Publicações e notícias
relevantes
16/01 a 22/01/2022

SUMÁRIO
1. Publicações no Diário Oficial da União ..................................................................................................................................................4
17/01/2022 – Edição 11 ..............................................................................................................................................................................4
18/01/2022 – Edição 12 ..............................................................................................................................................................................4
19/01/2022 – Edição 13 ..............................................................................................................................................................................4
20/01/2022 – Edição 14 ..............................................................................................................................................................................4
Ministério da Economia .........................................................................................................................................................................4
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais ............................................................................................................................4
Portaria CARF/ME nº 421, de 19 de janeiro de 2022..............................................................................................4
Regulamenta a realização de reunião de julgamento não presencial para os meses de fevereiro e março de
2022, por videoconferência ou tecnologia similar. ...........................................................................................................4
Ministério do Trabalho e Previdência Social ....................................................................................................................................9
Gabinete do Ministro.........................................................................................................................................................................9
Portaria Interministerial MTP/ME nº 12, de 17 de janeiro de 2022 ................................................................9
Dispõe sobre o reajuste dos benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e demais
valores constantes do Regulamento da Previdência Social – RPS e dos valores previstos nos incisos II a VIII
do § 1º do art. 11 da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, que trata das alíquotas
da contribuição previdenciária prevista nos arts. 4º, 5º e 6º da Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004.
(Processo nº 10132.110015/2021-76)..................................................................................................................................9
21/01/2022 – Edição 15 ........................................................................................................................................................................... 17
Presidência da República .................................................................................................................................................................... 17
Casa Civil ........................................................................................................................................................................................... 17
Portaria Interministerial nº 666, de 20 de janeiro de 2022 .............................................................................. 17
Dispõe sobre medidas excepcionais e temporárias para entrada no País, nos termos da Lei nº 13.979, de 06
de fevereiro de 2020. ............................................................................................................................................................ 17
Ministério da Economia ...................................................................................................................................................................... 28
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital .............................................................................. 28
Instrução Normativa DREI/ME nº 112, de 20 de janeiro de 2022 ................................................................. 28
Dispõe sobre as alterações promovidas pela Lei Complementar nº 182, de 1º de junho de 2021, Lei nº
14.193, de 6 de agosto de 2021, Lei nº 13.818, de 24 de abril de 2019, e Lei nº 14.195, de 26 de agosto de
2021, no que tange ao Registro Público de Empresas Mercantis, bem como altera a Instrução Normativa
DREI nº 81, de 10 de junho de 2020................................................................................................................................. 28
2. Publicações no Diário Oficial do Estado de São Paulo ................................................................................................................... 64
Estado de São Paulo ................................................................................................................................................................................. 64
18/01/2022 – Número 11 .................................................................................................................................................................. 64
19/01/2022 – Número 12 .................................................................................................................................................................. 64
Atos do Poder Executivo .............................................................................................................................................................. 64

Decreto nº 66.439, de 18 de janeiro de 2022 ........................................................................................................... 64
Dispõe sobre a possibilidade de contribuintes que exercem a atividade de comércio varejista parcelarem o
ICMS devido pelas saídas de mercadorias promovidas em dezembro de 2021. ................................................... 64
Decreto nº 66.440, de 18 de janeiro de 2022 ........................................................................................................... 66
Dispõe sobre o processo de apuração de infrações administrativas à liberdade religiosa e a aplicação das
sanções cabíveis previstas na Lei nº 17.346, de 12 de março de 2021, que institui a Lei Estadual de
Liberdade Religiosa no Estado de São Paulo. .................................................................................................................. 66
20/01/2022 – Número 13 .................................................................................................................................................................. 69
21/01/2022 – Número 14 .................................................................................................................................................................. 69
22/01/2022 – Número 15 .................................................................................................................................................................. 69
Município de São Paulo ........................................................................................................................................................................... 70
18/01/2022 – Número 11 .................................................................................................................................................................. 70
19/01/2022 – Número 12 .................................................................................................................................................................. 70
20/01/2022 – Número 13 .................................................................................................................................................................. 70
21/01/2022 – Número 14 .................................................................................................................................................................. 70
22/01/2022 – Número 15 .................................................................................................................................................................. 70
3. Conselho Nacional de Justiça ................................................................................................................................................................ 71
19/01/2022 – Edição nº 15/2022 ........................................................................................................................................................... 71
20/01/2022 – Edição nº 16/2022 ........................................................................................................................................................... 71
21/01/2022 – Edição nº 17/2022 ........................................................................................................................................................... 71
4. Diário de Justiça Eletrônico do Estado de São Paulo ...................................................................................................................... 72
17/01/2022 – Edição 3428 ...................................................................................................................................................................... 72
18/01/2022 – Edição 3429 ...................................................................................................................................................................... 72
19/01/2022 – Edição 3430 ...................................................................................................................................................................... 72
20/01/2022 – Edição 3431 ...................................................................................................................................................................... 72
Atos do Tribunal de Justiça ............................................................................................................................................................... 72
Atos e Comunicados da Presidência .......................................................................................................................................... 72
Suspensão do expediente forense e prazos processuais .................................................................................... 72
21/01/2022 – Edição nº 3432 ................................................................................................................................................................. 72
5. Diário Eletrônico da Justiça Federal da 3ª Região ............................................................................................................................ 73
17/01/2022 – Edição nº 11...................................................................................................................................................................... 73
18/01/2022 – Edição nº 12...................................................................................................................................................................... 73
Publicações Administrativas ............................................................................................................................................................... 73
Presidência......................................................................................................................................................................................... 73
Resolução PRES nº 495, de 13 de janeiro de 2022 ................................................................................................ 73

Altera o Anexo I da Resolução PRES nº 429, de 11/06/2021, que dispõe sobre o exercício da competência
delegada no âmbito da Justiça Federal da 3ª Região, nos termos do disposto no art. 3º da Lei nº
13.876/2019. ............................................................................................................................................................................ 73
Resolução PRES nº 494, de 12 de janeiro de 2022 ................................................................................................ 74
Altera a Resolução PRES nº 343, de 14/04/2020, que disciplina a utilização de ferramenta de
videoconferência nas sessões de julgamento e audiências da Justiça Federal da 3ª Região. ............................... 74
19/01/2022 – Edição nº 13...................................................................................................................................................................... 76
20/01/2022 – Edição nº 14...................................................................................................................................................................... 76
21/01/2022 – Edição nº 15...................................................................................................................................................................... 76
6. Notícias do Supremo Tribunal Federal ............................................................................................................................................... 77
Indústrias de máquinas contestam cobrança de diferencial de ICMS em 2022 .................................... 77
7. Notícias do Superior Tribunal de Justiça ............................................................................................................................................ 79
Página de Repetitivos e IACs Anotados inclui julgado sobre indenização por imóvel
desapropriado .......................................................................................................................................................................... 79
8. Notícias do Tribunal Superior do Trabalho ....................................................................................................................................... 80
Consultora em trabalho externo consegue pagamento de horas extras ................................................. 80
9. Outras notícias .......................................................................................................................................................................................... 82
Receita Federal .......................................................................................................................................................................................... 82
Projeto Consolidação atua em regulamentos sobre controles fiscais especiais ................................... 82

1. PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

17/01/2022 – EDIÇÃO 11

Não houve publicações relevantes.

18/01/2022 – EDIÇÃO 12

Não houve publicações relevantes.

19/01/2022 – EDIÇÃO 13

Não houve publicações relevantes.

20/01/2022 – EDIÇÃO 14

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

PORTARIA CARF/ME Nº 421, DE 19 DE JANEIRO DE 2022

R EGULAMENTA

A

REALIZAÇÃO

DE

REUNIÃO

DE

JULGAMENTO NÃO PRESENCIAL PARA OS MESES DE
FEVEREIRO

E

MARÇO

DE

2022,

POR

VIDEOCONFERÊNCIA OU TECNOLOGIA SIMILAR .

A PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS, no
uso da atribuição que lhe confere o art. 3º, § 2º, do Anexo I, e tendo em vista o disposto no
art. 53, §§ 1º, 2º, 4º e 5º, do Anexo II, ambos do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF nº 343, de 9 de junho de 2015, com as alterações implementadas pela Portaria

ME nº 14.814, de 20 de dezembro de 2021, e tendo em vista o contexto sanitário atual,
estabelece:

Art. 1º A reunião de julgamento não presencial, prevista no § 2º do art. 53 do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), será
realizada, nos meses de fevereiro e março de 2022, no âmbito das Turmas Ordinárias e da
Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), por videoconferência ou tecnologia similar, e
seguirá o rito da reunião presencial estabelecido nos artigos 56 a 62 do Anexo II do RICARF.

