
 
 
ATA DA REUNIÃO DO FÓRUM REDESIM REALIZADA EM 13 DE MAIO DE 2021. 1 
Início: 13horas. 2 
Término: 14h50.  3 
Local: Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo – CRCES e virtual pela plataforma Zoom. 4 
Presenças: Carla Cristina Tasso, Rodrigo Sangali, Marco Cuzzuol, Hugo Tófolli, Claudiani Zanni, 5 
Sócrates Ramos, Bruno Brunoro, Breno Mamari Pessoa, Eliomar, Márcio (Colatina), Juliana, Glauber 6 
Vettoraci, Henrique, Paulo Juffo. ............................................................. 7 
ORDEM DO DIA: 1) Comunicados: 1.1) Perguntas de profissionais para a Junta Comercial x 8 
Parceria com ADERES: a Junta Comercial é órgão de registro, e tem recebido várias demandas no Fale 9 
Conosco, principalmente ligadas à procedimentos estratégicos, estruturais e de constituição dos 10 
negócios. Porém, a JUCEES não pode responder a tais questionamentos. Após várias discussões entre 11 
as entidades, a ADERES sugeriu trabalhar em parcerias com as associações de contabilidade, de forma 12 
a oferecer treinamento aos empreendedores do ES, assim como contadores. O Sr. Hugo Tófoli 13 
esclareceu que existe um edital que cria as regas para tal parceria, os conteúdos ficarão a critério das 14 
associações. O contato com a ADERES será por meio do Sr. Paulo Barbosa, gerente de Micro e 15 
Pequena Empresa e Associativismo. 1.2) Campanha de alimentos junto com a CUFA: Carla Tasso 16 
falou da campanha em parceria com a CUFA na arrecadação de alimentos, comentando sobre a iniciativa 17 
da conselheira Paula Antonela que arrecadou muitos quilos de alimentos em Vitoria em parceria com a 18 
ACV. Colatina também arrecadou bastantes alimentos por meio das associações, sendo que Colatina e 19 
Linhares foram mais de 725kg de alimentos, conseguindo ajudar quase 100 famílias. Na Serra, o ponto 20 
de recolhimento é no escritório do Marcelo Munhão, em Vila Velha está no Waltercom, no interior está 21 
nas associações e nas Delegacias. Solicitou a quem pudesse ajudar recorrendo aos seus clientes para 22 
colaborar com a campanha, informou que não precisa ser a cesta básica completa, podem contribuir com 23 
itens da cesta. Tem muita gente passando fome e o reflexo disso é o aumento da violência, famílias estão 24 
morando na rua por que não tem como se manter as contas. 1.3) Convênio CFC x SEBRAE: o Projeto 25 
“Contador do Futuro” será um treinamento, estilo uma pós graduação, 160 horas, gratuito para os 26 
profissionais da contabilidade, as inscrições estão abertas e devem ser feitas pelo site do SEBRAE, vai 27 
falar de marketing, LGPD e vários outros assuntos. Pede que seja divulgado pelas Associações e 28 
Delegacias. 1.4) Fórum Permanente de Micro e Pequena Empresa do Ministério da Economia: A Sra 29 
Carla Tasso comentou que o CRCES é a única entidade individual e regional que participa desse fórum, 30 
cujo representante é Rodrigo Sangali, o qual foi solicitado  para compartilhar as informações, não só para 31 
conhecimento de todos, mas também para contribuir. O Rodrigo Sangali falou que o CRCES participa de 32 
quase todos os Comitês do Fórum Permanente, desde o de Racionalização de Burocracia até o de 33 
Educação Continuada. Tratou de algumas liberações para MEI, concordata e falência da Micro e 34 
Pequena Empresa, discutindo a possibilidade de não bloquear o CPF do empresário que devido a 35 
pandemia não conseguiu manter sua empresa e pediu falência, para que ele possa se reerguer criar um 36 
novo CNPJ e discussão do Programa de fomento e capitalização das micro e pequenas empresas. O 37 
Comitê de Acesso a Mercados que trata das compras públicas, mercado interno, mercado externo. O 38 
