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ATA NÚMERO 11 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO DA JUCIS-DF  

 

Data/Horário/Local: 26 de maio de 2020 (terça-feira), as 19:00hs via SKYPE Brasília-DF. 

Mesa: Presidência Sr. Walid de Melo Pires Sariedine, Vice-Presidência Dr. João Vicente Feijão Neto e 

Secretário Dr. Maxmiliam Patriota Carneiro. 

Convidada especial: Drª Fabiana Di Lúcia - Secretária de Empreendedorismo do GDF. 

Vocalato: Representado por 16 vogais, de diferentes Entidades do Governo do DF, estando presente na 

reunião, 15 vogais, com ausência justificada do Dr. Hugo Mendes Plutarco. 

ORDEM DO DIA: 1. Aprovação da 10ª ata da Sessão Plenária Ordinária, de 28/04/2020; 2. Padronização 

de prazos para os Relatores de processos enviarem seus relatórios e pareceres à Gerência de Unidades 

Colegiadas; 3. Assuntos gerais. 3 ABERTURA/ASSUNTOS GERAIS: 3.1 Aberta pelo Sr. Presidente da 

JUCIS-DF a reunião virtual às 19h30m, via Skype, devido ao isolamento social da pandemia do Covid-19, 

cumprimentou os presentes, destacando a presença da ilustre convidada, Drª Fabiana Di Lúcia, Secretária 

de Empreendedorismo do Governo do Distrito Federal-GDF, dando-lhe as boas-vindas, tendo ela 

agradecido o convite e a oportunidade de conhecer os participantes do Colegiado, colocando a nova pasta 

criada à disposição para parcerias, com boas expectativas para o futuro, e para ouvir a todos. 3.1.1 O 

Presidente pediu aos Vogais, que se apresentassem em ordem alfabética e indicassem  a a Entidade 

representativa de cada um, sendo a Srª Secretária saudada com satisfação e votos de sucesso na empreitada 

de fomento ao empreendedorismo do Distrito Federal, colocando-se todos à sua inteira disposição.  3.1.2 

Finalizada a apresentação, o Sr. Presidente ressaltou o pedido do Governador do GDF, Dr. Ibaneis, para o 

total apoio a nova Secretaria criada e a sua titular, dando ênfase a um dos projetos da Secretaria, do 

empreendedorismo feminino, uma bandeira que merece estender-se por todo Brasil e não apenas ao Distrito 

Federal, dentre outros. Voltando a palavra a Srª Secretária, mais uma vez agradeceu a oportunidade, certa 

do apoio de todos para construir, discutir e executar a curto prazo os projetos de empreendedorismo 

planejados, como forma de atender a população nesse difícil momento em que a resposta do Estado precisa 

ser rápida, preocupação essa do Governador por resultados. 3.1.3 Contando a Secretária com a experiência 

de todos na construção da história da nova Secretaria, em conjunto com a nova Junta do DF, recebeu o 

apoio do Sr. Presidente da JUCIS-DF, que destacou representar o vocalato a sociedade produtiva do DF 

como um todo, o que facilita antecipar o agendamento, o conhecimento e o entrosamento a ser acertado 

entre as entidades que cada um dos vogais representa, para as parcerias e discussões dos projetos comuns 

almejados. Informou sobre as visitas que estão sendo feitas ao empresariado da Cidade, com a Junta 

participando, para somar esforços em prol da sociedade do DF, em atenção ao integral apoio que o 

Governador sempre deu a nova JUCIS-DF, desde o início, para os bons resultados alcançados. 3.2 

Saudações finais do Sr. Vice-Presidente, Dr. João Vicente Feijão Neto, a nova Secretária, desejando-lhe 

sucesso e boas parcerias com a Junta do DF. Aproveitou para recomendar a live que assistiu, com juízes e 

advogados, sobre a concordata, com foco na recuperação judicial e as suas consequências, diante da crise 

econômica que se avizinha aos novos tempos e após o coronavírus. COMUNICAÇÕES DE DECISÕES 