Art. 2º Enquadram-se na modalidade de julgamento não presencial os processos cujo valor
atualizado seja de até R$ 36.000.000,00 (trinta seis milhões de reais), assim considerado o
valor constante do sistema e-Processo na data da indicação para a pauta, bem como os
recursos,

independentemente

do

valor

do

processo,

cuja(s)

matéria(s)

seja(m)

exclusivamente objeto de:
I - súmula ou resolução do CARF; ou
II - decisões transitadas em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal
de Justiça, proferidas na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos,
respectivamente.
§1º O processo indicado para reunião não presencial, que desatenda aos requisitos
estabelecidos neste artigo, será retirado de pauta pelo presidente da turma, para ser incluído
em reunião de julgamento a ser agendada oportunamente.
§ 2º Serão julgados na modalidade de que trata esta portaria os processos retirados de pauta
de turmas extraordinárias em face de pedido de sustentação oral, nos termos do art. 61-A,
§ 4º, do Anexo II do RICARF.

Art. 3º A reunião de julgamento será transmitida ao vivo no canal do CARF na internet, com
divulgação do respectivo endereço (URL), para acompanhamento no sítio do CARF.
Parágrafo único. Eventual impossibilidade de transmissão ao vivo da sessão de julgamento
não impedirá a sua realização, cuja gravação será disponibilizada no sítio do CARF na
internet.

Art. 4º O pedido de sustentação oral deverá ser encaminhado por meio de formulário
eletrônico disponibilizado na Carta de Serviços no sítio do CARF na internet em até 2 (dois)
dias úteis antes do início da reunião mensal de julgamento, independentemente da sessão
em que o processo tenha sido agendado.
§ 1º Somente serão processados pedidos de sustentação oral em relação a processo
constante de pauta de julgamento publicada no Diário Oficial da União e divulgada no sítio
do CARF na internet.
§ 2º Serão aceitos apenas os pedidos apresentados no formulário eletrônico padrão,
preenchido com todas as informações solicitadas.
§ 3º Considera-se sessão o turno agendado para julgamento do processo, e reunião, o
conjunto de sessões, ordinárias e extraordinárias, realizadas mensalmente.

Art. 5º A sustentação oral será realizada por meio de uma das seguintes modalidades:
I - gravação de vídeo/áudio, limitado a 15 (quinze) minutos, hospedado na plataforma de
compartilhamento de vídeos na Internet indicada na Carta de Serviços no sítio do CARF,
com o endereço (URL) informado no formulário de que trata o art. 4º; ou
II - videoconferência, utilizando a ferramenta adotada pelo CARF, no momento em que o
processo for apregoado na respectiva sessão de julgamento.
§ 1º A sustentação oral das partes ou dos respectivos representantes legais terá a duração
de até 15 (quinze) minutos.
§ 2º Havendo pluralidade de sujeitos passivos, ou julgamento de lote de repetitivos, o tempo
máximo de sustentação oral será de 30 (trinta) minutos, dividido entre os patronos,
ressalvado o disposto no § 3º.
§ 3º Se as partes optarem por diferentes modalidades de sustentação oral, serão aplicados
os §§ 1º e 2º, no que couber.
§ 4º A opção por uma das modalidades de sustentação oral exclui a utilização da outra
modalidade, é irretratável para a reunião de julgamento correspondente e não prejudica o
disposto no art. 7º.
§ 5º A opção pela realização de sustentação oral por videoconferência pressupõe o
atendimento às especificações tecnológicas dispostas na Carta de Serviços no sítio do
CARF na internet.

Art. 6º Caso a opção tenha sido pela sustentação oral na modalidade de gravação de
vídeo/áudio, e este não esteja disponível no endereço (URL) indicado no formulário
eletrônico, ou apresente qualquer impedimento técnico à sua reprodução, o processo será
retirado de pauta, registrando-se em ata essa motivação, ressalvada a possibilidade de
realização de sustentação oral na modalidade de videoconferência ao patrono que tenha
solicitado também o acompanhamento do julgamento.
§ 1º O processo retirado de pauta pela motivação descrita no caput será automaticamente
incluído na pauta de julgamento em até duas reuniões virtuais subsequentes, oportunidade
em que a sustentação oral será considerada como não solicitada, ressalvada a possibilidade
de apresentação de novo pedido, inclusive para modalidade diversa do pedido anterior, no
prazo de que trata o art. 4º.
§ 2º O disposto no § 1º não prejudicará a realização do julgamento na reunião em que o
recurso for reincluído em pauta, caso o vídeo/áudio não esteja disponível no endereço (URL)
indicado no formulário eletrônico ou apresente impedimento técnico à sua reprodução.

Art. 7º As sessões de julgamento poderão ser assistidas ao vivo pelo canal do CARF na
internet, garantido às partes o direito ao acompanhamento na sala da sessão virtual, desde
que solicitado por meio de formulário próprio indicado na Carta de Serviços no sítio do CARF
na internet, em até 2 (dois) dias úteis antes do início da reunião mensal de julgamento,
independentemente da sessão em que o processo tenha sido agendado.

Art. 8º Os recursos serão julgados na ordem da pauta, priorizando-se o julgamento dos
processos para os quais houver pedido de sustentação oral e/ou acompanhamento na sala
da sessão virtual.
§ 1º Caso o patrono não se encontre na sala de espera da ferramenta de Videoconferência
quando apregoado o processo para o qual solicitou a sustentação oral e/ou
acompanhamento, será apregoado o processo seguinte.
§ 2º Encerrado o julgamento de todos os processos para os quais houver pedido de
sustentação oral e/ou acompanhamento, o Presidente da Turma observará a ordem da
pauta.

§ 3º A ausência do patrono que formalizou pedido de sustentação oral ou de
acompanhamento não prejudica o julgamento do processo, desde que realizado na ordem
da pauta.

Art. 9º Eventual interrupção da participação do patrono na videoconferência, sem o
restabelecimento da comunicação em até 5 (cinco) minutos, implicará a continuidade do
julgamento do processo, independentemente do retorno do patrono à sala, registrando-se
em ata o ocorrido.

Art. 10. O processo para o qual tenha sido apresentado pedido de sustentação oral e/ou de
acompanhamento, não julgado na sessão agendada por falta de tempo hábil, poderá ser
julgado em sessão subsequente da mesma reunião, com a aquiescência das partes
presentes e desde que haja tempo hábil na sessão para a qual o julgamento for transferido.
§ 1º A impossibilidade de julgamento em sessão subsequente da mesma reunião implicará
a retirada do processo de pauta, registrando-se em ata o ocorrido.
§ 2º Na hipótese de retirada de pauta, é necessária a apresentação de novo formulário de
solicitação de sustentação oral e/ou de acompanhamento para a reunião subsequente,
facultando-se a alteração da modalidade de sustentação oral anteriormente eleita.

Art. 11. O Presidente da Turma poderá, de ofício, a pedido do relator ou por solicitação das
partes, em razão de motivo justificado, determinar a transferência do julgamento para outra
sessão da mesma reunião, ou a retirada do recurso de pauta, neste caso quando solicitado
pelas partes, desde que:
I - o pedido seja feito por meio de formulário eletrônico disponibilizado na Carta de Serviços
no sítio do CARF na internet, acompanhado da documentação comprobatória, encaminhado
em até cinco dias do início da reunião em que o julgamento seria realizado,
independentemente da sessão em que tenha sido agendado, salvo nas hipóteses de caso
fortuito e de força maior; e
II - não tenha sido anteriormente deferido pedido de retirada de pauta, pela mesma parte.
Parágrafo único. O processo retirado de pauta será automaticamente incluído em pauta de
julgamento em até duas reuniões virtuais ou presenciais subsequentes.

Art. 12. Fica assegurado o direito ao envio de memorial por meio de formulário eletrônico
próprio, disponível na Carta de Serviços no sítio do CARF, em até 5 (cinco) dias contados
da data da publicação da pauta.

Art. 13. É facultado ao Presidente de Turma antecipar o julgamento de recurso para sessão
anterior àquela em que o processo foi pautado, desde que não haja pedido de sustentação
oral ou acompanhamento.

Art. 14. Excepcionalmente para as reuniões de julgamento dos meses de fevereiro e março
de 2022, o Presidente de Turma fica dispensado do cumprimento do art. 15 da Portaria
CARF nº 20.176, de 31 de agosto de 2020.
Parágrafo único. O disposto no caput não importa alteração nas metas de produtividade do
conselheiro relator.

