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SESSÃO PLENÁRIA DO DIA 28/06/2018 

Ata n° 49/18 

Aos vinte e oito dias do mês de junho de dois mil e dezoito, às 10 horas, reuniu-se em 
Sessão Plenária, na sala do plenário, no prédio do Palácio do Comércio, localizada no 
segundo andar da Sede da Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul, 
sita à Av. Júlio de Castilhos, 120, nesta capital, o Colégio de vogais da JucisRS, sob a 
presidência do presidente ltacir Flores, que saudou a todos os presentes, em seguida, 
encerra-se as sessões de turmas para dar início a sessão plenária do dia 28/06/2018, 
verificado o quárum foi aberta a sessão. De imediato foi feita a leitura e a discussão ata 
48/18 de 26/06/2018, em regime de discussão e votação foi aprovada por unanimidad 
Hoje teremos o debate sobre a resolução de livros, e para isso convido Diretor Cez 
Perassoli, para sentar ao meu lado e passo palavra ao secretário Cleverton Signor, que 
saúda a todos e informa que nós temos uma comissão que foi criada para elaboraçã, 
algumas normas ou enunciados a que se refere a autenticação de livros, já estávamos 
trabalhando muito na elaboração deste enunciados, porém agora chegou o momento de 
enfrentarmos estas questões que por hora são exigidas, porém não estavam normatizadas 
ou escritas para que se pudesse publicizar para usuários, clientes e analistas de livros 
nos temos um ambiente de análise de livros que em alguns lugares é de um jeito e o 	

N 
é de outro, então nos queremos padronizar isso para que não se tenha dúvidas sobç 
forma de autenticação de livros, nossa chefe do setor de livros sempre prezou pela melho 
análise dos livros, porém ela era muito cobrada de onde estava escrito tudo aquilo que elá 
exigia, e nós não tínhamos isso, então foi juntando as principais dúvidas e problemas q te 
ela enfrentava lá embaixo, no decorrer de um ano e se trouxe para dentro de uma instruç 
que está sendo apresentada aos senhores e senhoras vogais, para que seja colocada em e 
discussão e aprovada ou alterada, para que se coloque em funcionamento, a comissão de 
livros foi constituída através da portaria do presidente, portaria número dois, onde tem a 
vogal Ana Queiroz pelo SESCON, e a vogal Marlene Chassott pelo CRC, o diretor Cezar 
Perassoli, como presidente da comissão, o Lucas, a Gladis e o Cleverton Signor, teve 7 
muitas reuniões, muitas discussões junto ao conselho de contabilidade, e fruto disso se 
trouxe essa proposta de resolução que podemos fazer leitura ou colocar em discussão para 
que possamos chegar a um entendimento e aprovação na data de hoje, e todos nós 
sabemos que o SPED desde de 2016 não faz parte da Junta Comercial, foi pelo decreto da 
presidente Dilnia Rousseff, passar todo SPED para Receita Federal, desde lá até h2je nós 
não temos mais nenhum vinculo, porém nesse período entrou obrigatoriedad-57:lo livro 
Digital na Junta Comerciancispàsando os empresários e contadores da-iffifressão do livro 
de papel. Encerrando/o/mês de ju\ ho na sede não entra mais li nrde papel, te os visto 	1 \ 
que isso tem melhorado bastante ambiente e os prazosí entrega das an es dos /. 	ir  
livros também, porém o interior continua ainda recebendo m meio físico e t m 	meio [1) eio 12 ) 

