
Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a
sede for em outra UF)

Código da Natureza
Jurídica

Nº de Matrícula do Agente
Auxiliar do Comércio

 1 - REQUERIMENTO

43206398269 2062

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Nome: __________________________________________

Assinatura: ______________________________________

Telefone de Contato: ______________________________

Data

Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome:

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº DE
VIAS

CÓDIGO
DO ATO

CÓDIGO DO
EVENTO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

STEELSUL COMERCIO DE ACO INOXIDAVEL LTDA

002 ALTERACAO

ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL

ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO

1

1

1

1

021

051

020

2211

CANOAS

19 Outubro 2021

Nº FCN/REMP

RSP2100356927

1

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

 2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

DECISÃO COLEGIADA

DECISÃO SINGULAR

OBSERVAÇÕES

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________

SIM

_____________________________________

NÃO ___/___/_____     ____________________

Data Responsável ResponsávelData

___/___/_____     ____________________NÃO

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____

Data

____________________

Responsável

ResponsávelData

___/___/_____       __________________

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência                     3ª Exigência                     4ª Exigência                   5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

___/___/_____

Data

____________________            ____________________            ____________________

Vogal Vogal Vogal

Presidente da ______ Turma

2ª Exigência                      3ª Exigência                     4ª Exigência                   5ª Exigência
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Registro Digital

Capa de Processo

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
RIO GRANDE DO SUL

Número do Protocolo

21/326.115-4

Identificação do Processo

Número do Processo Módulo Integrador

RSP2100356927

Data

17/09/2021

000.778.060-50 ANDERSON WILDFAIER LUMERTZ 19/10/2021

Selo Ouro - Certificado Digital

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

017.281.440-51 MARJORIE BARREIRO SANTOS 19/10/2021

Selo Ouro - Biometria TSE

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

NomeCPF

Identificação do(s) Assinante(s)

Data Assinatura
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11ª ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL E 

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL 

STAHL SUL COMÉRCIO DE AÇO INOXIDÁVEL LTDA. 

CNPJ: 10.882.783/0001-38 

PARTES:  

 

ANDERSON WILDFAIER LUMERTZ, brasileiro, solteiro, maior, nascido em 18/01/1984, natural de Porto 

Alegre/RS, empresário, portador do RG nº 1057432914, expedida pela SJS/II/RS e inscrito no CPF sob o nº 

000.778.060-50, residente e domiciliado na Avenida Farroupilha, nº 6900, Casa 47, Bairro Igara, Canoas/RS, CEP 

92.410-306 e, MARJORIE BARREIRO SANTOS, brasileira, solteira, maior, nascida 02/03/1986, empresária, 

portadora do RG nº 1095602809, expedida pela SJS/II/RS e inscrita no CPF sob o nº 017.281.440-51, residente e 

domiciliado na Avenida Farroupilha, nº 6900, Casa 47, Bairro Igara, Canoas/RS, CEP 92.410-306. 

 

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira sob o nome empresarial de STAHL SUL 

COMÉRCIO DE AÇO INOXIDÁVEL LTDA., com sede na Rua São Paulo, nº 558 e 568, Pavilhão, bairro Mathias 

Velho, na cidade de Canoas/RS, CEP: 92.340-180, inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.882.783/0001-38, com 

Contrato Social devidamente arquivado na MM Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul sob NIRE 

43206398269 em 25/05/2009, resolvem, por este instrumento particular de alteração contratual, alterar o seu 

contrato social e as alterações anteriores, mediante as cláusulas e condições que se seguem:  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: A razão social da presente sociedade empresária limitada passará a ser STEELSUL 

COMÉRCIO DE AÇO INOXIDÁVEL LTDA. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: O objeto social desta sociedade empresária será: comércio atacadista de ferragens e 

ferramentas (4672-9/00); comércio atacadista de materiais de construção em geral (4679-6/99); comércio varejista 

de ferragens e ferramentas (4744-0/01) e o comércio varejista de materiais de construção em geral (4744-0/99). 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: A sede social da presente sociedade empresária limitada passará a ser na Rua São 

Paulo, nº 297 e 307, Pavilhão, bairro Mathias Velho, na cidade de Canoas/RS, CEP 92.340-180. 