Art. 15. Fica revogada a Portaria CARF/ME nº 14.548, de 13 de dezembro de 2021.

Art. 16. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União e
aplica-se às reuniões de julgamento realizadas em fevereiro e março de 2022.

ADRIANA GOMES RÊGO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA INTERMINISTERIAL MTP/ME Nº 12, DE 17 DE JANEIRO DE 2022

D ISPÕE SOBRE O REAJUSTE DOS BENEFÍCIOS PAGOS
PELO

INSS

I NSTITUTO N ACIONAL DO S EGURO S OCIAL –
E

DEMAIS

VALORES

CONSTANTES

DO

R EGULAMENTO DA P REVIDÊNCIA S OCIAL – RPS E DOS
VALORES PREVISTOS NOS INCISOS

II A VIII DO § 1 º DO

ART .

11 DA E MENDA C ONSTITUCIONAL Nº 103, DE 12

DE NOVEMBRO DE

2019, QUE TRATA DAS ALÍQUOTAS DA

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PREVISTA NOS ARTS .

4 º , 5 º E 6 º DA L EI Nº 10.887, DE 18 DE JUNHO DE 2004.
(P ROCESSO Nº 10132.110015/2021-76)

OS MINISTROS DE ESTADO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA E DA ECONOMIA,
no uso da atribuição que lhes confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição,
e tendo em vista o disposto na Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998;
na Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003; na Emenda Constitucional nº
103, de 12 de novembro de 2019; na Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991; no art. 41-A da
Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991; na Lei nº 13.152, de 29 de julho de 2015; na Medida
Provisória nº 1.091, de 30 de dezembro de 2021; e no Regulamento da Previdência Social RPS, aprovado pelo Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999, resolvem:

Art. 1º Os benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS serão
reajustados, a partir de 1º de janeiro de 2022, em 10,16% (dez inteiros e dezesseis décimos
por cento).
§ 1º Os benefícios a que se refere o caput, com data de início a partir de 1º de janeiro de
2021, serão reajustados de acordo com os percentuais indicados no Anexo I desta Portaria.
§ 2º Aplica-se o disposto neste artigo às pensões especiais pagas às vítimas da síndrome
da talidomida, às pessoas atingidas pela hanseníase de que trata a Lei nº 11.520, de 18 de
setembro de 2007, e ao auxílio especial mensal de que trata o inciso II do art. 37 da Lei nº
12.663, de 5 de junho de 2012.

Art. 2º A partir de 1º de janeiro de 2022, o salário de benefício e o salário de contribuição
não poderão ser inferiores a R$ 1.212,00 (um mil duzentos e doze reais) nem superiores a
R$ 7.087,22 (sete mil e oitenta e sete reais e vinte e dois centavos).

Art. 3º A partir de 1º de janeiro de 2022:
I - não terão valores inferiores a R$ 1.212,00 (um mil duzentos e doze reais), os benefícios
de:

a) prestação continuada pagos pelo INSS correspondentes a aposentadorias, auxílio por
incapacidade temporária e pensão por morte (valor global);
b) aposentadorias dos aeronautas, concedidas com base na Lei nº 3.501, de 21 de dezembro
de 1958; e
c) pensão especial paga às vítimas da síndrome da talidomida.
II - os valores dos benefícios concedidos ao pescador, ao mestre de rede e ao patrão de
pesca com as vantagens da Lei nº 1.756, de 5 de dezembro de 1952, deverão corresponder,
respectivamente, a 1 (uma), 2 (duas) e 3 (três) vezes o valor de R$ 1.212,00 (um mil
duzentos e doze reais), acrescidos de 20% (vinte por cento);
III - o benefício devido aos seringueiros e seus de pendentes, concedido com base na Lei nº
7.986, de 28 de dezembro de 1989, terá valor igual a R$ 2.424,00 (dois mil quatrocentos e
vinte e quatro reais);
IV - é de R$ 1.212,00 (um mil duzentos e doze reais), o valor dos seguintes benefícios
assistenciais pagos pelo INSS:
a) pensão especial paga aos dependentes das vítimas de hemodiálise da cidade de Caruaru
no Estado de Pernambuco;
b) amparo social ao idoso e à pessoa com deficiência; e
c) renda mensal vitalícia.

Art. 4º O valor da cota do salário-família por filho ou equiparado de qualquer condição, até
14 (quatorze) anos de idade, ou inválido de qualquer idade, a partir de 1º de janeiro de 2022,
é de R$ 56,47 (cinquenta e seis reais e quarenta e sete centavos) para o segurado com
remuneração mensal não superior a R$ 1.655,98 (um mil seiscentos e cinquenta e cinco
reais e noventa e oito centavos).
§ 1º Para fins do disposto neste artigo, considera-se remuneração mensal do segurado o
valor total do respectivo salário de contribuição, ainda que resultante da soma dos salários
de contribuição correspondentes a atividades simultâneas.
§ 2º O direito à cota do salário-família é definido em razão da remuneração que seria devida
ao empregado no mês, independentemente do número de dias efetivamente trabalhados.
§ 3º Todas as importâncias que integram o salário de contribuição serão consideradas como
parte integrante da remuneração do mês, exceto o décimo terceiro salário e o adicional de

férias previsto no inciso XVII do art. 7º da Constituição, para efeito de definição do direito à
cota do salário-família.
§ 4º A cota do salário-família é devida proporcionalmente aos dias trabalhados nos meses
de admissão e demissão do empregado.

Art. 5º O auxílio-reclusão, a partir de 1º de janeiro de 2022, será devido aos dependentes
do segurado de baixa renda recolhido à prisão em regime fechado que não receber
remuneração da empresa e nem estiver em gozo de auxílio por incapacidade temporária,
pensão por morte, salário-maternidade, aposentadoria ou abono de permanência em serviço
que, no mês de recolhimento à prisão tenha renda igual ou inferior a R$ 1.655,98 (um mil
seiscentos e cinquenta e cinco reais e noventa e oito centavos), independentemente da
quantidade de contratos e de atividades exercidas, observado o valor de R$ 1.212,00 (um
mil duzentos e doze reais), a partir de 1º de janeiro de 2022.
Parágrafo Único. A aferição da renda mensal bruta para enquadramento do segurado como
de baixa renda ocorrerá pela média dos salários de contribuição apurados no período dos
doze meses anteriores ao mês de recolhimento à prisão, corrigidos pelos mesmos índices
de reajuste aplicados aos benefícios do Regime Geral de Previdência Social - RGPS.

Art. 6º A partir de 1º de janeiro de 2022, será incorporada à renda mensal dos benefícios de
prestação continuada pagos pelo INSS, com data de início no período de 1º janeiro de 2021
a 31 de dezembro de 2021, a diferença percentual entre a média dos salários de contribuição
considerados no cálculo do salário de benefício e o limite máximo em vigor no período,
exclusivamente nos casos em que a referida diferença resultar positiva, observado o
disposto no § 1º do art. 1º e o limite de R$ 7.087,22 (sete mil e oitenta e sete reais e vinte e
dois centavos).

Art. 7º A contribuição dos segurados empregados, inclusive o doméstico e do trabalhador
avulso, relativamente aos fatos geradores que ocorrerem a partir da competência janeiro de
2022, será calculada mediante a aplicação da correspondente alíquota sobre o salário de
contribuição mensal, de forma progressiva, de acordo com a tabela constante do Anexo II,
desta Portaria.

