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SESSÃO PLENÁRIA DO DIA 10/11/2016 

Ata no 86/16 

Aos dez dias do mês de novembro 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 á Av. Júlio de Castilhos, 120, nesta capital, 
o Colégio de Vogais da JUCERGS, sob a presidência do Presidente, Paulo Robert 
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: OBATA & ROS LTDA — ME,  NIRE: 43 2 0489244-
4, PROCESSO N°: 101/1.09.0000961-4, COMARCA: GRAMADO/RS, PROTOCOLO N° 
16/286616-0, INDISPONIBILIDADE DE BENS; VIACÃO GIRATUR LTDA.,  NIRE: 43 2 
0359819-4, PROCESSO N°: 010/1.16.0028417-5, COMARCA: CAXIAS DO SUL/RS, 
PROTOCOLO N° 16/286618-6, DEFERIMENTO DO PROCEDIMENTO DA 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL.  MGV COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI — EPP,  NIRE: 
43 6 0022132-1, PROCESSO N°: 027/1.16.0012128-4, COMARCA: SANTA MARIA/RS, 
PROTOCOLO N° 16/286619-4, DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL MAGNUS VERISSIMO PALMA DA COSTA & CIA LTDA  
EPPI  NIRE: 43 2 0796377-6, PROCESSO N°: 027/1.16.0012128-4, COMARCA: SAN 
MARIA/RS, PROTOCOLO N° 16/286620-8, DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL; VALPA TRANSPORTES LTDA.,  NIRE: 43 2 046446219 
PROCESSO N°: 010/1.10.0024239-0, COMARCA: CAXIAS DO SUL/RS, PROTOCOLO 
16/286617-8, NULIDADE DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL; ELLITE INDUSTRI 
COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA., 
NIRE: 432 0272104-9, PROCESSO N°: 9018712-61.2016.8.21.0001, COMARCA: PORTO 
ALEGRE/RS, PROTOCOLO N° 16/202110-0, NULIDADE DE ALTERAÇÕES 
CONTRATUAIS. De imediato passou-se a aprovação da ata de n°85 da sessão plenária 
realizada no dia 10 de novembro de 2016, já anteriormente encaminhada por e-mail a 
todos os vogais. Também será discutida a Resolução n° 004/2016 e seu cronograma que 
trata do Registro Digital. Aberta a discussão, o vogal, José Jacoby, mencionou sobre a 
dificuldade que os contadores observam quanto a falta de preparo de alguns colegas no 
interior do Estado. Disse ser a favor da Junta digital, inclusive foi uma das pessoas que 
mais lutou por isso quando era Secretário-geral deste órgão, mas em função da realidade 
que vivemos, a partir do momento que a Junta decidir ser totalmente digital isso poderá 
prejudicá-la. A ideia que teve, enquanto Secretário, foi a de facilitar a entrada dos 
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palavra, o vogal, Sérgio Neto, disse não ter visto nesta Resolução a fase de transição 
necessária para que as coisas funcionem. Por sua vez, o Presidente perguntou ao vogal 
Jacoby, se a Junta Digital começasse primeiramente somente por Porto Alegre se isso 
minimizaria esses efeitos. Pelo vogal foi respondido que sim porque o problema é o interior 
deste Estado. O vogal, Marcelo Maraninchi, concorda com a ideia de começar somente por 
Porto Alegre, a entrada via digital. Argumentou que a obrigatoriedade da certificação digital 
talvez prejudique as extinções das microempresas tendo em vista o alto custo desta 
certificação. Com  a palavra a vogal, Ana Paula Queiroz, aduzindo que tudo encaminha 
para a certificação digital e que todos os seus colegas estão a favor disso. Ocorre que há 
pessoas que nem sabem fazer a instalação do certificado digital. Que realmente as 
extinções de empresas serão prejudicadas por vários critérios e, portanto, deve se pensar 
em um cronograma mais flexivo. O vogal, Fabiano Zouvi, reforçou dizendo que a 
modernidade trará algumas facilidades mas que é necessário se adequar a essas 
facilidades. Que devemos acordar o período que será implementado o calendário. Cito 
como exemplo, a certificação digital dos advogados e que até hoje estão se adaptando a 
esse sistema. Disse também que a Junta deveria ter, quando da implantação do sistema, 
uma sala de apoio para as pessoas que tiverem dificuldades quanto ao uso deste. O vogal, 
Ramon Ramos, concorda que haverá dificuldade para as extinções das empresas, pois se 
a empresa está sendo distratada é porque possui problemas, portanto, cada sócio não 
poderá pagar uma quantia alta para ter a certificação digital. Que deveríamos ter duas 
opções para a entrada do documento, o papel e a digitalização. Mencionou que o Tribunal 
de Justiça até hoje tem uma sala de apoio por conta de alguns advogados que não 
evoluíram. A vogal Ana Paula comentou que neste caso é o advogado que assina 
digitalmente, porém na Junta, serão os sócios que assinarão digitalmente. O vogal Marcelo 
argumentou dizendo que se houver uma sala de apoio na Junta só funcionará para os 
profissionais e não para os sócios. Disse ainda que o documento deve entrar digitalmente 
mas a assinatura não, devendo ser concedido mais prazo para a obrigatoriedade das 
assinaturas digitais. Com  a palavra, a vogal, Lauren Teixeira, disse que o caminho nos leva 
a digitalização e parabenizou a JUCERGS pela iniciativa. Porém, trabalha com os 
empresários e sabe a dificuldade que eles possuem. Que não serão todos os sócios que 
terão condições para ter uma certificação digital. Retornando a palavra ao vogal Jacoby 
este explicou como funcionará a Junta Digita; que primeiramente entra no sistema a Ficha 
de Cadastro Nacional (FCN), depois é aprovado o nome empresarial (salientando que os 
sócios já estariam cadastrado no sistema por conta do DBE), o sistema emite ou a pessoa 
cópia seu contrato para dentro do sistema, e após é enviado para cada um deles 
assinarem digitalmente. Quando todos assinarem o documento, este retorna para o 
sistema da Junta. O problema que os profissionais da área enxergam é no momento que o 
documento retornar para os sócios assinarem digitalmente. Foi dada a palavra ao Diretor 
do TI, José Waldemar Pinto, que reforçou o procedimento da Junta Digital, dizendo que no 
contrato haverá um campo para inclusão do CPF e após a assinatura digital. Que este 
documento também será examinado e despachado digitalmente. Finda estas discussões 
foi aprovada a Resoluça em questão, 004/2016, Registro Digital da JUCERG 
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aqui na Junta, pois fará também a certificação digital. Disse que a Administração está 
pressionando o Governo para que haja concurso público para o cargo de Analista do 
Registro do Comércio. Sem mais o Sr. Presidente agradeceu as presenças, mandando que 
fosse lavrada a presente Ata, que depois de lida e aprovada é assinada por todos. 
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