Comitê de Tecnologia e Informação que está discutindo sobre registro de marcas e patentes para micro e 39 
pequenas empresas, divulgando a cartilha do NPI, tentando simplificar os processos. O Comitê de 40 
Financiamento e Investimento ao Crédito e o de Comitê de Política Nacional de Apoio a Micro e Pequena 41 
Empresa que vai tratar da divulgação do Fórum Permanente e vai iniciar um estudo para apoio ao 42 
desenvolvimento de Micro e Pequenas Empresas. Tem apresentado a realidade dos contadores e a 43 
dificuldade na prática, como está em outros fóruns acaba conhecendo um pouco de cada setor e tenta 44 
levar a dificuldade de atender essa legislação, além da discussão sobre o acesso a crédito. O Fórum está 45 
tentando tornar o Pronampe permanente diminuindo a burocracia, a maioria das micro e pequenas 46 
empresas não conseguiu chegar ao crédito por causa das restrições. A Sra. Carla Tasso comentou que 47 
é muito trabalho, mas o retorno para a classe contábil é grande. 2) ADERES: 2.1) Regimento Interno: 48 
está aguardando a indicação de representante de uma entidade para encaminhar para o Governador, vai 49 
informar para a  Coordenadora Carla Tasso ajudar na cobrança da indicação. Carla indagou se a 50 
AESCON poderia fazer parte do Fórum, ao que o Sr Hugo Tófolli respondeu que depois de tudo aprovado 51 



 
 
poderia abrir edital para novas participações, porém, lembrou que a participação no Fórum é aberta 52 
apenas não permitindo deliberar, isto é, não pode ter voto, mas pode ter voz. 3) Junta Comercial: 3.1) 53 
Rodrigo Sangali disse que na reunião do Comitê Temático do Fórum Permanente de Desburocratização 54 
os órgãos públicos que abrem licitações levantaram dúvida, principalmente relacionadas ao MEI, sobre a 55 
documentação que tem que apresentar para participar desses eventos, vão tentar com a Junta Comercial 56 
realizar um Workshop par tirar dúvidas por que muitas vezes os documentos apresentados não são 57 
aceitos pelo licitante. O Sr Paulo Juffo respondeu que MEI não é com a Junta Comercial, a formalização, 58 
as alterações, é tudo no Portal, a única coisa que fica hospedado para fins estatísticos são os dados do 59 
MEI, o documento hábil que o MEI tem que apresentar é o certificado. Rodrigo Sangali perguntou se era 60 
possível o MEI fazer a contabilidade e registrar os livros. O Paulo Juffo respondeu que poderia e entraria 61 
como micro empresa. Paulo Juffo  disse que a partir de julho com a IN 82, o MEI ou qualquer empresa, 62 
não vai poder registrar o balanço e demais demonstrações sem o livro autenticado, seja no Sped ou na 63 
Junta Comercial, com isso solicita apoio do CRCES na divulgação dos normativos. 3.2) Assinatura 64 
Eletrônica: o Henrique fez uma apresentação da assinatura digital utilizando o Portal do GOV.BR para 65 
acabar com a digitalização, dando autenticidade àquele documento que está sendo registrado. A 66 
proposta é utilizar o GOV.BR para todos os serviços prestados por órgãos públicos. A iniciativa da 67 
assinatura digital está amparada na Lei 14.063/2020. As assinaturas estão classificadas como Bronze, 68 
Prata ou Ouro conforme a segurança que ela proporciona. Vários estados, à partir de 15 de maio, estão 69 
aptos a fazer a assinatura digital certificada, mas o fornecedor da JUCEES informou que estavam em 70 
fase de teste das integrações por que estavam dependendo do SERPRO para fazer algumas validações. 71 
Após os testes, será estipulada data para entrar em operação. O Sr Paulo Juffo comenta que isso vai 72 
exigir uma divulgação junto aos usuários e vai precisar da ajuda do CRCES tanto na divulgação quanto 73 
no convencimento de que é uma sistemática segura, e já começar a trabalhar os clientes para realizar os 74 