ALCANÇADAS: 3.3 Na continuação da inversão da pauta, relatou a Srª Chefe de Gabinete da Presidência 

da JUCIS-DF, Drª Amanda Marques, que a Junta foi procurada pela CEF-Caixa Econômica Federal, por 

meio das subsidiarias e na pessoa dos respectivos Presidentes da Caixa PAR, Caixa Cartões, e Caixa 

Seguros, para expor questões enfrentadas no arquivamento dos processos dos seus Conselhos 

Administrativos. E que, por exercer o Presidente da holding também a presidência dos Conselhos 

Administrativos das subsidiárias da CEF, principalmente neste momento atual de pagamento do auxílio 

emergencial devido a pandemia, o aumento de trabalho tem sido significativo, dificultando a assinatura 

digital eletrônica do Presidente da CEF em todos os processos para registro na JUCIS-DF. Como solução, 

em conjunto com o DREI-Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, órgão técnico e 

normativo de registro, foi aprovado e em vigor, o entendimento de que: “os processos de arquivamento 

das Atas dos Conselhos Administrativos das SA poderão ser registrados nas Juntas com as 

assinaturas manuais no documento e digitalizadas em pdf, sem a necessidade da assinatura ser digital 

eletrônica”, além de estar em estudo nova normativa. Com isto, todos ganharam, tanto a CEF, como a 
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JUCIS-DF e a sociedade, e todas as empresas da mesma natureza foram beneficiadas, com menos 

burocracia, maior celeridade, mais arquivamentos e agilidade em todo o processo. Como relatou a Srª Chefe 

de Gabinete, a satisfação foi de todos, significando mais uma opção  da forma de análise e redução de 

processos para a CEF e a todos que foram beneficiados. 3.4 Voltando a palavra ao Sr. Presidente,ele 

informou uma outra vitória a partir da solução dessa questão da CEF, com estudos já sendo feitos no sistema 

da JUCIS-DF (empreendedor digital), após a identificação de ser o registro de “alteração de endereço” 

desse mesmo banco em torno de 70% da movimentação dos pedidos de arquivamento, para passar a ser 

feito automaticamente, dando maior celeridade ao processo e deixando a instituição de ficar a descoberto. 

Diante da satisfação da CEF, a proposta de parcerias com a JUCIS-DF, em projetos que beneficiem o setor 

produtivo serão bem recebidos. 3.5 OUTROS ASSUNTOS GERAIS IMPORTANTES: o Presidente 

solicitou a alteração da data da próxima Plenária do mês que vem (junho), passando do dia 16 para 30 de 

junho de 2020, visando possibilitar o envio da nova proposta de Regimento Interno da JUCIS-DF,  em 

estudo, uma das propostas inseridas neste, seria de contemplar mais servidores e o teletrabalho, após a 

vivência do isolamento social imposto pelo Covid19  e a conclusão do ganho de produtividade em quase 

60% durante esse, tanto em relação ao tempo, como passar a Junta a ter uma estrutura mais enxuta. Com o 

apoio do Governo do Distrito Federal - GDF, sempre de porta aberta para a JUCIS-DF e diante desse projeto 

ser contemplado no Regimento Interno, a possibilidade de mais servidores e o compromisso de que cerca 

de 30 a 40% deles trabalhem diretamente nas Administrações Regionais do Governo Distrito Federal-GDF, 

tanto no trabalho on line com o público alvo que buscam os nossos serviços, como também irão estar 

disponíveis para treinar e compartilhar com esses parceiros o melhor entendimento da utilização do 

Integrador Nacional RLE (Registro de Licenciamento de Empresas). Essa será a ajuda e a contribuição que 

a JUCIS-DF irá dar aos Administradores, para que tenham maior celeridade na análise dos processos de 

viabilidade econômica e mais conhecimento, além do cumprimento da meta de campanha do Governo do 

