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SESSÃO PLENÁRIA DO DIA 24/11/2020 

Ata n° 54/2020 

Aos vinte e quatro dias de novembro de dois mil e vinte, às nove horas e trinta minutos, reuniu-se em 
videoconferência, através do lick- https://ioin.skype.com/rukILx0D4TDC  o Colégio de Vogais da JucisRS, 
excepcionalmente em modalidade virtual, atendendo o determinado Decreto n.° 55.128, de 19 de março de 2020, 
como medida preventiva de transmissão do COVID-19. Conforme relatório produzido pelo Departamento da 
Tecnologia da Informática, participaram da videoconferência, os seguintes vogais: Ana Paula Queiroz, Angelo 
Coelho, Aristóteles Gaivão, Dennis Koch, Elivelto Nagel, Fabiano Zouvi, Juliano Bragatto Abadie, Julio Steffen, 
Lauren Block, Lauren Fração, Leonardo Schereiner, Marcelo Maraninchi, Maurício Cardoso, Murilo Trindade, Paulo 
Maia, Ramon Ramos, Roney Stelmach, Sérgio Neto, Tassiro Fracasso, Tatiana Francisco e Zélio Hocsman. Dando 
continuidade, o Presidente em Exercício Sr. Sauro Henrique S. Martinelli, saudou a todos e deu inicio à Plenária em 
modalidade virtual. Verificado o quorum foi aberta à Sessão. Após, foi feita a leitura e a discussão da ata de n° 
53/2020, de 19/11/2020, em regime de discussão e votação, não havendo discordância, foi aprovada por 
unanimidade. Dando continuidade, o Presidente passou a palavra a vogal Lauren Block, para que apresente seu 
relato. Em seguida, a mesma saudou a todos e começou a relatar:" RIO GRANDE DO SUL EXCELENTÍSSIMA 
SENHORA PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO ESTADO DO PROTOCOLO: 
19/434995-1 EMPRESA: MUNDIAL SEGURADORA S.A.I — RELATÓRIO. O presente tem como objetivo o 
cancelamento do ato de alteração de filial com sede em outro UF, protocolada em 04/06/1991, sob o n.° 91/064.501-9 
e registada sob o n. ° 1122374.0corre que se verificou que em 16/10/1990 já se havia arquivado a mesma alteração 
de filial, protocolo n.° 90/300.094-6 e registada sob o n. ° 1096436. 	Constatada a irregularidade, as medidas 
formais foram tomadas, tendo a Junta Comercial enviado AR, para, querendo, apresentar manifestação, deixando a 
sociedade transcorrer o prazo em branco. parecer da Assessoria Jurídica foi no sentido de cancelamento deste ato.É 
o breve relatório. II — VOTO. Colegas, o presente expediente é de singela complexidade, já tendo sido tema bastante 
debatido neste Colégio de Vogais. É vedado no ordenamento jurídico nacional a duplicidade de registro, devendo ser 
respeitada a unicidade do ato levado a registro.Desta forma, voto pelo cancelamento do ato arquivado sob ° 
1122374, em 04/06/199.Porto Alegre, 24 de novembro de 2020.Lauren Block Teixeira Vogal presidente da 4° Turma 
da JUCISRS.De imediato, o relato foi colocado em discussão e votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade.Em 
seguida, o presidente passou a palavra a ouvidora Nathália Pereira, para que faça sua explanação sobre Conecte 
Junta. Dando prosseguimento, a ouvidora saudou a todos e começou a sua explanação. De imediato, o vogal Dennis 
Koch, saudou a todos e parabenizou a Ouvidora Nathalia Pereira. O presidente em exercício Sr. Sauro Martinelli 
passou a palavra aos senhores vogais para que falem sobre Contrato Núcleo. O vogal Dennis Koch, sugeriu que 
fosse incluído no Contrato Núcleo, nos termos do art.1085 do código civil, o sócio que estiver pondo em risco a 
continuidade da empresa, em virtude de atos de inegável gravidade, poderá ser excluído extrajudicialmente por justa 
causa da sociedade, formalizada por alteração do contrato social, ciente o acusado em tempo hábil para permitir seu 
comparecimento e o exercício do direito de defesa.Dando continuidade, o Secretário-Geral perguntou se os vogais 
tinham algum tema específico para ser abordado na próxima sessão plenária do dia 01-12-2020. . Em seguida,o 
presidente em exercício informou que encaminhem os temas para Márcia Liz, secretária do plenário ou para 
Secretário-Geral. Dando prosseguimento, o presidente em exercício Sr. Sauro Henrique S. Martinelli, agradeceu às 
presenças e encerrou a presente Sessão Plenária Virtual. 
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residerite e Exercício. 

CARLOS VICENTE B. GONÇALVES 
Secretário - Geral 
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