: 001/1.08.0236752-0. Dando prosseguimento, o Vice-
Presidente em exercício Sauro Martinelli, passou a palavra ao Secretário-Geral Sr. Carlos Vicente 
Gonçalves, que em seguida, saudou a todos e informou, os prazos de alguns procedimentos 
internos da Junta Comercial, de acordo com a Instrução Normativa n°8 do DREI, os prazos para 
Recursos de Plenário será de dez dias úteis a contar da data do recebimento, em relação as 
Medidas Administrativas estamos elaborado uma Instrução de Serviço, que assim que estiver 
pronta iremos apresentar para os senhores. De imediato o vogal Marcelo Maraninchi ponderou 
que, em relação ao prazo para encaminhamento de votos por parte do relator nos Recursos ao 
Plenário e nas Medidas Administrativas, é necessário observar, também, a complexidade de 
determinados casos e até mesmo o número de partes envolvidas. Além disso, é preciso avaliar 
como se dá a distribuição destes processos entre os vogais, modo a garantir uma divisão 
igualitária entre todos. Em seguida, o vogal Dennis Koch, saudou a todos e informou que há muito 
tempo existem regras para relatos, porém não estavam sendo cumpridas, acredita que assim que 
o relato chegar para vogal o mesmo deve ser apresentado em 30 dias para que se possa manter 
um controle e aquele relato que for mais complexo que não se consi 	realizar dentro do prazo 
devemos encaminhar para secretária do plenário para os devidos 	stes Dando prosseguimento o 
presidente agradeceu às presenças, mandando que fosse lavrada 	 ata, que depois de lida e 
aprovada é assinada por todos, em seguida, encenou a present 	 dar inicio às sessões de 
turmas. 
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