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ATA NÚMERO OITO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO DA JUNTA COMERCIAL, 

INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL – JUCIS/DF 

 

Aos  dezoito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, no Plenário da JUCIS/DF, situado no 

Setor de Autarquias Sul, quadra 02, Lote 1/A, Brasília/DF, reuniu-se o Plenário dos Vogais da 

JUCIS/DF, que nesta sessão, somam 18 (dezoito), conforme lista de presença, sob a Presidência do 

Ilustre Sr. Walid de Melo Pires Sariedine, do Vice-Presidente Sr. João Vicente Feijão Neto e do  

Secretário-Geral Dr. Maxmiliam Patriota Carneiro. Ausência Injustificada: Christian Tadeu de Souza 

Santos (FECOMÉRCIO). Ordem do dia: 1. Aprovação da ata da última Sessão Plenária Ordinária; 

2. Análise e aprovação da Resolução RPV nº. 03/2020 – JUCIS/DF; 3. Assuntos Gerais. Verificado 

o quórum regimental, o Senhor Presidente declarou aberta a reunião, às 19h30, cumprimentando todos 

os presentes, solicitou a aprovação do Plenário para fazer a inversão da ordem do dia, houve aprovação 

por unanimidade.  Começou  as deliberações pelo 3 item - Assuntos Gerais, o Presidente passou a 

palavra para a Drª. Amanda, para que a mesma deliberasse sobre o primeiro tópico do item referido. 

Com a palavra, ela informou ao Vocalato que, conforme comunicado que eles receberam via whatsapp 

e como todos os assuntos, estes são pertinentes do Plenário, informou que, tendo em vista a facilitação 

dos cálculos, os processos serem digitais, não ocorrendo mais as reuniões físicas e por questão isonômica 

entre as turmas, os Jetons seriam pagos de acordo com as reuniões Plenárias, o que foi aprovado à 

unanimidade. A palavra foi retomada pelo Presidente que deliberou sobre  a Impugnação pelo Vocalato 

dos valores descontados no contra cheque dos mesmos, relativos ao INSS e IRRF, no mês de 

dezembro/2019, o Dr. Rodrigo levantou uma questão de ordem para a Plenária, se teriam legitimidade 

para superar esta questão administrativamente, e se entendessem ser possível, votando a favor, a questão 

seria solucionada e que, se assim o Presidente entendesse, ele estaria garantido e respaldado. O 

Secretário-Geral Dr. Maxmiliam tomou a palavra e destacou que,  se esta questão fosse aprovada ali no 

plenário, não teriam uma garantia de que seria executado, mencionou que, ele não teria esta autonomia  

para resolver administrativamente e explicou como funciona a tramitação administrativa, mas que, esta 

questão poderia ser encaminhada para a PGDF. O Presidente Walid pediu a palavra e  propôs ao 

Vocalato que, ele e o do Doutor Rodrigo, se assim o Pleno aprovar,   poderiam fazer uma  visita na 

Secretaria de Fazenda para tentar resolver esta questão de forma pacífica, o Plenário votou favorável 

tanto pela visita, como pela pessoa do Dr. Rodrigo em representá-los.  O Dr. Rodrigo agradeceu aos 

colegas pela confiança que depositaram nele, e disse que atua sempre de forma colaborativa, buscando 

antes de tudo esgotar os meios pacíficos de solução de conflitos, tendo em vista ser um mediador. Ainda 

em assuntos gerais o presidente aproveitou a oportunidade para falar um pouco sobre o café da manhã 

ocorrido, de iniciativa da  JUCIS em parceria com a Secretaria de Turismo do Distrito Federal, onde o 

intuito do evento foi dar oportunidades para debates e para interagirem sobre as necessidades do 

segmento de eventos, falou sobre o ENAJ (Encontro nacional das juntas comerciais) que acontecerá 

nesta JUCIS, no mês de junho, onde estarão os 27 (vinte e sete) presidentes das Juntas e mencionou a 

importância do Vocalato neste encontro. O Vogal Luiz Eugênio manifestou sua opinião sobre o café da 

manhã, dizendo o quanto foi proveitoso e importante este encontro. A palavra foi retomada ao  

Presidente que agradeceu o carinho e o compromisso de todos com a Junta, agradeceu o apoio que tem 

recebido do governo do Distrito Federal, que tem ajudado em tudo. Destacou o trabalho que a Junta está 

desenvolvendo, na pessoa do Vice-Presidente Feijão e sua equipe, Juliana Dato, Rafael Linhares e 

Renaro, representando a Junta, junto as Administrações, visitando os administradores, para tentarem 

equalizar o tempo nas análises dos processos de viabilidade econômica nas RA’s. Com a palavra, o 
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Vice-Presidente, relatou como tem sido este trabalho, mencionou a importância de trazer os 

administradores das RA’s  na Junta para que,  eles vejam também, como é o outro lado do serviço, 

elogiou sua equipe. A palavra foi franqueada ao Secretário-Geral Dr. Maxmilian, para que o mesmo 

falasse também da importância sobre o integrador RLE. Com a palavra, ele disse que o Vice-Presidente 

e sua equipe, já mencionada, tem feito um grande trabalho. Narrou sobre a morosidade nas análises dos 

processos de viabilidade econômica nas RA’s, destacou que as mesmas também dependem de outros 

órgãos, para que os processos sejam concluídos, mas que,  ele espera que com o trabalho que está sendo 

realizado pelo Vice-Presidente e sua equipe,  a Junta chegue perto ou atinja o tempo de melhora da 

margem de desempenho e análise da viabilidade comercial econômica das RA’s e de outros órgãos.  

 Referente ao 2 item  da ordem do dia –  Análise e aprovação da Resolução RPV nº. 03/2020 – 

JUCIS/DF, com a palavra, a Dª. Juliana falou sobre as mudanças feitas por ela na redação de alguns 

artigos da Resolução, bem como de algumas sugestões trazidas por ela, leu e explicou todos os detalhes, 

a todo o Plenário, que fez alguns ajustes e aprovou à unanimidade a Resolução tema deste item, 

modificada pela Relatora Drª. Juliana, a qual recebeu muitos elogios pelo trabalho de excelência que 

apresentou. Segundo palavras do Dr. Rodrigo, no tocante ao tema, a Junta do DF irá fazer escola e 

história, com esta nova fronteira que está destravando, colaborando com a sociedade. Elogiou o 

Presidente Walid que sai a frente de todas as lutas, parabenizou a Relatora Juliana que superou o desafio 

que lhes foi colocado e que este trabalho nos colocou mais uma vez a frente de todos. Retomada a 

palavra ao Presidente, este perguntou se todos concordariam que, a resolução permanecesse com a Dª. 

Juliana, para que a mesma fizesse os ajustes finais, todos concordaram sem ressalvas, o Presidente 

agradeceu a Drª Juliana, elogiou o seu trabalho e também o trabalho de todo o Vocalato, dizendo o 

quanto este é importante e o quanto é preparado com conhecimentos.  

Passou a deliberar o 1 item da ordem do dia – Aprovação da sétima Ata da Reunião Plenária 

Ordinária do dia 28 janeiro de 2020, a mesma foi aprovada com ressalvas. Não havendo outros 

assuntos a serem tratados e nenhuma 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 pela Plenária dos Vogais da Junta Comercial, Industrial e Serviços do 

Distrito Federal. 
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