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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL
Gerência de Apoio ao Colegiado
ATA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL
ATA VIGÉSIMA SEGUNDA (22ª) DA SESSÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO DA JUCIS-DF
Data/Horário/Local: 27 de abril 2021 (terça-feira), as 19:00hs de forma virtual pela plataforma Google
Mee ng. 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 18 Vogais efe vos,
sendo 1 o Sr. Presidente da Jucis, Walid de Melo Pires Sariedine, 1 o Vice-Presidente da Jucis, Dr. João
Vicente Feijão Neto, 1 da União Federal e os demais de diferentes En dades do Governo do DF, estando
presentes na reunião, 16 Vogais efe vos, 2 Vogais suplentes, com a ausência jus ﬁcada do Vogal Chris an
Tadeu de Souza Santos (FECOMÉRCIO) e ausência jus ﬁcada da Vogal Ana Karine de Oliveira (GDF).
Convidados Especiais: Sr. Fernando Cezar Ribeiro, Presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do
Distrito Federal – FAPE/DF; Sr. Jamal Jorge Bi ar, Presidente da Federação das Indústrias do Distrito
Federal – FIBRA e o Sr. José Aparecido, Presidente da Federação do Comércio do Distrito Federal –
FECOMÉRCIO. ORDEM DO DIA: 1) Aprovação da vigésima primeira (21ª) ata de 30 de março de 2021, da
Sessão Plenária Ordinária anterior; 2) Deliberação acerca do processo SEI nº. 04019- 00000274/2021-39 Assunto: Registro de Desenquadramento do MEI -Relatora: Dra. Juliana Guimarães de Abreu Interessado: Conselho Regional de Contabilidade - CRC/DF; 3) Assuntos Gerais. ABERTURA: Aberta pelo
Sr. Presidente da JUCIS-DF a reunião virtual, cumprimentou e agradeceu a presença de todos, e após
veriﬁcar o quórum regimental, deu início a Sessão, anunciando a presença dos convidados e Ilustres Srs.
Fernando Cezar Ribeiro, Presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Distrito Federal – FAPE/DF;
Jamal Jorge Bi ar, Presidente da Federação das Indústrias do Distrito Federal – FIBRA e José Aparecido,
Presidente da Federação do Comércio do Distrito Federal – FECOMÉRCIO. 1. Após apresentar os líderes
do Setor Produ vo ao Vocalato, o Presidente Walid deixou aberta a palavra aos Presidentes. O Sr. José
Aparecido (FECOMÉRCIO) tomou a palavra cumprimentou o Presidente Walid, o Presidente Jamal, o Sr.
Fernando e todo o Vocalato, disse aos Vogais que já esteve na Junta como Vogal representando a
FECOMÉRCIO, disse ser um prazer e uma honra muito grande estar presente na reunião, disse ser
conhecedor do trabalho de todos os Vogais na - Jucis/DF, se apresentou destacou alguns Órgãos onde
atuou e que hoje está Presidente da FECOMÉRCIO por uma fatalidade da Covid 19, onde o Presidente
Francisco Maia foi uma das ví mas, irá completar o mandato até o ﬁm de maio de 2022, disse ser um
mandato curto mas que está trabalhando muito com a parceria da FIBRA, da FAPE e de outras Federações
e apoiado pela sua diretoria, pelos Conselhos Fiscais do SESC e do SENAC e de toda a sua equipe.
Destacou que a intenção da FECOMÉRCIO é poder colaborar com a Junta, que sabem da diﬁculdade que
foi para trazer a Junta da União para o Governo do Distrito Federal e desde o início sabem de todas as
diﬁculdades, mas que a FECOMÉRCIO está à disposição da Jucis/DF e de todo o Vocalato, explanou sobre
a questão do BI, da intenção do Setor Produ vo (FECOMÉRCIO, FIBRA, FAPE) que é tentar desenvolver um
projeto junto ao SEBRAE para fazer 2 um convênio com o obje vo de conseguir o BI para a Junta
Comercial, pois seria muito importante para a Junta conseguir fazer uma melhor aglomeração dos dados,
uma melhor informação, que como a Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD é muito restri va, tentariam
conseguir outras formas para não prejudicar nenhuma En dade e nenhum Vogal, nem que para isso se
colocasse os dados a disposição da população, dos sindicatos que são ﬁliados a estas Federações,
ressaltou que sempre tentando de todas as formas não passar informação de nenhum dado de empresa
ou nenhum dado de sócio de empresa, seria apenas os dados mais globais. Se reportou ao Presidente
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Walid ressaltando que a intenção é fazer uma parceria com a Junta Comercial, com o SEBRAE, através das
três Federações, frisou que tudo dentro da legalidade, que o Setor produ vo está ajudando a Jucis/DF em
tudo que for possível, sempre recorrendo ao Departamento Jurídico a legalidade para não prejudicar
ninguém, destacou que a FECOMÉRCIO não tem intensão nenhuma de prejudicar qualquer Vogal,
qualquer En dade em relação aos dados e que seria bom se conseguissem fazer isso antes de agosto,
porque a par r de agosto ﬁcaria mais di cil, acredita dar tempo de fazer o projeto e apresentar ao
SEBRAE e poder disponibilizar para a Junta uma ferramenta tão importante, agradeceu a oportunidade.