Parágrafo único – Fica mantido o foro da comarca de Canoas/RS, com exclusão de qualquer outro, mesmo que 

mais privilegiado para dirimirem dúvidas, questões ou ações originárias deste instrumento de Contrato Social. 

 

CLÁUSULA QUARTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não colidirem com as 

disposições do presente instrumento. 

 

CLÁUSULA QUINTA: Em razão das modificações contratuais, os sócios resolvem consolidar o contrato social 

tornando sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo e alterações 

contratuais, passando a ter a seguinte redação:  
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CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL 

 

CAPÍTULO I – DA DENOMINAÇÃO SOCIAL, SEDE, OBJETO E PRAZO DE DURAÇÃO 
 
PRIMEIRA – A sociedade gira sob a denominação de STEELSUL COMÉRCIO DE AÇO INOXIDÁVEL LTDA. 

 

SEGUNDA – A sociedade tem sua sede Rua São Paulo, nº 297 e 307, Pavilhão, bairro Mathias Velho, na cidade 

de Canoas/RS, CEP 92.340-180. 

 

TERCEIRA – A sociedade tem por objeto: comércio atacadista de ferragens e ferramentas (4672-9/00); comércio 

atacadista de materiais de construção em geral (4679-6/99); comércio varejista de ferragens e ferramentas (4744-

0/01) e o comércio varejista de materiais de construção em geral (4744-0/99). 

 

QUARTA – O prazo de duração é por tempo indeterminado, tendo iniciado suas atividades empresariais em 01 de 

maio de 2009. 

 

CAPÍTULO II – DO CAPITAL SOCIAL E DE SUAS QUOTAS 

 

QUINTA – O capital social é de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), totalmente integralizado e dividido em 

1.000.000 (um milhão) de quotas de R$ 1,00 (um real) cada, ficando assim distribuído entre os sócios: 

Nomes Quotas Partic. (%) Valores em R$ 

Anderson Wildfaier Lumertz 500.000 50 R$ 500.000,00

Marjorie Barreiro Santos 500.000 50 R$ 500.000,00

TOTAIS 1.000.000 100,0 R$ 1.000.000,00

 

SEXTA – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas de capital, mas todos respondem 

solidariamente pela integralização do capital social. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Segundo remissão determinada pelo artigo 1.054 da Lei 10.406/2002 juntamente com 

o disposto no artigo 997 da mesma legislação, fica expresso que os sócios não respondem subsidiariamente pelas 

obrigações sociais. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – Em caso de aumento de capital, os sócios quotistas terão o direito de preferência na 

subscrição das novas quotas, proporcionalmente ao número das que possuam no capital da sociedade, tendo os 

sócios um prazo de 30 (trinta) dias para exercer o seu direito de preferência na subscrição das quotas. 

 

CAPÍTULO III – DA ADMINISTRAÇÃO 

 

SÉTIMA – A administração da sociedade caberá aos sócios ANDERSON WILDFAIER LUMERTZ e MARJORIE 

BARREIRO SANTOS, que em conjunto e/ou isoladamente estão autorizados ao uso do nome empresarial, 

competindo-lhes a representação da sociedade ativa e passivamente, judicial e/ou extrajudicial, sendo-lhes vedado 

o uso do nome empresarial para fins que não digam respeito ao objeto social da empresa não podendo prestar 

fiança e avais de favor, endossos de qualquer negócio estranho aos objetivos sociais e que comprometam o bom 

andamento das atividades, bem como, onerar ou alienar bens imóveis da sociedade sem autorização de todos os 

sócios. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Todos os atos, independentemente de valores, que obrigam sociedade perante 

terceiro, deverão ter a assinatura de pelo menos um dos sócios administradores. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO – Os administradores respondem solidariamente perante a sociedade e aos terceiros 

prejudicados por culpa no desempenho de suas funções. 