Distrito Federal - GDF de chegar em todas as Administrações. 3.5.1 Essa integração já vem sendo feita 

pelo Sr. Vice-Presidente da JUCIS, muito bem representando a direção da casa, visitando com a sua equipe 

de servidores todas as Administrações Regionais do Governo do Distrito Federal-GDF, onde são muito 

bem recebidos, tendo como meta as 33 Regiões Administrativas-RAs existentes no DF, para que a JUCIS-

DF esteja presente em todas elas, e com o reconhecimento da sociedade aos serviços que serão prestados 

em breve. 3.6 O vogal Sr. Luiz Eugênio, representante da ACDF, sugeriu que o novo Secretário de 

Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal, Dr. José Eduardo Pereira, ex Secretário Geral e ex 

Presidente da Junta Comercial do Estado do PI, também seja convidado a participar de reunião do 

Colegiado, o que foi imediatamente acatado pelo Presidente e colocado que, antes da reunião, irá fazer uma 

visita, para colocar a autarquia à sua inteira disposição, assim como foi feito com a Srª Secretária de 

Empreendedorismo, e em sendo possível, para que compareçam juntos, visando a união de todos que 

trabalham e que estão focados no setor produtivo e no pleno desenvolvimento do DF, em benefício da 

sociedade, inclusive, sendo esse um dos compromissos do Governador do Distrito Federal, para que todos 

do setor empresarial produtivo caminhem juntos. 3.7 Aproveitou o Presidente, para registrar o apreço e o 

agradecimento especial ao Sr. Secretário da Casa Civil, Dr. Valdetário, pela atenção e carinho que os 

recebem lá, sempre atento as questões da Junta Comercial. Com esse espírito, afirmou que a agenda com o 

novo Secretário de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal, já foi solicitada, agradecendo a 

importante sugestão. 3.8 Compartilhou ainda o Presidente, uma outra vitória, que será a mudança de toda 

a TI Nacional para Brasília-DF, talvez a partir do mês de junho de 2020,  para começar com todos os 

projetos inovadores e pilotos pretendidos. Destacou que junto com o Diretor de Tecnologia da Informação, 

Sr. Aluízio, e em especial, dos servidores Drª Juliana Dato, e Dr. Rafael Linhares, que estão à frente do 

Integrador RLE (Registro de Licenciamento de Empresas) realizando conquistas significativas em parceria 

com as Administrações Regionais do DF, o que possibilitou e já foi aceito fazer a consolidação do sistema 

do Cadastro Único de todos os Licenciadores. 3.9 Uma outra vitória, comunicando o Presidente ao vogal 

representante do CRC, que um dos pleitos, entre os mais de 100 que foram feitos pela JUCIS-DF de 

inovação, um dos selecionados, foi trazido pela entidade que ele representa (CRC), de que, “todo registro 

de empresa já irá subir no SRM (Sistema de Registro Mercantil) com o nome do Contador”. 
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Parabenizou a entidade representativa da classe citada pela conquista do pleito que tanto queriam durante 

anos. 3.10 O vogal da entidade representada no Colegiado, presente, agradeceu a competente e ética 

liderança exercida pelo Sr. Presidente da JUCIS-DF, em conjunto com o trabalho honroso também realizado 

pelo Sr. Vice-Presidente, pelo Sr. Secretário-Geral e pela Srª Chefe de Gabinete, além de exemplar o do 

seleto grupo de colaboradores que formam a equipe de servidores da Junta Comercial, parabenizando a 

todos pelas significativas realizações e conquistas alcançadas em prol do setor produtivo. 3.11Ainda, os 

seguintes destaques entre vários que foram apresentados: O vogal representante da União Federal, 

endossando a fala do Sr. Vice-Presidente da JUCIS-DF sobre a concordata e a recuperação judicial, 

destacou a sua preocupação no fechamento irregular das empresas, quando em dificuldades financeiras, 

sem baixa na Junta Comercial, permanecendo com a certidão ativa, o que prejudica sobremaneira os sócios, 

