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SESSÃO PLENÁRIA DO DIA 12/05/2015 

Ata no 29/15 

Aos doze dias do mês de maio de dois mil e quinze, 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 o Secretário-Geral, José Tadeu Jacoby, o Diretor de Registro 

Jorge Otacilio Diehl, a Diretora da Assessoria Técnica Fabiane Fetter, o Analista-Técnico 

Cézar Perassoli Cardoso e a Analista-Técnica Lucinara Goulart, além dos Vogais e 

demais pessoas presentes. Verificado o quorum foi aberta a Sessão. Em 

prosseguimento, o Sr. Presidente passou à análise da correspondência remetida pelo 

Poder Judiciário, a saber: SESSÃO PLENÁRIA DO DIA 12-05-2015 , PROTOCOLO N° 

15/140379-1, INDISPONIBILIDADE DE BENS DE ROSMERI INES KLEIN GONÇALVES; MARLEI 

LUCIA DE OLIVEIRA MACEDO E DA EMPRESA, EMPRESA:  COLUNAS INDÚSTRIA MECÂNICA 

LTDA. NIRE: 43 2 0358849-1, PROCESSO N°: 066/1.09.000066-7, COMARCA: SÃO FRANCISCO 

DE PAULA/RS, PROTOCOLO N° 15/140378-3, PENHORA DE QUOTAS DA EMPRESA, EMPRESA: 

INBRACEL INDUSTRIA BRASILEIRA DE CEREAIS LTDA. NIRE : 43 2 0359832-1, PROCESSO N°: 

137/1.04.0001261-0, COMARCA: TAPES/RS, PROTOCOLO N° 15/140377-5, INDISPONIBILIDADE 

DE BENS DA EMPRESA, EMPRESA:  PRATENSE MONTEGENS DE ESTRUTURAS METÁLICAS 

LTDA. NIRE : 43 2 0581516-8, PROCESSO N°: 0010111-12.2012.5.04.05 II, COMARCA: BENTO 

GONÇALVES/RS, PROTOCOLO N° 15/140382-1, NOMEAÇÃO DO ADMINISTRADOR EBERLI 

CABISTANI RIELLA, EMPRESA: AAKER SOLUTIONS COMÉRCIO E MANUTEN ÃO D 

INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA, NIRE : 43 2 0517261-5, PROCESSO N° 001 /1.14.0099469-

2, COMARCA: PORTO ALEGRE/RS. Dando prosseguimento à Sessão Plenária, foi 

leitura e a discussão da Ata 28/i5 de 07-05-2015. Em regime de votação f 
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por unanimidade, nos termos em que foi apresentada. O Sr. Presidente mencionou que 

encontram-se nas mesas a Resolução 01/14 que trata da transformação, e o material 

referente à FCN, sendo que a apresentação ficará a cargo do analista-técnico Cézar 

Perassoli Cardoso que de imediato passou a fazer uma explanação a respeito. Disse que 

por solicitação do Diretor de Registro fez uma compilação, juntamente com o CPD e o 

setor de cadastro, para ver quais exigências eram mais frequentes. Foi elaborado um 

modelo com os esclarecimentos que deverá constar no nosso site. O Secretário-Geral 

esclarece que quando o documento entrar em exigência será colocado este modelo 

dentro da capa azul. A Vogal Camila Neumann disse que o modelo ficou muito bom e 

entende que deveria ser disponibilizado no site um modelo de FCN, em branco, que o 

usuário poderia preencher livremente e depois definitivamente. Colocou um outro 

assunto, também, que é referente ao checklist. Tem notado que frequentemente faltam 

documentos e que mesmo assim o documento é protocolado. O Diretor de Registro 

solicitou a palavra e esclareceu que o checklist é para facilitar a vida do usuário, mas se 

o usuário insistir que o documento seja protocolado a Junta não poderá se opor, mas 

são poucos os casos. O Secretário-Geral disse que já foi discutido esse assunto por 

várias vezes. Está pensando em algumas soluções. Acredita ser interessante fazer uma 

campanha junto às entidades, no sentido de que os documentos que entrarem 

incompletos não serão analisados no mérito. O Sr. Presidente se pronunciou dizendo 

que como está não pode ficar, está bem claro que deverá ser dada uma solução para o 

caso. O Vogal Dennis Koch sugere que o checklist seja feito e se estiver incompleto fica 

separado dos demais, automaticamente já cairia em exigência, saindo do fluxo normal, 

e imediatamente o usuário seria cientificado. O Vogal Marcelo Maraninchi concorda com 

a posição do Vogal Dennis Koch e entende que o documento deve cair em exigência 

sem análise, notificando-se o usuário. O Sr. Presidente disse que conversou com o 

Secretário-Geral e o Diretor de Registro e que talvez a chefe do protocolo possa 

assinar, fazendo o processo retornar para o cliente para complementar a 

A '  documentação. O Sr. Presidente disse que a Assessoria vai estudar o assunto e trazer 

uma solução. Como último assunto foi debatida a matéria publicada, no dia de hoje, no 

Jornal do Comércio com o título "Juntas Comerciais são obrigadas a exigir a publ 

de balanços", o Secretário-Geral'locou que a determinação da JUCERGS e que as 
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empresas de grande porte efetuem a publicação de seus balanços tanto no Diário 

Oficial do Estado quanto em um veiculo de imprensa de grande circulação no território 

gaúcho. A Junta segue a atual orientação do DREI. O Diretor de Registro salientou que 

a Junta é órgão de registro público, apenas, e não fiscaliza as empresas. O Sr. 

Presidente marcou para quinta-feira, na próxima • Sessão Plenária, a discussão da 

Resolução 01/14 e salientou que os documentos estão rigorosamente em dia. Colocada 

novamente a palavra à disposição e como ninguém dela quisesse fazer uso, o Sr. 

Presidente agradeceu a presença de todos, mandando que fosse lavrada a presente 

Ata, que depois de lida e aprovada, é assinada por todos. 
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