PARÁGRAFO TERCEIRO – Os administradores têm autonomia para nomear procurador (es) para representá-lo 

nas atividades de gestão desta sociedade empresária. 

PARÁGRAFO QUARTO – Os administradores são obrigados a prestar contas justificadas de sua administração 

aos demais, apresentando-lhes mensalmente Balancete e Demonstrativo de Resultado e anualmente o Inventário, 

bem como, o Balanço Patrimonial. 

PARÁGRAFO QUINTO – Os administradores terão direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, a ser 

fixada anualmente pelo consenso unânime na assembleia de sócios. 

PARÁGRAFO SEXTO – As deliberações dos sócios serão tomadas em reunião que será convocada por um dos 

administradores. 

1 – O anúncio da convocação para reunião será afixado em mural na sede da empresa com antecedência mínima 

de 10 (dez) dias. 

2 – Dispensam-se as formalidades de convocação previstas anteriormente, quando todos os sócios comparecerem 

ou declararem, por escrito, estar cientes do local, data, hora de ordem do dia. 

3 – A reunião torna-se dispensável quando todos os sócios decidirem, por escrito, sobre a matéria que seria objeto 

dela. 

4 – Realizada a reunião dos trabalhos e deliberações será lavrada no livro de atas de reuniões, ata assinada pelos 

sócios participantes e cópia da ata autenticada pelo administrador ou pela mesa, será apresentada ao Registro de 

Empresas Mercantis, para arquivamento e averbação. 

5 – A reunião instala-se com a presença, em primeira convocação, de titulares de no mínimo três quartos dos 

titulares do capital social, e em segunda, com qualquer número. 

 

OITAVA – Nos termos do artigo 1.061 da Lei 10.406/2002 fica permitida a alteração deste contrato social para 

viabilizar a nomeação de administradores. 

 

NONA – Fica facultado aos administradores nomear procuradores para período determinado, nunca excedente há 

um ano, devendo o instrumento de procuração especificar os atos a serem praticados pelo procurador, bem como, 

suas atribuições e limitações. 

 

DÉCIMA - As deliberações dos sócios serão tomadas em reuniões, devendo ser convocadas pelo administrador 

sempre que o interesse social o exigir. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Ficam dispensadas as formalidades de convocação previstas no parágrafo 3º do artigo 

1.152 do Código Civil Brasileiro, quando todos os sócios comparecerem ou se declararem, por escrito, cientes do 

local, data, hora e ordem do dia. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – Na forma do disposto no parágrafo 3º do artigo 1.072 do Código Civil Brasileiro, fica 

dispensada a reunião, quando todos os sócios decidirem, por escrito, sobre a matéria que seria objeto delas. 

PARÁGRAFO TERCEIRO – Anualmente, até o dia 30 de abril, os sócios poderão reunir-se para deliberarem sobre 

às matérias de que trata o artigo 1.078 do Código Civil Brasileiro, o que não elide a apreciação e decisão destas 

matérias a forma prevista pelo parágrafo 3º do artigo 1.072 do Código Civil Brasileiro. 

PARÁGRAFO QUARTO – Fica estabelecido que a sociedade não terá Conselho Fiscal. 

 

DÉCIMA PRIMEIRA – Dependem da deliberação dos sócios, além de outras matérias indicadas na lei ou no 

contrato: a) Aprovação das contas da administração; b) A designação do administrador, quando feita em ato 

separado; c) A destituição dos administradores; d) O modo de sua remuneração, quando não estabelecido no 

contrato; e) A modificação do Contrato Social; f) A incorporação, a fusão e a dissolução da sociedade, ou a 

cessação do estado de liquidação; g) A nomeação e destituição dos liquidantes e o julgamento das suas contas; h) 

O pedido de concordata. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO – As deliberações dos sócios serão tomadas: 

I – Pelos votos correspondentes, no mínimo, a três quartos do capital social, nos casos previstos nas alíneas “e” e 

“f”; 

II – Pelos votos correspondentes a mais de metade do capital social, nos casos previstos nas alíneas: ”b”, “c”, “d” e 

“h”; 

III – Pela maioria dos presentes, nos demais casos previstos no Contrato ou na Lei. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – As deliberações dos sócios serão tomadas por maioria simples de votos contados 

segundo o valor da quota de cada um. 