pela possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica, sendo um problema sério, por atingir os 

bens pessoais, o patrimônio desses sócios, necessitando o empresariado do Distrito Federal ter 

conhecimento dos perigos dessa manobra costumeira, mas bastante prejudicial. Diante da importância do 

tema, aproveitou o Presidente para colocar a possibilidade de discussão em live sobre este e outros temas, 

aproveitando a experiência de cada um dos representantes das entidades do Vocalato, por sabedor da 

dificuldade em baixar uma empresa e a Receita Federal não deixar, o que ocorre somente por ordem judicial, 

para cessar as consequências sobre a pessoa física do sócio. Daí a intenção de fazer acontecer, até mesmo 

que ocorra a live e/ou o evento em uma das instituições aqui representadas. Diante dessa preocupação 

exposta, informou que o Sr. Governador do Distrito Federal está aguardando a aprovação do que será um 

dos melhores REFIS da história do DF em favor das empresas, pelo entendimento que tem das dificuldades 

que estão enfrentando com a pandemia. 3.11.1 Por isto, muito oportuno buscar a JUCIS-DF o apoio e o 

patrocínio dentro das entidades que estão aqui representadas no Colegiado, por não dispor  ainda da 

ferramenta necessária, que representa o custo total já levantado de R$ 680,00, para disponibilizar já na 

próxima semana a realização da primeira live sobre concordata, mas que seja estável e que não caia, a ser 

disponibilizada e de acesso fácil ao maior público possível, inclusive, para que também possa subir e ser 

replicada nos sites desses parceiros, da JUCIS-DF, e no instagram, com o aproveitamento do vasto 

conhecimento profissional que possuem os aqui presentes. 3.11.2 Registrou o vogal representante da ACDF 

integral apoio a proposta do  Presidente da realização das lives, bem assim, se colocando à disposição para 

acertar um tema que seja do seu conhecimento, mas também para colaborar na organização dos conteúdos 

que serão gerados, sendo de suma importância o compartilhamento de todas as entidades aqui representadas 

no Colegiado como se fossem feitas por elas mesmas, para alcançar o setor produtivo naquilo que precisam 

nesse momento difícil da pandemia. Da mesma maneira, se manifestou o representante do SESCON, que 

no curso da reunião já solicitou o apoio para autorizar o custo da produção das lives e em tudo que for 

necessário para a geração desses conteúdos, reconhecendo os impactos imediatos e talvez até incalculáveis 

nesse momento, para a formatação de uma melhor sociedade. Já o vogal Dr. Gildásio, representante do 

GDF, além de se colocar à disposição para contribuir e participar das lives, por ser a sua área de atuação a 

recuperação e o direito empresarial, lembrou o aniversário ontem de 60 anos da OAB-DF (em 25.05.2020), 

prestando a sua homenagem, na pessoa do vogal representante da entidade presente, destacando a sua 

importância, não só para o DF, mas para sociedade como um todo. Igualmente o vogal representante do 

CRA, colocando-se à inteira disposição e também todos os préstimos necessários à realização das lives, 

com conteúdo e tudo que estiver voltado a área da administração. 3.11.3 E para encerrar, com a palavra o 

vogal representante da OAB/DF que, de início, destacou que sobre a questão do fechamento irregular das 

empresas foi o tema tratado no Comitê da entidade, para o enfrentamento da pandemia do Covid19, sendo 

oficiado a Receita Federal para uma possível solução dessa situação, com o retorno da declaração 

simplificada de pessoa jurídica inativa, para que sejam consideradas regularmente fechadas, sendo essa a 

contribuição para o atual momento. Quanto as lives, também se colocou à disposição, a partir da celebração 

de um termo de cooperação técnica entre as partes, para a disponibilização da tecnologia usada pela OAB-

DF nas suas videoconferências diuturnamente realizadas, pela plataforma zoom, acreditando ser possível 

que a mesma seja estendida para utilização da JUCIS-DF, como solução tecnológica ao que se pretende. O  