Na sequência o Presidente Sr. Fernando Cezar Ribeiro, líder da Federação da Agricultura e Pecuária do
Distrito Federal – FAPE/DF cumprimentou a todos, agradeceu a oportunidade de par cipar desta reunião
e informou ao Vocalato que a FECOMÉRCIO, na pessoa do Presidente José Aparecido convidou a FAPE,
em conjunto com a Federação da Indústria para juntarem esforços através do fórum do desenvolvimento
do Setor Produ vo para criarem um projeto único que se possa par cipar todos os entes do Setor
Produ vo, sabem da importância que a Junta Comercial tem nesse aspecto, de tentar trazer
regularização, principalmente das empresas, agradeceu a possibilidade de par cipar desta reunião de um
Colegiado tão nobre, encerrou a fala. A palavra foi concedida ao Presidente da Federação das Indústrias
do Distrito Federal – FIBRA Sr. Jamal Jorge Bi ar ele cumprimentou a todos e disse ser um prazer poder
estar nesta reunião da Junta, agradeceu o convite, discorreu sobre a LGPD, disse ser um tema complexo,
discorreu do seu ponto de vista, aspectos posi vos e deﬁcientes para o momento de agora, falou da
diﬁculdade de agilização e efe vação desta LGPD, na opinião dele, a questão não é só de haver uma
norma, mas que ela precisa de aplicabilidade, e ele vê uma certa diﬁculdade para que isso ocorra hoje.
Pontuou que há questões em andamento que relacionam ao apoio que a Junta pode dar nesta questão,
ligada ao SEBRAE que tem essa parceria com a Junta, e que isso pode favorecer com informações e até
ser um modelo inspirador, para que se possa deﬁnir a aplicação da LGPD, se colocou à disposição para
par cipar deste processo, agradeceu a oportunidade de estar nesta reunião. O Presidente Walid
agradeceu cada Federação pelo apoio dado a Jucis/DF, ressaltou a importância da parceria do Setor
Produ vo para a Junta Comercial, principalmente na questão da LGPD e falou aos Vogais da preocupação
que ele nha em trazer o Setor Produ vo para apresentar ao Vocalato, para falar um pouco do convênio
que a Jucis vai ﬁrmar no futuro e trazer ao Plenário de Vogais para estudarem juntos a forma de realizá-lo
e para aprovação deste, ressaltou que o Setor Produ vo tem cobrado muito esta questão da parceria que
é de grande importância, principalmente no momento atual que estamos vivendo com esta pandemia e
por situações adversas aos empresários e as empresas em especial. Agradeceu a par cipação dos ilustres
representantes do Setor produ vo, externou a sua alegria em terem se colocado à disposição da Junta e
franqueou a palavra aos Vogais que quisesse fazer uso. O Vogal Bento disse ter sen do honrado com a
presença dos representantes do Setor Produ vo e agradeceu a presença de cada representante. O Vogal
Jó disse ter sen do muito horado com a visita e disse já ser parceiro de muitos anos do 3 Presidente José
Aparecido na Federação e colocou as portas da Junta abertas para quando quiserem voltar. O Vogal Luiz
Eugênio cumprimentou a todos se apresentou, saudou os três Presidentes representantes do Setor
Produ vo, agradeceu por eles estarem pres giando a reunião e se colocou em nome do Vocalato à
disposição da Junta para contribuir e para apreciar os temas de relevância, pediu aos nobres convidados
que retornem quando quiserem. O Vogal Navarro cumprimentou os três líderes, reiterou as palavras do
vogal Luiz Eugênio, se colocou à disposição das Federações. 1.1. O Presidente Walid agradeceu a
recep vidade dos Vogais aos Presidentes do Setor Produ vo, agradeceu novamente a presença de cada
representante destes setores à Sessão Plenária. 2. O Presidente iniciou os trabalhos passando as
deliberações constantes da ordem do dia, colocando em votação a aprovação da vigésima primeira (21ª)
ata de 30 de março de 2021, da Sessão Plenária Ordinária anterior, sendo esta aprovada por
unanimidade, sem ressalvas. 2.1. Na sequência da ordem, item 2- Deliberação acerca do processo SEI nº.
04019-00000274/2021-39 - Assunto: Registro de Desenquadramento do MEI -Relatora: Dra. Juliana
Guimarães de Abreu - Interessado: Conselho Regional de Contabilidade - CRC/DF, passou a palavra à
Relatora do processo para leitura do seu parecer. A Relatora cumprimentou a todos os colegas, disse
tratar o processo de um ques onamento encaminhado pelo CRC/DF a Junta Comercial - Jucis/DF,
indagando se o empresário individual que foi desenquadrado da condição de MEI, se este possuía
obrigação de registrar algum ato perante a Junta comercial, mencionou que o parecer do Dr. Tomaze e,
da Assessoria Jurídico-Legisla va – AJL da Jucis/DF, foi preciso e que ao seu ver irretocável, estava
completo e de forma resumida foi no sen do de que os procedimentos a serem seguidos pelo MEI em
caso de desenquadramento, estão estabelecidos de forma bem clara na Instrução Norma va nº. 81 do
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DREI, no Item 4 Seção V anexo II, o procedimento de desenquadramento do MEI é realizado perante o
portal do SIMPLES e que o empresário individual que foi desenquadrado tem a obrigação de arquivar na
Junta Comercial esse ato de desenquadramento e tem a obrigação também de incluir algum dado que
não foi fornecido no processo de registro do MEI, tudo nos termos desse anexo II da IN 81, ressaltou que
de acordo com esse norma vo que a Junta tem a obrigação de seguir, não há obrigação, não existe nas
normas existentes, obrigação para que os desenquadrados tenham que efetuar qualquer ato de
transformação de registro, que cabe ao empresário individual que anteriormente estava enquadrado
como MEI decidir se ele vai manter a forma de empresário individual ou se ele vai realizar a
transformação para EIRELI ou para Sociedade Empresária, ressaltou que a transformação não é uma
decorrência necessária do desenquadramento do MEI e sim uma opção desse empresário individual,
sugeriu que o encaminhamento da resposta ao CRC/DF fosse nesse sen do e se possível encaminhando
os termos bem explicado que foram colocados no parecer da AJL, ﬁnalizou o relato. O Presidente pôs o
parecer da Relatora em votação do Plenário, sendo aprovado por unanimidade. 2.2. No item 3, assuntos
gerais da ordem do dia, o Presidente franqueou a palavra ao Secretário Geral Dr. Maximiliam, ele
cumprimentou a todos e informou aos Vogais que a Secretaria de Empreendedorismo – SEMP,
encaminhou à Junta Comercial um processo que recebeu do Conselho Regional de Contabilidade do
Distrito Federal – CRC/DF, pedindo para acabar com o Selo de Conﬁabilidade do GOV.BR e para marcarem
uma reunião para tratar deste assunto e na opinião dele, como o tema já foi tratado, discu do e com a
anuência do Vogal representante do CRC/DF, na Sessão Plenária passada, ele trouxe a informação ao
Plenário e sugeriu que a Junta respondesse à SEMP que o Plenário já decidiu sobre esta questão, não
tendo mais nada a tratar. O Vogal do CRC tomou a palavra e disse que iria tratar sobre este assunto junto
ao CRC. O Presidente Walid ﬁnalizou os assuntos da ordem do dia e deixou a palavra aberta a quem
quisesse fazer 4 uso, em não havendo nenhuma manifestação, os trabalhos foram ﬁnalizados, o
Presidente agradeceu a par cipação de todos. 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.
Walid de Melo Pires Sariedine
Presidente da JUCIS-DF

Maxmiliam Patriota Carneiro
Secretário-Geral JUCIS-D
Documento assinado eletronicamente por WALID SARIEDINE - Matr.0275826-1, Presidente da
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal, em 28/05/2021, às 10:01, conforme
art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oﬁcial do Distrito
Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO - Matr.02758245, Secretário(a) Geral, em 28/05/2021, às 10:03, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16
de setembro de 2015, publicado no Diário Oﬁcial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.
A auten cidade do documento pode ser conferida no site:
h p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
veriﬁcador= 62833411 código CRC= 82BD2443.
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