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SESSÃO PLENÁRIA DO DIA 25/08/2016 

Ata no 65/16 

Aos vinte e cinco dias mês do de agosto de dois mil e dezesseis, às 10 horas, reuniu-se em 
Sessão Plenária, na sala Raul Bastian, localizada no primeiro andar da Sede da Junta 
Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, sita à Av. Júlio de Castilhos, 120, nesta capital, 
o Colégio de Vogais da JUCERGS, sob a presidência do Presidente, Paulo Roberto 
Kopschina, que saudou a todos os presentes. Verificado o quorum foi aberta a Sessão pelo 
Sr. Presidente. Em prosseguimento, o Sr. Presidente passou a análise da correspondência 
remetida pelo Poder Judiciário, a saber: ANDERSON EISMANN,  NIRE: 43 1 0812146-7, 
PROCESSO: 041/1.15.0001330-0, COMARCA: CANELA/RS, PROTOCOLO N°16/201922-
0, INDISPONIBILIDADE DE BENS DE ANDERSON EISMANN; USIMAQ COMERCIO DE 
MAQUINAS USADAS LTDA.,  NIRE: 43 2 0022057-3, PROCESSO: 001/1.12.0023537-2, 
COMARCA: PORTO ALEGRE/RS, PROTOCOLO N° 16/201924-6, OUTROS.  JOSE ROQUE  
LOPES HENRIQUE,  NIRE: 43 1 0669519-9, PROCESSO: 073/1.11.0002251-3, 
COMARCA: TRAMANDAí/RS, PROTOCOLO N° 16/201923-8, INDISPONIBILIDADE DE BENS 
E BLOQUEIO DE TRANFERÊNCIA DE CAPITAL. Iniciado os trabalhos pelo Presidenf 
passou-se a aprovação da Ata de n. 64/16 da sessão plenária realizada no dia 25 de 
agosto de 2016, já anteriormente encaminhada por e-mail a todos os vogais. Com  a 
palavra o Vice, Itacir Flores, para comentar sobre a sua ida a Brasília onde ocorreria a 
votação do Novo Código Comercial e que novamente foi adiado. Foi encaminhado pela 
JUCERGS um ofício direcionado a Receita Federal do Brasil em que solicita a possibilidade 
de atender o usuário diretamente na RFB, mediante agendamento, até que o SERPRO 
encontre uma solução definitiva para o problema. Esta proposta encontra justificativa, na 
medida em que há necessidade de diminuirmos os impactos e prejuízos aos empresários e 
cidadãos que se utilizam de nossos serviços, sem desprezarmos os compromissos 
assumidos em convênio firmado com a União por intermédio da Secretária da Receita 
Federal, que visa à à unificação dos procedimentos de cadstramento e alterações de dados 
do registro comercial e do cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. Em resposta ao oficio 
da JUCERGS, a RFB respondeu dizendo, que excepcionalmente, em função da 
intermitencia de funcionamento do coleta Web, disponilizará computadores conectados à, 
rede da RFB, no térreo do prédio do Ministério da Fazenda em Porto Alegre, para acesso 
ao programa. Os computadores estarão disponiveis das 7:30 às 18:00, para preenchimento 
e transmissão do DBE. Esclareceram que trata-se de um plano de conti ência que visa 
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segunda do orçamento do Estado do RS. Na primeira reunião se teve a oportunidade de 
falar sobre o projeto da Junta Digital, que já é uma ação do Governo do Estado. Foi 
questionado, nesta reunião, pelo Governador, sobre o andamento da aprovação do novo 
Código Comercial e pedido que a Junta Comercial acompanhasse de perto o trâmite do 
mesmo. A segunda reunião foi realizada com o Secretário do Planejamento, onde as 
Secretárias tiveram a oportunidade de apresentar e discutir as suas previsões 
orçamentárias para o ano de 2017. A Junta Comercial apresentou sua receita que 
comparada a sua despesa, foi deteminante para conquistarmos os recursos necessários 
para a implantação da Junta Digital. O Secretário, Cleverton, foi enfático ao dizer que não 
compactua e nunca compactuou com a teoria de que a Junta não tem dinheiro. Temos 
recursos sim e isso é uma questão de gestão. Na reunião tivemos uma sinalização positiva 
de liberação de recursos ainda em 2016 na ordem de R$ 3.000.000,00 e o restante para 
2017. Foi mencionado, também, que hoje a tarde ocorrerá uma reunião com o Banrisul em 
que o Secretário de Governo, Fábio Branco, foi designado pelo próprio Governador para 
participar desta reunião. Lá serão tratados assuntos como a Certificação Digital, já que é o 
Banrisul quem detém a tecnologia do Estado nessa area. Pelo Presidente foi mencionado 
que a divergência existente com o Banrisul é que eles dizem não pagar nada para ninguém 
quanto à Certificação Digital. A Junta tentará um acordo para que se reverta este 
entendimento, pois não é possível que mais uma vez nós prestemos um serviço gratuito 
para os outros órgãos. Também foi comentado pelo Sr. Presidente que na data de ontem, 
esteve neste Estado, o Presidente Nacional do SEBRAE, Sr. Guilherme Afifi Domingos, que 
participou da reunião almoço da Federasul, e, logo após, visitou alguns setores desta 
casa. Ocorreu também uma reunião nesta sala, onde lhe foi apresentado os números dos 
resulatdos da junta Comercial. Mencionou por fim outro assunto que está sendo bastante 
discutido, a possibilidade de transferência de 16.000,00 caixas de documentos já 
digitalizados da Junta Comercial para outro lugar. Que já foi feito uma visita ao Banrisul 
Armazém Gerais para armazenamento dessas caixas, e se houver acoyfJo iremos 
desocupar todo o quarto andar deste prédio. Sem mais 	residente aqideceu as 
presenças, mandando que fosse lavrada a presente Ata 	s de lida e rovada é 
assinada por todos. 
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