PARÁGRAFO TERCEIRO – As deliberações tomadas de conformidade com o presente contrato e/ou ampara da 

Lei vinculam todos os sócios, ainda que ausentes ou dissidentes. 

PARÁGRAFO QUARTO – A sociedade será dissolvida nos casos legais e/ou por consenso dos sócios através de 

reunião devidamente registrada. A reunião dos sócios que decidir a dissolução da Sociedade, determinará a sua 

forma, funcionamento, prazos e liquidante. 

 

CAPÍTULO IV – DO EXERCÍCIO SOCIAL 

 

DÉCIMA SEGUNDA – O exercício social coincidirá com o ano calendário civil. Anualmente, em 31 de dezembro, a 

administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, Balanço 

Patrimonial e a Demonstração de Resultado do Exercício (DRE). 

PARÁGRAFO ÚNICO – Os lucros ou prejuízos apurados serão divididos ou suportados pelos sócios na proporção 

de suas quotas de participação no capital social. 

 

CAPÍTULO V – DA RETIRADA, MORTE OU EXCLUSÃO DE SÓCIO 

 

DÉCIMA TERCEIRA – No caso de um dos sócios desejar retirar-se da sociedade, ficará sujeita ao direito de 

preferência previsto nesta cláusula: 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O sócio que pretender vender ou transferir suas quotas deverá notificar por escrito a 

sociedade, e esta por sua vez fará Apuração de Balanço Especial, levantando na data da notificação, que irá servir 

de base do preço por ela pretendido, o qual poderá ter uma variação superior, de até 20% (vinte por cento), do 

valor apurado naquele Balanço, para as suas quotas. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – Ocorrendo esta hipótese, o(s) sócio(s) remanescente(s) terá, no prazo de 60 

(Sessenta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação, a preferência na aquisição, no preço, no prazo 

e condições pretendidos. 

PARÁGRAFO TERCEIRO – O prazo de preferência, previsto no parágrafo anterior, poderá ser aumentado com o 

consentimento do sócio notificante. 

PARÁGRAFO QUARTO – Vencido o prazo, sem que tenha sido exercido o direito de preferência, as quotas 

poderão ser livremente transferidas. 

 

DÉCIMA QUARTA – O falecimento de qualquer dos sócios não dissolverá necessariamente a sociedade, ficando 

os herdeiros e sucessores sub-rogados nos direitos e obrigações do de cujus, devendo fazer-se representar, 

enquanto indivisível o quinhão respectivo, por um dentre eles, devidamente credenciado pelas demais. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os haveres do sócio falecido serão calculados de acordo com a apuração de um 

Balanço Especial, levantado pela Sociedade na data do falecimento, devendo os herdeiros do de cujus ingressar 

na sociedade, como sócios quotistas, após apresentar à sociedade a autorização judicial que permita formalizar-se 

inteiramente a operação, inclusive perante o Registro do Comércio. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – Os herdeiros do de cujus indicarão através de procuração, um representante legal, 

desde que não haja impedimento legal quanto à capacidade jurídica do mesmo, para assumir a função de sócio 

administrador. 
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PARÁGRAFO TERCEIRO – A retirada, exclusão ou morte do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros da 

responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até 02 (dois) anos depois de averbada a resolução da 

sociedade. 

 

DÉCIMA QUINTA – Pode o sócio ser excluído quando a maioria dos sócios, representando mais da metade do 

capital social, entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de 

atos graves e que configurem justa causa. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A exclusão somente poderá ser determinada em reunião especialmente convocada 

para este fim, ciente o acusado em tempo hábil para permitir seu comparecimento e o exercício do direito de 

defesa. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – Será também de pleno direito excluído da sociedade o sócio declarado falido, ou 

aquele cuja quota tenha sido liquidado para o pagamento de credor particular do sócio. 