Sr. Presidente solicitou ao mesmo que, compartilhasse a última conversa havida entre eles, sobre as ideias 
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de mudança de paradigma, onde o empresariado não irá mais aguardar o problema chegar para procurar um 

profissional capacitado, seja ele advogado ou contador ou administrador, ou qualquer outro expert no 

assunto. Em breve resumo, a constatação de que a atuação preventiva será a melhor solução para a atuação 

desses profissionais nas empresas e que irá se tornar uma realidade em futuro próximo, e como a expressão 

que vem sendo muito utilizada agora, dentro de um novo normal, de fazer live usando máscara e ficar um 

ao lado do outro. Ou seja, essa é a hora dos profissionais liberais, aqui muito bem representados no 

Vocalato, se prepararem para começar com a atuação preventiva. 3.11.4.2 Na sequência, após agradecer 

essa ideia, solicitou o Sr. Presidente que a mesma seja levada adiante e conversada entre todos, pelo 

aprendizado do que está acontecendo com todos, para que seja fundamental ouvir antes os profissionais 

liberais e as entidades atentamente, o que, talvez hoje essa crise fosse enfrentada com maior facilidade, pela 

boa assistência preventiva recebida e, em consequência, a conquista de uma credibilidade bem maior dentro 

da empresa e a segurança jurídica que será alcançada. 3.12 E para fazer o encerramento, o Sr. Vice-

Presidente apresentou embargado os seus sinceros agradecimentos as significativas palavras que lhe dirigiu 

o Presidente e os companheiros do Vocalato, principalmente depois de 70 dias em total isolamento social 

e somente com a companhia da sua esposa em casa, mas reconhecendo que foram as mesmas renovadoras 

e que fizeram com que se sentisse mais forte, para enfrentar os anos a percorrer. E também, o registro de 

que em toda a sua trajetória de trabalho e de vida, já passou por vários cargos, mas nunca tinha participado 

de reunião tão produtiva e com tantas novidades de qualidade, mostrando que será dessa forma o caminho 

para a construção de um novo Brasil, e para a renovação do mundo, o que ocorre sempre depois de uma 

pandemia, de uma catástrofe ou de um litígio muito grande. Por tudo isto, parabenizou o Presidente, o 

Vocalato, o Sr. Secretário-Geral, e a todos os demais servidores. Hoje, com essa pandemia, a sua 

preocupação está voltada em saber como será o modo de viver daqui por diante, já que ninguém irá querer 

mais trabalhar fora de casa, conduzindo as empresas e seus proprietários a executarem tudo on line, numa 

mudança radical e preocupante. E foi com esse espírito que buscou e assistiu a live sobre a concordata 

recomendada, e que agora a JUCIS-DF também pretende produzir e abordar esse e outros temas em prol 

do Distrito Federal. Em seguida, desejou boa noite a todos, sendo aplaudido por seus pares. 

RETOMADA DA ORDEM DO DIA: 1 Ao retornar ao item 1 da ordem do dia, foi aprovada a Ata da 

Reunião Plenária Ordinária nᵒ 10, de 28 de abril de 2020, à unanimidade; 2 Quanto ao item 2, sobre a 

padronização do prazo para apresentação dos relatórios e pareceres dos Relatores, e dos pedidos de vistas, 

que sejam os processos enviados à Gerência de Unidades Colegiadas da JUCIS-DF, com antecedência 

mínima de 48 horas antes da realização da reunião, para proporcionar a apreciação, deliberação e 

julgamento de todos do Colegiado. Aprovado, à unanimidade. Não havendo outros assuntos a serem 

tratados e nenhuma outra manifestação, encerrou-se a sessão Plenária Ordinária. Para constar, eu, Walid de 

Melo Pires Sariedine, Presidente, mandei lavrar a presente Ata, conferida e assinada, depois de aprovada 

pelo Plenário de Vogais da Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal - JUCIS-DF. 
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