cadastros. Desta forma pretende acabar com os processos digitalizados que concorrem para muita 75 
exigência. O Sr Glauber Vetoratti comentou que o GOV.BR será cada vez mais usado e fica muito feliz 76 
com essa possibilidade da assinatura eletrônica qualificada ser aceita pela JUCEES, porém questionou 77 
se a forma atual em que o empresário assina e o contador autentica ainda vai continuar em vigor, 78 
justificou a pergunta porque muitas vezes encontra algumas dificuldades para a utilização do GOV.BR. O 79 
Sr Paulo Juffo responde que o DREI vai extinguir essa possibilidade, entretanto não pode precisar 80 
quando isso vai acontecer. 3.3) JUJU – Assistente Virtual da JUCEES:  foram feitas algumas alterações 81 
na JUJU possibilitando novas opções e atualizações aumentando significativamente as interações com a 82 
JUJU. Os representantes da JUCEES sugeriram que o CRCES também disponibilize um robô para 83 
responder as dúvidas dos profissionais. A Coordenadora Carla Tasso comentou que está nos planos do 84 
CRCES, porém acredita que não será implantado esse ano pela complexidade de treinar o robô para dar 85 
a resposta certa para uma enorme variedade de perguntas. 3.4) Live sobre Sistema de Livro Digital: 86 
tem havido muito Fale Conosco em relação ao livro digital, está tendo muita dificuldade do profissional, ou 87 
de quem trabalha com ele, de transmitir adequadamente o livro, então foi sugerido a realização de uma 88 
live para orientações. A Coordenadora Carla Tasso vai pedir a Srª Érika Viana para entrar em contato 89 
com a JUCEES para acertar os detalhes para organização da live. 3.5) Manual sobre Espólio: um 90 
trabalho do Heber com orientações de como podem ser arquivados na JUCEES contendo orientações 91 
legais e orientações de como usar o Simplifica. A Coordenadora Carla Tasso solicitou o envio da 92 
Cartilha para encaminhar para as Associações divulgarem entre seus afiliados, solicitou a Assessora de 93 
Comunicação, Srª Daniele Rodrigues a produção de vídeos divulgando o GOV.BR. O Bruno Brunoro 94 
sugeriu que sempre que falar de JUCEES falar do que tem disponível no site porque a quantidade de 95 
informação é enorme. 4) Assinatura do Termo de Adesão da Agencia Virtual: os profissionais estão 96 
solicitando que a assinatura seja nos mesmos moldes da assinatura para a JUCEES, hoje tem que pegar 97 
o Termo de Adesão imprimir, levar para o empresário assinar, ir ao cartório para reconhecer firma, 98 
escanear e enviar pelo e-doc. A sugestão é que o empresário assine e o contador valide a assinatura ou 99 
por meio do próprio certificado digital do cliente, assim conseguiria obter ganho de tempo e redução de 100 
custo. O Bruno Brunoro disse que não está registrando em cartório, ele encaminha para o cliente e o 101 
cliente devolve e encaminha para a SEFAZ com cópia simples do documento do cliente. A 102 



 
 
Coordenadora Carla Tasso disse que existem procedimentos que nem todos conhecem, talvez tenha 103 
procedimentos mais fáceis que não é de conhecimento geral, por isso é importante a troca de 104 
informações. O Sócrates Rocha comentou que está com processo no Rio de Janeiro e lá tem outra via 105 
que é o reconhecimento facial validado pela SERPRO, fica muito mais barato e pode ser feito na hora, 106 
constituindo uma opção em relação à assinatura de contrato. 4) SEFAZ: 4.1) Troca de Subsecretário: 107 
comunicou que o Subsecretário da Fazenda mudou, o Sr. Luiz Cláudio foi exonerado, e em seu lugar foi 108 
nomeado o Sr. Benício. E foi publicada portaria dando mais poder ao Subsecretário, inclusive dando 109 
poderes para isentar a aplicação de multas. O CRCES já entrou em contato com o novo Subsecretário 110 
para estreitar o relacionamento e  visando ações em parceria para melhorar o ambiente regulatório dos 111 
bons contribuintes. 5) Prefeituras: agendas com as prefeituras para firmar os Termos de Cooperação 112 
Técnica que atua com troca de informações. O advogado da AMUNES, Dr. Luciano entrou em contato 113 
para firmar o Termo de Cooperação Técnica direto com a AMUNES, e também divulgar o trabalho junto 114 
aos Contadores. Ele está muito empolgado em saber que existem Associações, localizadas em vários 115 
municípios, que representam os profissionais. A Coordenadora Carla Tasso reafirmou o caráter técnico 116 
dos acordos. A Assessora de Comunicação Danielle disse que o Dr. Luciano vai pautar na próxima 117 
reunião da Diretoria da AMUNES, tanto a Cooperação Técnica quanto o reconhecimento e valorização do 118 
profissional para conseguir atendimento com prioridades. 6) Parceria com SEBRAE: o SEBRAE vai fazer 119 
a “Semana do MEI”, 24 a 28 de maio, o CRCES precisa de voluntários para atender os empresários, está 120 
organizando calendário de atendimento, basta o profissional interessado disponibilizar uma hora para 121 
atendimento online. O evento é virtual, de 8h às 17h, o CRCES vai ter um stand virtual dentro do evento, 122 
e quando o empresário acessar o stand do CRCES encontrará a lista de profissionais que poderá tirar 123 
dúvidas pelo whatsapp por meio do telefone que estiver cadastrado. 7) Receita Federal: 7.1) DBE do 124 
CNPJ: a demanda da ACV trazida pelo Mário Zan sobre a DBE do CNPJ, foi parcialmente atendida, teve 125 
retorno da Receita Federal de Brasília dizendo que a demanda é pertinente e está tomando as 126 
providências, o pleito é um ou dois CPFs responsáveis por um CNPJ. 7.2) Atendimento da Receita 127 
Federal no CRCES: o atendimento será feito por estudantes treinados para atuar no NAF – Núcleo de 128 
Atendimento Fiscal. Também foi enviada proposta para a SEFAZ que recebeu bem o projeto. 7.3) 129 
Parceria SEBRAE X CRCES/PVCC: A Mônica Porto está coordenando. A coordenadora agradece aos 130 
presidentes de associações que estão divulgando o Projeto para atendimento virtual de empresários para 131 
tirar dúvidas.............................................................. 132 
8) Assuntos gerais: 8.1) o Hugo Tófolli fala do WebNar da ADERES que destaca temas diversos, 133 
sempre tentando trazer a questão do empreendedorismo, a questão de Micro e Pequenos negócios.  Vai 134 
realizar uma WebNar com a Junta Comercial e está pensando em falar sobre o Fórum Redesim, falar do 135 
registro das empresas, qual sua importância, ressaltando a participação social dentro do governo. Carla 136 
Tasso foi convidada e a gravação será no estúdio da ADERES, 19 de maio, às 19h. 8.2) a ADERES 137 
montou um estúdio e está colocando a disposição do CRCES. Está montando uma plataforma de cursos 138 
“online” com três modalidades, a tradicional, biblioteca de vídeos, e a vídeo aula. A Assessora de 139 
Comunicação Danielle Rodrigues informou que tem um prestador de serviços que faz as filmagens 140 
para o CRCES, mas tem limite de quantidade, e que assim pode ser pensado em como utilizar o estúdio 141 
da ADERES de forma conjunta com temas comuns às duas instituições.  142 
.................................................................................................................................................... 143 
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada. Esta Ata será assinada pela 144 
Coordenadora do Fórum Redesim, Contadora Carla Cristina Tasso............................................................. 145 
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