Art. 8º A partir de 1º de janeiro de 2022:
I - o valor a ser multiplicado pelo número total de pontos indicadores da natureza do grau de
dependência resultante da deformidade física, para fins de definição da renda mensal inicial
da pensão especial devida às vítimas da síndrome de talidomida, é de R$ 1.365,59 (um mil
trezentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos).
II - o valor da multa pelo descumprimento das obrigações, indicadas no:
a) caput do art. 287 do Regulamento da Previdência Social - RPS, varia de R$ 385,01
(trezentos e oitenta e cinco reais e um centavos) a R$ 38.503,83 (trinta e oito mil quinhentos
e três reais e oitenta e três centavos);
b) inciso I do parágrafo único do art. 287 do RPS, é de R$ 85.564,00 (oitenta e cinco mil
quinhentos e sessenta e quatro reais); e
c) inciso II do parágrafo único do art. 287 do RPS, é de R$ 427.820,04 (quatrocentos e vinte
e sete mil oitocentos e vinte reais e quatro centavos).
III - o valor da multa pela infração a qualquer dispositivo do RPS, para a qual não haja
penalidade expressamente cominada no art. 283 do RPS, varia, conforme a gravidade da
infração, de R$ 2.926,52 (dois mil novecentos e vinte e seis reais e cinquenta e dois
centavos) a R$ 292.650,52 (duzentos e noventa e dois mil e seiscentos e cinquenta reais e
cinquenta e dois centavos);
IV - o valor da multa indicada no inciso II do art. 283 do RPS é de R$ 29.265,00 (vinte e nove
mil e duzentos e sessenta e cinco reais);
V - é exigida Certidão Negativa de Débito - CND da empresa na alienação ou oneração, a
qualquer título, de bem móvel incorporado ao seu ativo permanente de valor superior a R$
73.161,88 (setenta e três mil cento e sessenta e um reais e oitenta e oito centavos);
VI - o valor de que trata o § 3º do art. 337-A do Código Penal, aprovado pelo Decreto-Lei nº
2.848, de 7 de dezembro de 1940, é de R$ 6.256,89 (seis mil e duzentos e cinquenta e seis
reais e oitenta e nove centavos); e
VII - o valor da pensão especial concedida às pessoas atingidas pela hanseníase e que
foram submetidas a isolamento e internação compulsórios em hospitais-colônia, assegurada
pela Lei nº 11.520, de 18 de setembro de 2007, é de R$ 1.831,71 (um mil e oitocentos e
trinta e um reais e setenta e um centavos).
VIII - o valor da diária paga ao segurado ou dependente pelo deslocamento, por
determinação do INSS, para submeter-se a exame médico-pericial ou processo de

reabilitação profissional, em localidade diversa da de sua residência, é de R$ 118,43 (cento
e dezoito reais e quarenta e três centavos);
Parágrafo único. O valor das demandas judiciais de que trata o art. 128 da Lei nº 8.213, de
24 de julho de 1991, é limitado em R$ 72.720,00 (setenta e dois mil setecentos e vinte reais),
a partir de 1º de janeiro de 2022.

Art. 9º A partir de 1º de janeiro de 2022, o pagamento mensal de benefícios de valor superior
a R$ 141.744,40 (cento e quarenta e um mil e setecentos e quarenta e quatro reais e
quarenta centavos) deverá ser autorizado expressamente pelo Gerente-Executivo do INSS,
observada a análise da Divisão ou Serviço de Benefícios.
Parágrafo único. Os benefícios de valor inferior ao limite estipulado no caput, quando do
reconhecimento do direito da concessão, revisão e manutenção de benefícios serão
supervisionados pelas Agências da Previdência Social e Divisões ou Serviços de Benefícios,
sob critérios aleatórios pré-estabelecidos pela Presidência do INSS.

Art. 10. Os valores previstos nos incisos II a VIII do § 1º do art. 11 da Emenda Constitucional
nº 103, de 12 de novembro de 2019, ficam reajustados a partir de 1º de janeiro de 2022 em
10,16% (dez inteiros e dezesseis décimos por cento), índice aplicado aos benefícios do
RGPS, nos termos do § 3º do mesmo artigo.
§ 1º Em razão do reajuste previsto no caput, a alíquota de 14% (quatorze por cento)
estabelecida no caput do art. 11 da Emenda Constitucional nº 103, de 2019, será reduzida
ou majorada, considerado o valor da base de contribuição ou do benefício recebido, de
acordo com os parâmetros previstos no Anexo III desta Portaria.
§ 2º A alíquota, reduzida ou majorada nos termos do disposto no § 1º, será aplicada de forma
progressiva sobre a base de contribuição do servidor ativo de quaisquer dos Poderes da
União, incluídas suas entidades autárquicas e suas fundações, incidindo cada alíquota sobre
a faixa de valores compreendida nos respectivos limites.
§ 3º A alíquota de contribuição de que trata o § 1º, com a redução ou a majoração
decorrentes do disposto nos incisos I a VIII do mesmo parágrafo, será devida pelos
aposentados e pensionistas de quaisquer dos Poderes da União, incluídas suas entidades
autárquicas e suas fundações, e incidirá sobre o valor da parcela dos proventos de
aposentadoria e de pensões que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do

RGPS, hipótese em que será considerada a totalidade do valor do benefício para fins de
definição das alíquotas aplicáveis.

Art. 11. A Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, a Secretaria Especial de
Desburocratização, Gestão e Governo Digital, o INSS e a Empresa de Tecnologia e
Informações da Previdência - Dataprev adotarão as providências necessárias ao
cumprimento do disposto nesta Portaria.

Art. 12. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 13. Ficam revogadas a Portaria SEPRT/ME nº 477, de 12 de janeiro de 2021 e a Portaria
SEPRT/ME nº 636, de 13 de janeiro de 2021.

ONYX DORNELLES LORENZONI
Ministro do Trabalho e Previdência
PAULO ROBERTO NUNES GUEDES
Ministro da Economia

ANEXO I
FATOR DE REAJUSTE DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DE ACORDO COM AS
RESPECTIVAS DATAS DE INÍCIO, APLICÁVEL A PARTIR DE JANEIRO DE 2022

DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO REAJUSTE (%)
Até janeiro de 2021

10,16

em fevereiro de 2021

9,86

em março de 2021

8,97

em abril de 2021

8,04

em maio de 2021

7,63

em junho de 2021

6,61

em julho de 2021

5,97

em agosto de 2021

4,90

em setembro de 2021

3,99

em outubro de 2021

2,75

em novembro de 2021

1,58

em dezembro de 2021

0,73

ANEXO II
TABELA DE CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS EMPREGADO, EMPREGADO
DOMÉSTICO E TRABALHADOR AVULSO, PARA PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO A
PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2022
SALÁRIO-DE-

ALÍQUOTA

PROGRESSIVA

CONTRIBUIÇÃO (R$)

RECOLHIMENTO AO INSS

até 1.212,00

7,5%

de 1,212,01 até 2.427,35

9%

de 2.427,36 até 3.641,03

12 %

de 3.641,04 até 7.087,22

14%

PARA

FINS

DE

ANEXO III
TABELA DE CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS E BENEFICIÁRIOS DO REGIME
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DA UNIÃO A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2022
BASE DE CONTRIBUIÇÃO ALÍQUOTA PROGRESSIVA INCIDINDO SOBRE A FAIXA
(R$)

DE VALORES

até 1.212,00

7,5%

de 1,212,01 até 2.427,35

9%

de 2.427,36 até 3.641,03

12%

de 3.641,04 até 7.087,22

14%

de 7.087,23 até 12.136,79

14,5%

de 12.136,80 até 24.273,57

16,5%

de 24.273,58 até 47.333,46

19%

acima de 47.333,46

22%
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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

CASA CIVIL

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 666, DE 20 DE JANEIRO DE 2 022

D ISPÕE

SOBRE

MEDIDAS

TEMPORÁRIAS PARA ENTRADA NO
DA

EXCEPCIONAIS

E

P AÍS , NOS TERMOS

L EI Nº 13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020.

OS MINISTROS DE ESTADO CHEFE DA CASA CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA
REPÚBLICA,

DA

JUSTIÇA

E

SEGURANÇA

PÚBLICA,

DA

SAÚDE

E

DA

INFRAESTRUTURA, no uso das atribuições que lhes conferem o art. 87, parágrafo único,
incisos I e II, da Constituição, e os art. 3º, art. 37, art. 47 e art. 35 da Lei nº 13.844, de 18 de
junho de 2019, e tendo em vista o disposto no art. 3ºcaput, inciso VI, da Lei nº 13.979, de 6
de fevereiro de 2020, e

Considerando as determinações do Supremo Tribunal Federal na Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF 913/DF, que: i) impõe às autoridades
públicas a exigência de apresentação do comprovante de vacinação contra a Sars-Cov-2
(covid-19) de brasileiros e estrangeiros que ingressarem no País; e ii) determinam que a
Portaria Interministerial nº 661, de 8 de dezembro de 2021 deverá ser interpretada nos
estritos termos das Notas Técnicas nº 112 e 113/2021 da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária; e

Considerando o Parecer de Força Executória da Advocacia Geral da União nº
00149/2021/SGCT/AGU, resolvem:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Portaria dispõe sobre restrições, medidas e requisitos excepcionais e
temporários para entrada no País, em decorrência dos riscos de contaminação e
disseminação do coronavírus SARS-CoV-2 (covid-19).
Parágrafo único. A autorização para a entrada no País de viajantes de procedência
internacional, brasileiro ou estrangeiro, se dará nos termos desta Portaria.

Art. 2º As restrições de que trata esta Portaria não se aplicam aos trabalhadores do
transporte de cargas, desde que:
I - utilizem equipamentos de proteção individual; e
II - adotem as medidas, em território nacional, para mitigação de contágio da Sars-Cov-2
(covid-19) previstas na Portaria GM/MS 1.565, de 18 de junho de 2020, e as expedidas pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa.

CAPÍTULO II
TRANSPORTE AÉREO

Art. 3º Fica autorizada a entrada no País, por via aérea, do viajante de procedência
internacional, brasileiro ou estrangeiro, desde que obedecidos os seguintes requisitos:
I - apresentação à companhia aérea responsável pelo voo, antes do embarque, de
documento comprobatório de realização de teste para rastreio da infecção pelo Sars-Cov-2
(covid-19), com resultado negativo ou não detectável, do tipo teste de antígeno, realizado
em até vinte e quatro horas anteriores ao momento do embarque, ou laboratorial RT-PCR,
realizado em até setenta e duas horas anteriores ao momento do embarque, observados os
parâmetros indicados no Anexo I desta Portaria e os seguintes critérios:

a) na hipótese de voo com conexões ou escalas em que o viajante permaneça em área
restrita do aeroporto, os prazos referidos no inciso I do caput serão considerados em relação
ao embarque no primeiro trecho da viagem; e
b) na hipótese de voo com conexões ou escalas em que o viajante não permanecer em área
restrita do aeroporto, e/ou realizar migração, e que ultrapasse setenta e duas horas desde a
realização do teste RT-PCR ou vinte e quatro horas do teste de antígeno, deverá ser exigido
documento comprobatório da realização de novo teste, RT-PCR ou de antígeno, com
resultado negativo ou não detectável para o coronavírus SARS-CoV-2 (covid-19) no checkin para o embarque à República Federativa do Brasil.
II - apresentação à companhia aérea responsável pelo voo, antes do embarque, de
comprovante, impresso ou em meio eletrônico, do preenchimento da Declaração de Saúde
do Viajante - DSV, em no máximo vinte quatro horas de antecedência ao embarque para a
República Federativa do Brasil, com a concordância sobre as medidas sanitárias que
deverão ser cumpridas durante o período em que estiver no País; e
III - apresentação à companhia aérea responsável pelo voo, antes do embarque, de
comprovante de vacinação, impresso ou em meio eletrônico, na forma do art. 11.

Art. 4º A apresentação do comprovante de vacinação será dispensada aos viajantes:
I - com condição de saúde que contraindique a vacinação, desde que atestada por laudo
médico;
II - não elegíveis para vacinação em função da idade, conforme critérios definidos pelo
Ministério da Saúde no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a SarsCov-2 (covid-19) e publicados no sítio eletrônico do Ministério da Saúde;
III - em virtude de questões humanitárias, na forma do art. 16;
IV - provenientes de países com baixa cobertura vacinal, conforme divulgação do Ministério
da Saúde em seu sítio eletrônico; e
V - brasileiros e estrangeiros residentes no território brasileiro que não estejam
completamente vacinados.

Art. 5º Os viajantes dispensados do comprovante de vacinação, ao ingressarem no território
brasileiro, deverão realizar quarentena, por quatorze dias, na cidade do seu destino final e
no endereço registrado na Declaração de Saúde do Viajante - DSV.

§ 1º A quarentena prevista no caput pode ser descontinuada mediante resultado negativo
de RT-PCR ou teste de antígeno realizado em amostra coletada a partir do quinto dia do
início da quarentena, desde que o viajante esteja assintomático.
§ 2º O aceite dos termos da quarentena pelos viajantes será incluído, expressamente, na
Declaração de Saúde do Viajante - DSV.
§ 3º As informações dos viajantes submetidos à medida de quarentena especificadas na
Declaração de Saúde do Viajante - DSV serão encaminhadas aos Centros de Informações
Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS) - Nacional, que as enviarão aos CIEVS nas
suas áreas de abrangências que farão o monitoramento dos respectivos viajantes.
§ 4º Os brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil, que saíram do país até 14 de
dezembro de 2021, estão dispensados da apresentação de comprovante de vacinação ou
de quarentena no regresso, mas devem atender os requisitos constantes nos incisos I e II
do caput do art. 3º.

Art. 6º Os tripulantes de aeronaves apresentarão comprovante de vacinação, impresso ou
em meio eletrônico, na forma do art. 11.
§ 1º Os tripulantes de aeronaves não vacinados ou que não estiverem completamente
vacinados cumprirão o protocolo constante no Anexo II desta Portaria.
§ 2º Os tripulantes de aeronaves estão isentos de apresentar documento comprobatório de
realização de teste para rastreio da infecção pelo coronavírus SARS-CoV-2 (covid-19).

CAPÍTULO III
TRANSPORTE TERRESTRE

Art. 7º Fica autorizada a entrada no País, por via terrestre, do viajante de procedência
internacional, brasileiro ou estrangeiro, desde que apresentado, nos pontos de controle
terrestres, o comprovante de vacinação, na forma do art. 11.
Parágrafo único. O comprovante de que trata o caput deve ser apresentado, como
condição para o embarque, aos responsáveis pelos serviços de transporte rodoviário e
ferroviário internacional de passageiros.

Art. 8º A exigência de apresentação de comprovante de vacinação de que trata o art. 7º não
se aplica:
I - ao viajante com condição de saúde que contraindique a vacinação contra a Sars-Cov-2
(covid-19), desde que atestado por laudo médico;
II - aos não elegíveis para vacinação em função da idade, conforme critérios definidos pelo
Ministério da Saúde no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a SarsCov-2 (covid-19) e publicados no sítio eletrônico do Ministério da Saúde;
III - aos provenientes de países com baixa cobertura vacinal, conforme divulgação do
Ministério da Saúde em seu sítio eletrônico;
IV - ao acolhimento a pessoas em situação de vulnerabilidade decorrente de fluxo migratório
provocado por crise humanitária para execução de medidas de assistência emergencial no
território brasileiro, de acordo com os meios disponíveis, desde que a situação de
vulnerabilidade seja reconhecida por ato do Presidente da República, nos termos do
parágrafo único do art. 3º da Lei nº 13.684, de 21 de junho de 2018, e atendida a legislação
migratória vigente;
V - ao ingresso de viajante no País em situação de vulnerabilidade para execução de ações
humanitárias transfronteiriças previamente autorizadas pelas autoridades sanitárias locais;
VI - ao tráfego de residentes fronteiriços em cidades-gêmeas, mediante a apresentação de
documento de residente fronteiriço ou de outro documento comprobatório, desde que seja
garantida a reciprocidade no tratamento ao brasileiro pelo país vizinho, salvo nas localidades
de fronteiras em que sejam executadas as medidas previstas no inciso IV; e
VII - ao trabalhador de transporte de cargas, incluídos motorista e ajudante, desde que tais
trabalhadores comprovem adotar os equipamentos de proteção individual e as medidas para
mitigação de contágio indicadas pela Anvisa.

CAPÍTULO IV
TRANSPORTE AQUAVIÁRIO

Art. 9º Fica autorizado o transporte aquaviário de passageiros, brasileiros ou estrangeiros,
exclusivamente nas águas jurisdicionais brasileiras, de embarcações de cruzeiros marítimos.
§ 1º A autorização de que trata o caput e a operação de embarcações com transporte de
passageiros, nos portos nacionais, fica condicionada à edição prévia de Portaria pelo
Ministério da Saúde, que deve dispor sobre o cenário epidemiológico, a definição das
situações consideradas surtos de Sars-Cov-2 (covid-19) em embarcações e as condições
para o cumprimento da quarentena de passageiros e de embarcações.
§ 2º A operação de embarcações com transporte de passageiros, nos portos nacionais, fica
condicionada à edição de um Plano de Operacionalização no âmbito do Município e do
Estado, que estabeleça as condições para assistência em saúde dos passageiros
desembarcados em seus territórios e para execução local da vigilância epidemiológica ativa.
§ 3º As condições sanitárias para o embarque e desembarque de passageiros e de
tripulantes em embarcações de cruzeiros marítimos situadas em águas jurisdicionais
brasileiras, inclusive aquelas com tripulação estrangeira e sem passageiros a bordo
provenientes de outro país, serão definidas em ato específico da Anvisa.

Art. 10. As condições sanitárias para o embarque e desembarque de tripulantes de
embarcações de carga provenientes de outro país e plataformas situadas em águas
jurisdicionais brasileiras serão definidas em ato da Anvisa.

CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 11. Para fins desta Portaria, considera-se completamente vacinado o viajante que tenha
completado o esquema vacinal primário há, no mínimo, quatorze dias antes da data do
embarque, desde que:
I - sejam utilizados os imunizantes aprovados pela Anvisa, pela Organização Mundial da
Saúde ou pelas autoridades do país em que o viajante foi imunizado; e
II - os comprovantes vacinais contenham, minimamente, o nome do viajante e os seguintes
dados da vacina:
a) nome comercial ou nome do fabricante;
b) número(s) do lote(s) da(s) dose(s) aplicada(s); e

c) data(s) da aplicação da(s) dose(s).
§ 1º Não serão aceitos comprovantes de vacinação em que os dados previstos nos incisos
do caput estejam disponíveis exclusivamente em formato de QR-CODE ou em qualquer
outra linguagem codificada;
§ 2º Não serão aceitos atestados de recuperação da Sars-Cov-2 (covid-19) em substituição
ao comprovante de vacinação completa.

Art. 12. As restrições, medidas e condições previstas nesta Portaria constituem requisitos
para entrada de viajantes no País, sem prejuízo de outros adequados à sua condição
migratória, inclusive o de portar visto de entrada, quando este for exigido pelo ordenamento
jurídico brasileiro.
Parágrafo único. A autoridade migratória deverá impedir a entrada no território brasileiro de
estrangeiros que descumprirem os requisitos previstos nesta Portaria, inclusive demandando
informações de ordem técnica às demais autoridades de fiscalização de fronteiras, se
entender necessário.

Art. 13. O descumprimento do disposto nesta Portaria implicará, para o agente infrator:
I - responsabilização civil, administrativa e penal;
II - repatriação ou deportação imediata; e/ou
III - inabilitação de pedido de refúgio.

Art. 14. O imigrante em situação de vulnerabilidade decorrente de fluxo migratório provocado
por crise humanitária reconhecida por ato do Presidente da República, nos termos do
parágrafo único do art. 3º da Lei nº 13.684, de 21 de junho de 2018, e que tenha ingressado
no País, no período de 18 de março de 2020 até a data da publicação desta Portaria, poderá
ter sua situação migratória regularizada nos termos da legislação vigente.
Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput ao imigrante que, tendo ingressado no País
no período de 18 de março de 2020 até a data da publicação desta Portaria, apresente
comprovante de vacinação, impresso ou em meio eletrônico, na forma do art. 11.

Art. 15. Poderão ser elaborados outros atos normativos e orientações técnicas pelos
Ministérios, complementares às disposições constantes nesta Portaria, desde que
observado os âmbitos de suas competências.
Parágrafo único. Os órgãos e entidades reguladores poderão editar orientações
complementares ao disposto nesta Portaria, incluídas regras sanitárias sobre serviços,
procedimentos, meios de transportes e operações, desde que observado o âmbito de suas
competências e o disposto na Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020.

Art. 16. Os Ministérios poderão encaminhar à Casa Civil da Presidência da República, de
forma fundamentada, casos omissos nesta Portaria e pedidos de casos excepcionais,
quanto ao cumprimento de determinações sanitárias, para o atendimento do interesse
público ou de questões humanitárias.
§ 1º Os pedidos excepcionais de que trata o caput deverão ser encaminhados à Casa Civil
da Presidência da República, com antecedência mínima de cinco dias úteis da data de
entrada no País.
§ 2º A Casa Civil da Presidência da República solicitará, em prazo adequado à urgência da
demanda, a manifestação:
I - da Anvisa;
II - de outros órgãos ou entidades cuja pertinência temática tenha relação com o caso, se
entender necessário; e
III - dos Ministérios signatários deste normativo.
§ 3º A decisão, por consenso, dos Ministérios signatários será comunicada pela Casa Civil
da Presidência da República.
§ 4º A fundamentação deverá demonstrar a razoabilidade e proporcionalidade do pedido de
caso excepcional para atendimento do interesse público ou de questões humanitárias.

Art. 17. Os Ministérios, no âmbito de suas competências, deverão adotar as providências
necessárias ao cumprimento do disposto nesta Portaria.
Art. 18. Os documentos e demais requisitos necessários para o ingresso em território
nacional podem ser avaliados pelas autoridades de imigração, ficando o infrator sujeito às
penalidades previstas nesta Portaria.

Art. 19. As disposições desta Portaria poderão ser revistas a qualquer tempo sempre que
houver mudança do cenário epidemiológico, conforme manifestação técnica prévia do
Ministério da Saúde.
Parágrafo único. O cenário epidemiológico será monitorado pela Secretaria de Vigilância
em Saúde do Ministério da Saúde.

Art. 20. Os documentos exigidos nesta Portaria e emitidos no exterior deverão ser
apresentados nos idiomas português, espanhol ou inglês.

Art. 21. Fica revogada a Portaria Interministerial nº 663, de 20 de dezembro de 2021, dos
Ministros de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República, da Justiça e
Segurança Pública, da Infraestrutura e da Saúde.

Art. 22. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil
da Presidência da República
ANTÔNIO RAMIREZ LORENZO
Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública,
Substituto
MARCELO ANTÔNIO CARTAXO QUEIROGA
LOPES
Ministro de Estado da Saúde
MARCELO SAMPAIO CUNHA FILHO
Ministro de Estado da Infraestrutura,
Substituto

ANEXO I
PARÂMETROS PARA TESTAGEM

A testagem para detecção da infecção pelo coronavírus SARS-CoV-2 (covid-19)
exigidas, nos termos desta Portaria, aos viajantes de procedência internacional, brasileiro
ou estrangeiro, deverão atender os seguintes parâmetros:
1. O teste laboratorial RT-PCR ou teste de antígeno com laudo deverão ser realizados
em laboratório reconhecido pela autoridade de saúde do país de origem;
2. As crianças com idade inferior a doze anos que estejam viajando acompanhadas
estão isentas de apresentar documento comprobatório de realização de testes para rastreio
da infecção pelo coronavírus SARS-CoV-2 (covid-19), desde que todos os acompanhantes
apresentem documentos com resultado negativo ou não detectável, do tipo laboratorial RTPCR, realizado em até setenta e duas horas anteriores ao momento do embarque, ou teste
de antígeno, realizado em até vinte e quatro horas anteriores ao momento do embarque;
3. As crianças com idade igual ou superior a dois e inferior a doze anos, que estejam
viajando desacompanhadas, deverão apresentar documentos com resultado negativo ou
não detectável, do tipo laboratorial RT-PCR, realizado em até setenta e duas horas
anteriores ao momento do embarque, ou teste de antígeno, realizado em até vinte e quatro
horas anteriores ao momento do embarque;
4. As crianças com idade inferior a dois anos estão isentas de apresentar documento
comprobatório de realização de teste para rastreio da infecção pelo coronavírus SARS-CoV2 (covid-19) para viagem à República Federativa do Brasil;
5. A entrada em território nacional de viajantes que tiveram covid-19 nos últimos
noventa dias, contados a partir da data de início dos sintomas, que estejam assintomáticos
e persistam com teste RT-PCR ou teste de antígeno detectável para o coronavírus SARSCoV-2 (covid-19), será permitida mediante apresentação dos seguintes documentos:
5.1. dois resultados de RT-PCR detectável, com intervalo de no mínimo quatorze dias,
sendo o último realizado em até setenta e duas horas anteriores ao momento do embarque;
e
5.2. atestado médico que deverá conter a assinatura do médico responsável e
declarar que o indivíduo está assintomático e apto a viajar, incluindo a data da viagem.

ANEXO II
PROTOCOLO PARA TRIPULANTES DE AERONAVES

Os tripulantes de aeronaves que não estiverem completamente vacinados deverão
cumprir o seguinte protocolo:
1. ausência de contato social e autoisolamento enquanto permanecer em solo
brasileiro no deslocamento entre o aeroporto e o hotel:
1.1. quando necessário - o operador aéreo deverá providenciar o deslocamento entre
a aeronave e as acomodações individuais da tripulação em meio de transporte particular e
garantir que as medidas de higiene sejam aplicadas e que o distanciamento físico entre as
pessoas seja assegurado desde a origem até o destino.
2. ausência de contato social e autoisolamento enquanto permanecer em solo
brasileiro, no alojamento. A tripulação deverá permanecer em residência ou em quarto de
hotel, neste último caso, deverá ser observado o seguinte:
2.1. a acomodação será ocupada por apenas um tripulante;
2.2. a acomodação será higienizada antes e depois da sua ocupação;
2.3. a tripulação não utilizará as instalações comuns do hotel;
2.4. a tripulação realizará as refeições na acomodação;
2.5. se o serviço de quarto do hotel não estiver disponível, o tripulante solicitará
refeição do tipo "para viagem";
3. cuidados com a saúde e automonitoramento - a tripulação deverá:
3.1. monitorar regularmente os sintomas, inclusive febre e outros sintomas associados
ao coronavírus SARS-CoV-2 (covid-19);
3.2. evitar o contato com o público e com os demais tripulantes;
3.3. permanecer no quarto do hotel, exceto para procurar atendimento médico ou para
executar atividades consideradas essenciais;
3.4. lavar as mãos com frequência com água e sabão, quando possível, ou utilizar
álcool em gel;
3.5. usar máscara; e
3.6. observar o distanciamento físico quando for necessário deixar o hotel;
4. em casos de sintomas - caso a tripulação apresente sintomas associados ao
coronavírus SARS-CoV-2 (covid-19) no território brasileiro, deverá:
4.1. comunicar o fato ao operador aéreo;
4.2. buscar auxílio médico para avaliação de possível acometimento pela SARS-CoV2 (covid-19); e

4.3. em caso de resultado positivo, cooperar com monitoramento adicional, de acordo
com os protocolos adotados pelo sistema de saúde local;
5. saúde ocupacional - serão adotadas as seguintes medidas:
5.1. os responsáveis pelos programas de saúde ocupacional dos operadores aéreos
manterão contato permanente com as tripulações, de forma a assegurar a realização do
automonitoramento por parte de seus colaboradores e a execução de protocolos sanitários
que reduzam os fatores de risco associados à exposição à SARS-CoV-2 (covid-19); e
5.2. o operador aéreo implementará programa de educação com o objetivo de orientar
as tripulações sobre as medidas sanitárias a serem adotadas durante o período de
enfrentamento à SARS-CoV-2 (covid-19);
6. plano de gerenciamento da saúde dos tripulantes - incumbe aos operadores
aéreos:
6.1. elaborar e manter plano de gerenciamento permanente da saúde dos tripulantes,
com a avaliação de risco quanto à exposição da tripulação à SARS-CoV-2 (covid-19); e
6.2. demonstrar, sempre que lhes for solicitado, a documentação comprobatória de
execução das medidas de mitigação da SARS-CoV-2 (covid-19), sem prejuízo das ações de
fiscalização, monitoramento e controle a serem exercidas pelas autoridades competentes.
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N ORMATIVA DREI Nº 81, DE 10

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO EMPRESARIAL E
INTEGRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 4º, da Lei nº 8.934, de 18 de
novembro de 1994, resolve:

CAPÍTULO I
DA FICHA DE CADASTRO NACIONAL

Art. 1º Fica aprovada a Ficha de Cadastro Nacional - FCN, de que trata o inciso III do art. 37
da Lei nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, com redação dada pela Lei nº 14.195, de 26
de agosto de 2021.
§ 1º Além dos dados de registro que já alimentam o sistema utilizado pela Junta Comercial,
devem passar a ser coletados e cadastrados os dados referentes aos mandatos, poderes e
atribuições dos administradores e/ou diretores designados no ato de constituição ou
alteração, ou, ainda, em ato separado.
§ 2º Caso a Junta Comercial utilize sistema de integração entre os órgãos de registro e
legalização de empresas, que permita a transmissão eletrônica dos dados, fica dispensada
a apresentação deste documento em apartado.

Art. 2º Para as sociedades constituídas ou que realizaram alteração dos administradores
e/ou diretores, antes da vigência da presente instrução normativa, somente quando o ato a
ser arquivado contemplar expressamente alteração nos mandatos, poderes e atribuições
dos administradores e/ou diretores, será obrigatória a observância do disposto no § 1º do
art. 1º desta Instrução Normativa.
Parágrafo único. As Juntas Comerciais poderão sugerir, preferencialmente, por divulgação
em seus sítios eletrônicos, que as sociedades promovam atualização dos dados dos
administradores e/ou diretores, relativos aos mandatos, poderes e atribuições.

CAPÍTULO II
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 3º A Instrução Normativa DREI nº 81, de 2020, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
"Art. 2º ........................................................................................................
§ 1º ..............................................................................................................
.....................................................................................................................
III - autenticar instrumentos de escrituração do empresário individual, da sociedade empresária,
da cooperativa e dos agentes auxiliares do comércio, conforme instrução normativa própria;
IV - expedir certidões dos documentos arquivados e informar sobre a existência de nomes
empresariais idênticos; e
.....................................................................................................................
§ 5º A autenticação dos instrumentos de escrituração do empresário individual, da sociedade
empresária, da cooperativa e dos agentes auxiliares do comércio somente poderá ser
desconcentrada, por delegação da Junta Comercial, às unidades próprias ou autoridade pública
conveniada.
......................................................................................................................" (NR)
"Art. 9º O arquivamento de atos de empresário individual, sociedade empresária e cooperativa
deverá observar as disposições gerais desta Instrução Normativa, bem como dos Manuais de
Registro constantes dos anexos II, IV, V e VI, os quais são de observância obrigatória pelas Juntas
Comerciais na prática de atos de registro neles regulados.
§ 1º A constituição, alteração ou extinção de empresário individual, sociedade empresária e
cooperativa sujeitos a controle de órgão de fiscalização de exercício profissional não depende de
aprovação prévia desse órgão para arquivamento do respectivo ato na Junta Comercial.
§ 2º Independentemente de autorização prévia governamental, as Juntas Comerciais irão
promover o registro de atos de constituição, alteração e extinção de empresário individual,
sociedade empresária e cooperativa; contudo, deverão realizar comunicação, nos termos do
parágrafo único do art. 35 da Lei nº 8.934, de 1994, a respeito dos registros constantes de tabela
própria nos Manuais de Registro, anexos a esta Instrução Normativa.
......................................................................................................................" (NR)
"Art. 9º-B. Os sistemas ou módulos integradores utilizados pelas Juntas Comerciais deverão
permitir o arquivamento de instrumentos ou atos elaborados de forma exclusiva pelas partes,
desde que observadas as disposições legais, prevalecendo, assim, a autonomia privada delas.
Parágrafo único. O uso de instrumentos padronizados deve ser uma opção das partes, para
obtenção do registro automático, nos moldes do Capítulo IV desta Instrução Normativa." (NR)
"Art.10. ........................................................................................................
§ 1º Para os fins do caput deste artigo consideram-se informações meramente cadastrais:
I - informações pessoais do empresário individual, sócios, acionistas ou associados de
sociedades;

......................................................................................................................
III - informações relativas, à alteração do CEP do empresário individual e das sociedades, e ainda
alteração do tipo, bairro, nome ou número do logradouro do endereço do empresário individual e
das sociedades por ato do poder público, quando esta não implicar em alteração física do
endereço, ou seja, advir de circunstância alheia à vontade do empresário ou sociedade.
§ 2º Nos termos do § 1º do art. 32 da Lei nº 8.934, de 1994, quando os dados dispostos neste
artigo puderem ser obtidos de outras bases de dados disponíveis em órgãos públicos, a Junta
Comercial deverá, de forma automática e sem cobrança de preço, proceder com a atualização
cadastral." (NR)
"Art. 11. O arquivamento de ato de empresário individual, sociedade empresária e cooperativa do
qual conste participação de imigrante no Brasil será instruído obrigatoriamente com a fotocópia
do documento de identidade, emitido por autoridade brasileira, com a comprovação da condição
de residente, admitindo-se, ainda, o RNE válido para esse fim.
......................................................................................................................
§ 3º Será admitida a apresentação da fotocópia de identidade do imigrante com prazo de validade
vencida, se houver ato normativo expedido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública que
prorrogue o prazo de validade do referido documento, cabendo ao interessado comprovar a
existência do ato normativo que contemple o seu caso concreto." (NR)
"Art. 12. A pessoa física, brasileira ou estrangeira, residente no exterior, que seja empresário
individual, administrador ou sócio de sociedade empresária, associado de cooperativa deverá
instruir o ato empresarial a ser arquivado ou arquivar em processo autônomo, procuração
outorgada ao seu representante no Brasil, observada a legislação que rege o respectivo tipo
societário.
§ 1º A pessoa jurídica com sede no exterior que seja sócia de sociedade empresária ou associada
de cooperativa também se sujeita à regra do caput, e nesse caso deverá apresentar prova de sua
constituição e de sua existência legal.
......................................................................................................................" (NR)
"Art. 13. No caso de nomeação de brasileiro ou estrangeiro não residente no Brasil para cargo de
administrador (membro do conselho de administração ou da diretoria) em sociedade anônima, a
posse ficará condicionada à constituição de representante residente no País, nos termos do § 2º,
do art. 146, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.
Parágrafo único. O disposto no caput desde artigo não obsta o arquivamento do ato de
nomeação." (NR)
"Art. 18-A. O empresário individual, a sociedade empresária e a cooperativa podem optar por
utilizar o número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ como nome
empresarial, seguido da partícula identificadora do tipo societário ou jurídico, quando exigida por
lei.

§ 1º Para os fins da utilização do número do CNPJ como nome empresarial, deve ser levado em
conta apenas o número raiz, ou seja, os oito primeiros dígitos do CNPJ.
§ 2º Quando existir legislação específica sobre a formação do nome empresarial de determinado
segmento econômico, que seja incompatível com as disposições do caput deste artigo, não será
possível o uso do número do CNPJ como nome empresarial.
§ 3º Não poderá ser utilizado o CNPJ como nome empresarial para as empresas públicas,
sociedades de economia mista, consórcios, grupos de sociedade e empresas simples de crédito."
(NR)
"Art. 20. Ao final dos nomes do empresário individual, da sociedade empresária e da cooperativa
que estiverem em processo de liquidação, após a anotação no Registro de Empresas, deverá ser
aditado o termo "em liquidação"." (NR)
"Art. 21. Nos casos de recuperação judicial, após a anotação no Registro de Empresas, o
empresário individual e a sociedade empresária deverão acrescentar após o seu nome
empresarial a expressão "em recuperação judicial", que será excluída após comunicação judicial
sobre o encerramento do processo de recuperação, conforme prevê o art. 63 da Lei nº 11.101, de
2005." (NR)
"Art. 25 ........................................................................................................
......................................................................................................................
§ 2º Arquivado o pedido de proteção ao nome empresarial, deverá ser expedida comunicação do
fato à Junta Comercial da unidade federativa onde estiver localizada a sede do empresário
individual, da sociedade empresária ou da cooperativa.
§ 3º Ocorrendo o arquivamento de alteração de nome empresarial na Junta Comercial da sede do
empresário individual, da sociedade empresária ou da cooperativa, cabe ao interessado promover,
nas Juntas Comerciais das outras unidades da federação em que haja proteção do nome
empresarial arquivada, a modificação da proteção existente mediante pedido específico, instruído
com certidão expedida pela Junta Comercial da sede ou outro documento que comprove a
alteração do nome empresarial." (NR)
"Art. 26. No caso de transferência de sede de empresário individual, sociedade empresária ou
cooperativa com sede em outra unidade federativa, havendo identidade entre nomes
empresariais, a Junta Comercial não procederá ao arquivamento do ato, salvo se o interessado
arquivar na Junta Comercial da unidade federativa de destino, concomitantemente, ato de
modificação de seu nome empresarial." (NR)
"Art. 27 ........................................................................................................
§ 1º Os documentos relativos à constituição, alteração e extinção de empresário individual,
sociedade empresária ou cooperativa levados a arquivamento nas Juntas Comerciais deverão
estar assinados na forma da lei, sendo as demais folhas rubricadas.
......................................................................................................................" (NR)

"Art. 30. A autenticação tem por finalidade comprovar e certificar a autenticidade do registro dos
atos empresariais do empresário individual, da sociedade empresária, da cooperativa, do
consórcio e grupo de sociedades, por termo que contenha, no mínimo:
......................................................................................................................" (NR)
"Art. 36. .......................................................................................................
......................................................................................................................
III - os dados específicos de registro coletados pela Junta Comercial e constantes da Ficha de
Cadastro Nacional, bem como os dados comuns coletados eletronicamente pela Receita Federal
do Brasil, deverão ser transmitidos eletronicamente para a Junta Comercial;
......................................................................................................................" (NR)
"Art. 43. O arquivamento de ato constitutivo, alteração e extinção de empresário individual,
sociedade limitada, exceto empresas públicas, bem como constituição de cooperativa será
deferido de forma automática quando:
......................................................................................................................
II - o instrumento contiver apenas as cláusulas padronizadas, conforme anexos II, IV e VI desta
Instrução Normativa; e
III - apresente, de forma física ou digital, os documentos obrigatórios para instrução do pedido de
arquivamento, conforme anexos II, IV e VI desta Instrução Normativa.
......................................................................................................................
§ 2º Além das cláusulas obrigatórias que devem constar do instrumento, as partes poderão adotar
cláusulas opcionais padronizadas, também constantes dos anexos II, IV e VI desta Instrução
Normativa.
......................................................................................................................" (NR)
"Art. 46. Deferido o registro automático, o interessado deverá ter acesso a quaisquer documentos
relativos ao empresário individual, à sociedade limitada e à cooperativa, sem qualquer distinção
dos atos aprovados pelo trâmite regular, dentro do prazo estabelecido para os atos que não sejam
deferidos automaticamente." (NR)
"Art. 49. É vedado o indeferimento do arquivamento ou a formulação de exigência por motivo
diverso daqueles constantes de tabelas próprias dos Manuais de Registro, anexos II e IV, desta
Instrução Normativa.
......................................................................................................................" (NR)
"Art. 50. Verificada a existência de vício dentre aqueles elencados nos anexos II e IV desta
Instrução Normativa, o processo será colocado em exigência.
......................................................................................................................" (NR)
"Art. 55. Eventualmente, na hipótese de o analista identificar elemento que, a seu juízo, possa vir
a ensejar formulação de exigência além das relacionadas nos anexos II e IV desta instrução
normativa, formulará questão dirigida ao Presidente que solicitará parecer da Procuradoria.
......................................................................................................................" (NR)

"Art. 56. Ao Presidente compete indelegável e exclusivamente decidir por formular, em caráter
excepcional, exigência além das relacionadas nos anexos II e IV desta Instrução Normativa,
observadas as disposições desta subseção.
......................................................................................................................
§ 3º O Presidente, sempre que formulada exigência excepcional, em até cinco dias, dará
conhecimento ao DREI que, conforme o caso, atualizará os anexos II e IV desta Instrução
Normativa." (NR)
"Art.58. .........................................................................................................
........................................................................................................................
V - Documento Básico de Entrada - DBE;
VI - Comprovante de pagamento; e
VII - Ficha de Cadastro Nacional - FCN.
Parágrafo único. Caso a Junta Comercial utilize sistema de integração entre os órgãos de registro
e legalização de empresas, que permita transmissão eletrônica dos dados, fica dispensada a
apresentação dos documentos constantes dos incisos IV, V, VI e VII." (NR)
"Art.62. .........................................................................................................
§1º ................................................................................................................
........................................................................................................................
II - de registro, nos termos dos arts. 968, § 3º, do Código Civil, quando ocorrer de empresário
individual para sociedade empresária e vice versa.
§ 2º A transformação não altera a condição do empresário individual ou da sociedade empresária
enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte, exceto caso, em função do ato,
incorra numa das vedações relacionadas no § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006.
......................................................................................................................" (NR)
"Art. 68. Os registros de empresário individual e sociedade empresária poderão transformar-se
entre si, mediante ato de transformação.
............................................................" (NR)
"Art. 98. A Certidão de Inteiro Teor constitui-se de cópia reprográfica ou digitalizada, certificada,
de ato arquivado.
......................................................................................................................
§ 3º Não devem integrar as certidões de inteiro teor documentos pessoais do empresário
individual, administrador, sócios, acionistas ou associados, bem como outros que excedam a
essência do ato arquivado.
§ 4º Os dados pessoais das pessoas envolvidas que constem no ato arquivado poderão constar
das certidões emitidas pela Junta Comercial, sem que haja necessidade de consentimento do seu
titular, conforme prevê art. 7º, inciso II, art. 26, §1º e art. 27 da Lei nº 13.709, de 2018, c/c art. 29
da Lei nº 8.934, de 1994." (NR)

"Art. 119. Identificado o vício pelo empresário individual, pela sociedade empresária ou
cooperativa, independentemente de prazo, este poderá propor seu saneamento junto à Junta
Comercial, nos moldes do art. 118.
......................................................................................................................" (NR)
"Art. 129 ......................................................................................................
......................................................................................................................
§ 2º É vedada a cobrança de preço pelo serviço de arquivamento dos documentos relativos à
extinção do registro do empresário individual e da sociedade limitada.
......................................................................................................................" (NR)

Art. 4º O Manual de Registro de Empresário Individual, Anexo II à Instrução Normativa DREI
nº 81, de 2020, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"CAPