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ATA Nº. 16 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO DA JUCIS-DF 

 

Data/Horário/Local: 27 de outubro 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-Geral Dr. Maxmiliam Patriota Carneiro.  

Vocalato: Representado por 16 vogais efetivos, sendo 1 da União Federal e os demais de 

diferentes Entidades do Governo do DF, estando presentes na reunião, 15 vogais efetivos, 1 

vogal suplente com a ausência não justificada do vogal Christian Tadeu de Souza Santos 

(FECOMÉRCIO).  

ORDEM DO DIA: 1) Aprovação da ata nº. 15, de 28/09/20, da sessão plenária ordinária 

anterior; 2) Assuntos Gerais.  

ABERTURA: Aberta pelo Sr. Presidente da JUCIS-DF a reunião virtual, via Skype, cumprimentou 

e agradeceu a presença de todos, e após verificar o quórum regimental, declarou abertos os 

trabalhos às 19:00h. 

Dando início as deliberações constantes na ordem do dia, 1. Aprovação da ata anterior: o 

presidente pôs em votação a aprovação da ata nº 15, de 28 de setembro de 2020, da sessão 

plenária ordinária anterior, a qual foi aprovada por unanimidade, sem ressalvas. 2. Passando 

ao segundo e último item da pauta: Assuntos Gerais. 2.1. O Sr. presidente compartilhou com 

o vocalato que a Junta recebeu mais uma doação do Governo do Distrito Federal, a tecnologia 

da Secretaria de Fazenda, esta, junto com a tecnologia do Projeto Empreendedor o qual a 

JUCIS faz parte, junto com os colaboradores da Junta e com o convênio que a JUCIS assinou, 

houve a migração do sistema da Junta Comercial, que agora não está só no GDF mas também 

está nas nuvens de uma empresa reconhecida que é a Oracle,  que faz parte do convênio junto 

com o SEBRAE Nacional e outras 10 Juntas, um convênio que financeiramente foi muito bom 

para a JUCIS/DF, com custo muito reduzido. 2.2. O presidente agradeceu a Secretaria de 

Economia na pessoa do secretário Sr. André Clemente  pelo empenho de toda equipe da 

SUTIC, junto com a equipe das 10 Juntas, ao governador Ibaneis, que sempre apoiou a JUCIS 

e é o grande responsável pelo resultado alcançado até hoje e ao secretário geral da JUCIS Dr. 

Maxmiliam, que acompanhou toda a equipe com esta migração, tem-se a garantia que todos 

os produtos novos e tudo aquilo que for de lançamento de inovação vai acontecer primeiro 

na JUCIS/DF, foi mais uma vitória pra JUCIS, a Fazenda foi muito importante neste processo, a 

T.I, o pessoal da Junta, o SEBRAE Nacional e as 10 Juntas que fazem parte do projeto. 2.3. O 

Sr. presidente explanou ao vocalato a importância e o belo trabalho que o Vice-Presidente 

Feijão vinha desenvolvendo junto as 33 (trinta e três) Administrações Regionais (RA’s) e que 

este trabalho foi um pouco prejudicado com a pandemia, disse que foi procurado pelo Vice-

Presidente para dar continuidade, mas o Presidente pediu por motivos de segurança do Vice 

Sr. Feijão, que ele esperasse mais um pouco, pois a importância maior neste momento é a 
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saúde e a vida dele, agradeceu-o pela disponibilidade. O Vice-Presidente Sr. Feijão retribuiu e 

disse que está sempre as ordens, na oportunidade compartilhou com o vocalato que 

participou de um curso online, oferecido para todos os órgãos, o tema foi a Constituição da 

Junta de Julgadores, das ações da Junta e dos órgãos do GDF, na constituição das Câmaras de 

Julgamento e que foi muito interessante e que está à disposição da Junta e dos vogais para 

discutir a implantação da Câmara de Julgamento da Junta. 2.4. O vogal Marco Aurélio 

(SESCON) saudou a todos, elogiou a JUCIS, disse que ela é sempre um exemplo, lembrou de 

uma sugestão dada na sessão plenária anterior, com relação a uma possibilidade de uma 

melhora na forma de recebimento das taxas da Junta, com uma possibilidade de um convênio 

com o BRB, para pagamento via cartões e que com o surgimento do PIX, queria colocar mais 

uma condição nova, tanto os cartões quanto o PIX  ajudaria muito a forma da comercialização 

também dos novos produtos que a Junta está elaborando a esse lançamento. O presidente 

saudou o vogal e explanou sobre a sugestão apresentada por ele, disse que no Projeto 

Empreendedor Digital, tudo que é lançado na JUCIS/DF vai para outros estados e que eles 

trouxeram esta demanda de pagar em cartão de crédito ou de débito, e que a preocupação 

no momento é que nestas modalidades de pagamentos descontam uma taxa e que o dinheiro 

não entra 100% (cem por cento) para a Junta, quanto ao PIX, já foi passado esta sugestão ao 

convênio, o Sr. presidente esclareceu que a Junta está estudando e buscando junto as 

instituições financeiras estas modalidades. O vogal Marco Aurélio colocou uma pauta 

sugestiva de capacitação e treinamento,  para que se torne um novo serviço ou novo produto 

e com esta capacitação os profissionais com nível de certificação deixa de ser usuário e passam 

a ser prestadores de serviços da Junta ou na Junta, pediu que o secretário geral, Dr. Maxmiliam 

se manifestasse sobre esta sugestão. O presidente tomou a palavra antes do secretário geral 

e esclareceu ao vogal que a Junta possui o serviço do chat para servir ao usuário e que o 

mesmo vai além de tirar dúvidas, que muitas vezes é dado até um treinamento, um passo a 

passo ao usuário, mas que poderiam estudar se há base legal para esta sugestão e que o Dr. 

Max poderia se manifestar melhor a respeito do tema. Com a palavra o Dr. Max explanou que 

com a parte jurídica não vê grandes problemas, mas sim com a parte de gestão, as pessoas 

que fazem  a gestão do integrador do sistema da junta, do SRM, é um convênio, e este 

convênio tem um gestor, que não é a JUCIS/DF, era a Junta do Ceará e eles emprestaram para 

o  SEBRAE Nacional e o estado deles tomam conta e o que eles falam é que qualquer alteração 

do sistema custa dinheiro, são horas de serviços dos profissionais da área de TI, explicou que 

a Junta tem um limite de gastos do orçamento com estas horas de serviços, que o custo do 

integrador é para custos que compõe as despesas do integrador, que são várias, esclareceu 

que JUCIS é um órgão público e que tem que prestar contas, tem um orçamento e qualquer 

mudança representa um custo, que tudo tem que ser planejado com antecedência. Quanto 

as sugestões das formas de pagamento com cartão ou PIX, indagou que é muito prático para 

o usuário, mas para a gestão hoje seria inviável, porque a Junta tem uma equipe muito enxuta, 

não tem contingente suficiente para cuidar desta contabilidade pública, destes tipos de 

arrecadações com cartão. Quanto a questão das mudanças que envolvem o site e o sistema, 

de colocar a informação de OAB de CRC e etc., pode ser encaminhada estas sugestões para a 
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administração do integrador do sistema, elucidou que eles tem dentro da discricionariedade, 

da oportunidade e conveniência de implementar as mudanças que eles acham mais urgentes 

ou necessárias e estas mudanças caem também na questão de limitação de orçamento. 

Finalizado os esclarecimentos, o Dr. Max disse que para o momento é o que ele pode falar 

sobre os assuntos que foram colocados, e que no futuro, com dados concretos, podem 

retomar os assuntos, encerrou a fala. Retomada a palavra ao presidente ele  perguntou se 

mais algum vogal gostaria de fazer alguma consideração, como não houve manifestação, os 

trabalhos foram encerrados, o Sr. presidente agradeceu a compreensão recebida sempre de 

todo vocalato, o apoio incondicional que cada vogal sempre deu a JUCIS, a determinação de 

todos,  ao secretário geral Dr. Max, a todos os colaboradores da Junta. 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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