71 / eletrônico, temos um problema no fntibr, os livros eram utenticados e sua 	çoes , 
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não eram passadas para sistema então nos temos um grande legado de fichas que nã 
foram passados para sistema porque nós entendemos que o livro ele pode ser recebiddj  
em qualquer uma das unidades descentralizadas ou das sedes, porém existe necessidade 
de nós atualizarmos todos os livros que estão ainda informados somente nas fichas esse é 
um trabalho bem complexo porque Caxias do Sul, por exemplo tem quinhentos mil livros 
que estão nas fichas ainda é necessário que nós façamos a atualização dos livros para que 
possamos recebê-los em qualquer unidade da Junta Comercial. Em seguida secretário 
passa a palavra ao Diretor de Registro Cezar Perassoli, que é presidente da comissão e 
que saúda a todos e informa que se não tiver nenhum ponto para debate que a gente faça 
a aprovação direto sem leitura, mas se quiserem que se faça a leitura só peço que se 
pronunciem para nós começarmos. Em seguida com palavra vogal Marcelo Maraninchi, 
saúda a todos comunica que esteve falando com Marlene Chassott, e a posição deles é 
mais importante, única dúvida que tenho é no enunciado dois, pois diz que o termo de 
abertura e encerramento o critério de verificação do administrador que assinará o que está 
registrado aqui, então só para entender se eu tenho livro perdido quem terá que assinar e o 
administrador da época, porque o logo seguinte diz que é na data da assinatura vai se 
agora essa é dúvida que eu tenho, dando prosseguimento o Cezar Perassoli, informa qu 
muitos usuários trazem documentos para arquivamento na Junta Comercial, e quando va 
assinar os livros eles tomam sempre como referência a data do termo de autenticação, com 
bastante frequência nos temos um problema entre a data do documento assinado e data 
da autenticação da Junta, aquela pessoa no momento da assinatura daquele contrato ela 
era administradora da empresa esse conteúdo do enunciado número dois, então ficand i  
com dúvidas a respeito de qual administrador que assinaria na data do termo de abe 
sempre devemos considerar o que consta no documento arquivado, segunda cai a 
referente a esses livros antigos, esse caso enunciado número três, o que acontece o term 
de abertura do encerramento do livro geralmente esses levam a data do exercício social o 
acontece a instrução normativa e a legislação dizem que o administrador atual ele pode 
responsabilizar por essa escrituração em períodos pretéritos para poder regularizar 
contabilidade da empresa então o que acontece se colocar no termo que nesses caso 
que o administrador se responsabiliza a gente pede para que a data do termo de abertura 
seja de agora porque com data de agora nós vamos ver quem são os sócios 
administradores que vão assinar livro. Dando prosseguimento passo palavra a Dra Marlene 
Chassott, que saúda a todos e informa que essa resolução foi muito discutida com CRC 
com nossa presidente, passei para eles essa minuta para que pudessem dar alguma 
sugestão e realmente até então todo CRC concordou conosco para formalizar esse 
trabalho. Em seguida o presidente Itacir Flores, informa que não havendo mais ninguém 
para usar palavra nos vamos colocar em votação a resolução dos livros, aprovada por 
unanimidade, dando prossegui,ménta'a nossa plenária eu quero registrar aqu 	lf queeije as 
14h o vogal Tassiro Fracasso(vai esta? aqui com seu carro para que nas-p15-ssamos levar t 
os quatrocentos quilos de/gêneros ali entícios até ao Asilo F,adre Cacique, a Vogal 
Marlene Chassott também vai estar lá, e também gostaria de t;egistrar aqui perante 1,Iégio 
de vogais que o vogal Zélio Hocsman . dou um rancho'no valor bem consider vel 

W
acredito que esse tipo de atitud_e$91 ser valorizado4or isso tomei essa .rici-t de 
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colocar aqui para senhores vogais, dando prosseguimento gostaria de informar que nós 
estamos fazendo um planejamento para uma viagem ao estado de Minas Gerais, onde a 
nossa diretora do plenário Marcia Liz e Ora Inês Antunes, nossa diretora jurídica, irão ficar 
dois dias, e o Cezar Perassoli e o Cristiano Neves, mais dois dias na outra semana, para 
buscarem informações direto na fonte para que possamos ter um pessoal técnico bem 
mais especializado e com mais conhecimento, e também analisando a situação liguei para 
dois vogais que aqui representam duas entidades fundamentais neste contexto que a Ana 
Paula e Marlene Chassott inicialmente liguei para dois, mas nosso objetivo e levar uma 
comissão de vogais para Minas Gerais, nós estamos pedindo autorização para governo 
para pagar as passagens caso contrário vamos tentar conseguir um patrocínio junto as 
entidades que possam colaborar conosco para participar de um plenária lá em Minas 
Gerais. Em seguida informo que na próxima Plenária iremos receber Sr. Benito Papini 
Junior da Receita Federal, para falar sobre R4, que é quarta parte do Redesim. Dando 
prosseguimento passo aos assuntos gerais, alguém quer usar palavra, vogal Frederico 
Nonato, com a palavra eu tenho uma dúvida se uma pessoa física ou jurídica se ela pode 
ou não ingressar e sair da sociedade num mesmo, com palavra diretor de registro 
Cristiano Neves, que saúda a todos informa que assessoria recebe muitas reclamações 
que nós não temos uma opinião formada sobre determinado assunto que nós fazem 
exigências talvez não tão no mesmo sentido que gera um certo problema para usuário, 
esse assunto ele foi levantado a duas semanas e foi unanime por parte dos analistas que 
não teria possibilidade, com palavra vogal Marcelo Maraninchi, informa que a lei não veda 
a entrada e saída de uma pessoa num mesmo ato e que concorda com vogal Frederico 
Nonato, em seguida o vogal Frederico Nonato, diz que importante ter um estudo por 
da TI, mas eu sou da opinião que nós voltemos a esse tema e tomemos uma 
conjunta assessoria e vogalato para que se possa tomar uma decisão certa 
assunto com relação de imposto de transmissão no caso de doações existe uma p rtari 
17 da Junta Comercial de 2003, que diz a doação de participação societárias deverá ser 
instruído com um comprovante de recolhimento do imposto de transmissão o ITCD, coki 
palavra Cristiano Neves, e interessante colocar que eu, e o Cezar Perassoli, fizemos um 
requisição para Receita Estadual, um pedido de manifestação sobre esse assunto e 
resposta foi incisiva que nos devemos fazer fiscalização de recolhimento deste imposto, 
logo nós estamos atuando como fiscais da Receita Federal, com palavra vogal Paulo 
Mazzardo, pergunta como é realizado a fiscalização na doação de ações em companhias 
fechadas, o diretor Cristiano Neves responde que se porventura eles trazem alguma ata 
alguma assembleia fazendo menção a transferências de ações senão é interna. !ando 
prosseguimento o presidente Itacir—Fiores, informa que nós vamos levar essa staT-stão 
para dar um alinhamento por pOrtaria, como não há mais nada eu encerro a 
plenária e dou por aberta as sesões de urma. 
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