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SESSÃO PLENÁRIA DO DIA 07/08/2018 

Ata n° 59/18 

Aos sete dias do mês de agosto de dois mil e dezoito, às 10 horas, reuniu-se em Sessão 
Plenária, na sala do plenário, no prédio do Palácio do Comercio, 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, Dennis Koch, que saudou a todos os presentes e informa que o presidente 
Itacir Flores e o Secretário Cleverton Signor, estão participando do ENAJ, na cidade do 
Maranhão, encerra-se as sessões de turmas para dar início à Sessão Plenária do cl.  
07/08/2018, verificado o quárum foi aberta a sessão. De imediato foi feita a leitura 
discussão da ata 58/18 de 02/08/2018, em regime de discussão e votação, foi a 
por unanimidade. De imediato passou à análise da correspondência remetida pelo P d r 
Judiciário, a saber: PROTOCOLO N° 18/241.157-5 COMUNICAÇÃO DE CANCELAMENTO 
DE AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO EMPRESA: ODONTO SAUDE SERVIÇOS 
DE ODONTOLOGIA LTDA NIRE : 43205137194 PROCESSO N°: COMARCA: 
PROTOCOLO N° 18/239.691-6 LEVANTAMENTO DA PENHORA EMPRESA: BELL ROSE 
RESTAURANTE LTDA — ME NIRE: 43206971163 PROCESSO: 027/1.07.00173 
COMARCA: SANTA MARIA/RS PROTOCOLO N° 18/239.690-8 LEVANTAMENT 
INDISPONIBILIDADE DE BENS EMPRESA: CALÇADOS GUILHERME LUDWING 
NIRE: 43300006204 PROCESSO N°: 019/1.05.0060934-9 COMARCA: NO 
HAMBURGO/RS PROTOCOLO N° 18/239.705-0 ENCERRAMENTO DA FALÊNCIA DA 
EMPRESA PRO SIDE INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA EMPRESA: PRO 
SIDE INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA. NIRE: 4320239904 
PROCESSO: 086/1.03.0009395-0 COMARCA: CACHOEIRINHA/RS PROTOCOLO N° 
18/239.704-1 DETERMINAÇÃO PARA QUE O SÓCIO ALEXSANDRO JOSÉ FERREIRA 
SEJA MANTIDO COMO SÓCIO, MAS NÃO COMO ADMINISTRADOR DA EMPRESA HBT 
INDUSTRIA E COMERCIO DE TABACOS LTDA — ME EMPRESA: HBT INDUSTRIA E 
COMERCIO DE TABACOS LTDA — ME NIRE: 43207381475 PROCESSO N°: 
001/1.18.0072098-0 COMARCA: PORTO ALEGRE/RS. Dando. 	-simento, presidente 
Dennis Koch, informa que foi passado 40 processos de a ações para s senhores, pois 
existe hoje na Junta Comercial, muitos processos fisic atrasados. Em s guida passamos 

a Assuntos Gerais, na última plenária eu tinha locado para senho s a questão dos 
relatos e o nosso direto de registro Cezar P rassoli, já encaminh u para mim uma 
resolução já existente no 1 -El, que existe u prazo de 30 dias pa relat apresentar 
conclusão do julgafnento do seu relato, eu edi para Dra Inês Ant nes, um elação de 
todos os relatos( distribuído para os s nhores para que a • -nte pudess —d 	um 
encaminhamento e tp, ostaria e sugerir ara vocês uma 	que talvez fui cio 	eu 
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sugeri para presidente Itacir Flores, que nós fizéssemos uma plenária por mês dedicada a 
colocar em pauta basicamente 10 relatos, pois nós temos cinco meses até final do ano, 
então a ideia era fixar as datas que foram sugeridas pela Marcia Liz e pela Cibêlie 
Germani, que seriam as datas dia 28/08, 25/09, 30/10, 27/11 e 04/12, seriam plenárias 
dedicadas para os relatos e gostaria de dizer que eu estou á disposição de ajudar, o pedido 
que foi feito para alguns de trazer os processos na data de hoje, foi para tentar ver quantos 
relatos cada vogal tem e tentar deixar somente 5 para cada um no máximo, acredito que 
ficaria bom para senhores. Em seguida o vogal José Jacoby, diz que se coloca á 
disposição para ajudar aqueles vogais que não tiverem muita experiência de fazer relato, 
dando continuidade o presidente Dennis Koch, informa que também está á disposição para 
ajudar no que for preciso, em seguida vogal Tiago Machado, que saúda a todos informa 
que também se coloca á disposição para auxiliar no que for preciso, dando prosseguimento 
vogal Everton Lopes, informa que acha bem complicada colocar uma sessão plenária para 
fazer 10 relatos, mas o presidente Dennis Koch, informa que tomou cuidado em analisar 
os processos e só tem 3 relatos mais complicados, o resto são cancelamento arquivamento 
de ato. Dando prosseguimento passo a palavra ao vogal Marcelo Maraninchi, que saúd a 
todos e diz que tem uma sugestão se o relato for simples e se todos estiverem de acordo já 
coloca no dia e já fica resolvido. Dando continuidade o presidente Dennis Koch, convida 
vogal Tassiro Fracasso para falar sobre Assuntos Sociais, ele saúda a todos e informa que 
o nosso almoço é dia 09/08/2018, mas que o Presidente e o Secretário não vão estar 
presente, o que vocês acham de nós deixarmos para dia 16/08/2018, em seguida o vog 
Tassiro Fracasso, pede para vogal Zelio Hocsman, ficar responsável de agendar co 
restaurante. Dando prosseguimento presidente passa a palavra ao vogal Frederico Nonato, 
que saúda a todos e informa que gostaria de relatar uma situação que ocorreu no seu 
escritório e pareceu bem complicado, pois seus colegas tentaram fazer uma operação 
contratual e não conseguiram colocar os dados no sistema, no dia seguinte eu vim na 
Junta Comercial e falei com pessoal da informática, eles me atenderam muito bem, mas 
não foi possível fazer um protocolo, e acredita que nós temos que criar mecanismos para 
as empresas ingressarem com qualquer documento porque as vezes você não consegue 
aqui na Junta Comercial, mostrar que há um erro no sistema, mas as pessoas não 
conseguem mandar e ai o que me foi colocado é já há possibilidade de entrar com via de 
papel, a minha sugestão numa situação extrema, é que seja apresentado o papel com 
documentos que tem que ser apresentado, e agora se não puder 	na os temos, 
aceitar, porque senão nós estamos criando um problema sérioya usuário e o que eu vi 
aqui dentro da Junta Comercial, foi uma total boa vontade exuma total limit ção e fatore 
externos, dando prosseguimento o Renato La Porta do setor de TI, inforqh q e no caso 
apresentado o processo tinha diversos documentos nde muitas pessb. s assinavam, 
então o que acontece, tgdo-oNdocumento que vai se do anexado no siste 	ele fica na 
máquina do usuário e isso vai \obrecarregando a aquina, isso gera uma 	recarga no 
sistema e o nosso sistema está sobrecarreg do sendo que aí \ o. Dando 
continuidade o presiáente passa palavra ao liretor da Assess 	 eves, que 
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saúda a todos e informa que a tendência e que depois dessa fase de transição o sistema 
venha melhorar bastante, dando continuidade presidente Dennis Koch, informa como não 
há mais nada, encerro a sessão plenária, para dar início às sessões de turmas. 

D NIS KOCH 
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