PARÁGRAFO TERCEIRO – No caso de retirada, morte ou exclusão de sócios ou dissolução da sociedade, o valor 

das quotas, considerada pelo montante efetivamente realizado, liquidar-se-á com base na situação patrimonial da 

sociedade, verificada em balanço especialmente levantado, à data da resolução, e seus haveres lhe serão pagos 

em 12 (doze) parcelas iguais, mensais e sucessivas, vencendo a primeira 30 (trinta) dias após a apuração do 

valor. No caso de exclusão de sócio por excesso ou mau uso do mandato, serão descontados dos eventuais 

haveres que o sócio excluído teria direito, os valores relativos aos prejuízos que, comprovadamente, deu causa. 

PARÁGRAFO QUARTO – Podem os sócios remanescentes suprir o valor da quota. 

 

DÉCIMA SEXTA – Os administradores, já qualificados, declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos, 

por lei especial, não estão condenados, nem se encontram sob os efeitos das condenações, a pena que vede, 

ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou 

suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as 

normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. 

 

DÉCIMA SÉTIMA – Fica eleito o foro da Comarca de Canoas/RS, com exclusão de qualquer outro, mesmo que 

mais privilegiado para dirimirem dúvidas, questões ou ações originárias deste instrumento de Contrato Social. 

 

DÉCIMA OITAVA – Revogam-se todas as disposições contidas no contrato social primitivo e posteriores 

alterações, valendo para a sociedade e para terceiros o que neste instrumento ficou deliberado por todos os 

sócios, que, através de suas assinaturas, ratificam e dão como consolidadas suas cláusulas. 

 

DÉCIMA NONA – Nos casos omissos neste contrato serão disciplinados pelos artigos 1.052 a 1.087 do Código 

Civil (Lei 10.406/2002). 

 

E, por estarem assim justos e contratados, formalizam o presente instrumento para que se produzam os devidos 

efeitos legais e jurídicos pretendidos. 

 

 

Canoas/RS, 19 de outubro de 2021. 

 

 

 

ANDERSON WILDFAIER LUMERTZ     MARJORIE BARREIRO SANTOS 
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Registro Digital

Documento Principal

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
RIO GRANDE DO SUL

Número do Protocolo

21/326.115-4

Identificação do Processo

Número do Processo Módulo Integrador

RSP2100356927

Data

17/09/2021

000.778.060-50 ANDERSON WILDFAIER LUMERTZ 19/10/2021

Selo Ouro - Certificado Digital

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

017.281.440-51 MARJORIE BARREIRO SANTOS 19/10/2021

Selo Ouro - Biometria TSE

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

NomeCPF

Identificação do(s) Assinante(s)

Data Assinatura
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TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisrs informando o 
número do protocolo 21/326.115-4.

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa STEELSUL COMERCIO DE ACO INOXIDAVEL LTDA, de
CNPJ 10.882.783/0001-38 e protocolado sob o número 21/326.115-4 em 21/09/2021, encontra-se registrado na Junta
Comercial sob o número 7931863, em 20/10/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Fabiane
Stefani Fetter.
Certifica o registro, o Secretário-Geral, Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves. Para sua validação, deverá ser acessado
o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/
imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.
Capa de Processo

Assinante(s)

CPF Nome Data Assinatura

017.281.440-51 MARJORIE BARREIRO SANTOS 19/10/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

Selo Ouro - Biometria TSE

000.778.060-50 ANDERSON WILDFAIER LUMERTZ 19/10/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

Selo Ouro - Certificado Digital

Documento Principal
Assinante(s)

CPF Nome Data Assinatura

017.281.440-51 MARJORIE BARREIRO SANTOS 19/10/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

Selo Ouro - Biometria TSE

000.778.060-50 ANDERSON WILDFAIER LUMERTZ 19/10/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

Selo Ouro - Certificado Digital

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 19/10/2021

Documento assinado eletronicamente por Fabiane Stefani Fetter, Servidor(a) Público(a), em
20/10/2021, às 14:25.
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JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
RIO GRANDE DO SUL

Nome

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES193.107.810-68

Porto Alegre. quarta-feira, 20 de outubro de 2021
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