
 
 
ATA DA REUNIÃO DO FÓRUM REDESIM REALIZADA EM 23 DE JUNHO DE 2022. 1 
Início: 13h00min  2 
Término: 14h30min. 3 
Local: Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo – CRCES e virtual pela plataforma Zoom. 4 
Presenças: Coordenadora contadora Carla Cristina Tasso - CRC-ES; Tiago Batista Cardoso – ASCONCA; 5 
Mário Zan Barros - SESCON-ES; Adaman Teles – SESCON/ES; Rodrigo Sangali - FEMICRO-ES; 6 
Admilson Nobre dos Santos – ASCOVV; Henrique Gonçalves Ribeiro – JUCEES; Breno Mamari Pessoa 7 
– ACV; Esdra Santiago Lima – ALCESC; Marcio Antônio Cuzzuol Pereira – ASCOL; Milza Fernandes 8 
Oliveira – Sindcontábil - ES; José Vargas – FEMICRO – ES; Danielle Cristina Ramos Rodrigues - 9 
Assessora de Comunicação; Gustavo Miranda e Emerson Maciel Claudino Corrêa Santos. 10 

ORDEM DO DIA: Após cumprimentar a todos, a Coordenadora do Fórum REDESIM, Contadora Carla 11 
Cristina Tasso, registrando a grande parceria com a Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, 12 
representada pelo Sr. Henrique Gonçalves Ribeiro. Em seguida, frisou que só havíamos recebido duas 13 
demandas, sendo as duas enviadas pela APROC (Associação dos Profissionais de Contabilidade de 14 
Colatina). Foi solicitado junto à SEFAZ/ES melhorias no download dos arquivos XML, não ficando restrito 15 
somente ás notas modelo 55 emitidas contra a empresa, como também os XML referente ás notas modelo 16 
65 de emissão da empresa, á exemplo do Estado de Minas Gerais e Piauí, que junto foi apresentado à 17 
divulgação do que ocorreu no Piauí. Ao perguntar aos participantes sobre o pleito, ficou definido que a 18 
pauta seria devolvida a fim de ser recebida novamente com base na legislação atual, com solicitação e 19 
justificativa, para ser apresentada a SEFAZ/ES e assim poder ter embasamento para cobrar de forma 20 
correta. A próxima demanda enviada pela APROC relata que na constituição após a geração do contrato 21 
social não é mais possível fazer alterações, com isso é necessário iniciar o processo do zero. Dessa forma, 22 
foi solicitada à JUCEES nova viabilidade. Em resposta o Sr. Henrique Gonçalves Ribeiro ressaltou que 23 
essa é uma regra do REDESIM, os dados que são originados da viabilidade do DBE não são passíveis de 24 
alteração, deve se iniciar o processo novamente, porém se for alteração de um dado FCN, como por 25 
exemplo, endereço do quadro societário, estes dados podem ser alterados por regra do REDESIM. Carla 26 
Tasso destacou que foram somente esses dois tópicos de pauta, sendo que um será devolvido, e esse 27 
último tratado. Assim como, foi recebida uma reclamação expondo a questão dos enunciados que foram 28 
feito três processos iguais de consolidação e redução de consolidação do contrato e questão do capital 29 
social, uns foram aprovados e outros não, foi feito um chamado no fale conosco e não foi respondido. Foi 30 
solicitado informações acerca desses enunciados, se estão sendo usados corretamente de acordo com o 31 
que foi dito, por ser importante ter um padrão de julgamento. Em resposta, o Sr. Henrique Gonçalves Ribeiro 32 
frisou que a ideia é estabelecer um padrão, sendo que se trata de mais de 164 entendimentos diferentes 33 
que julgam, a intenção realmente é colocar um padrão, pois o documento foi aprovado justamente para não 34 
ter problemas de interpretação, mais em caso de divergências ele pede que sejam encaminhados à 35 
JUCEES. Também foi informado sobre a IN 81 e IN 77, que se encontra em consulta Pública, o DREI - 36 
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, está recebendo as sugestões até o 37 
dia 27 de junho de 2022, por meio do e-mail: drei@economia.gov.br.  O Sr. Henrique Gonçalves Ribeiro 38 
também informou sobre as notícias da volta do balcão único, que está sendo discutido novamente essa 39 
possibilidade. A Coordenadora do Fórum REDESIM, Contadora Carla Cristina Tasso, informou que teria 40 
alguns informativos, um deles é sobre um treinamento no próximo semestre, juntamente com a JUCEES, 41 
e que irá abranger vários temas, em que os vídeos serão de duas horas, num total de 20 horas, dentro dos 42 
temas terá constituição, alteração, entrada de sócios e outros, o curso será gravado no CRCES e 43 
disponibilizado para todos os profissionais. O último informativo é que a Secretaria do Meio Ambiente e 44 
Recursos Hídricos (SEAMA), publicou uma norma dando permissibilidade para as prefeituras regularizarem 45 
a licença ambiental, obedecendo a Lei Federal, foi lançado um APP para as próprias prefeituras se 46 
regularizarem, pois não será mais o Estado que irá fazer esse processo.  47 
 48 
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ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada. Esta Ata será assinada pela 49 
Coordenadora do Fórum REDESIM, Contadora Carla Cristina 50 
Tasso............................................................................................................................................................... 51 
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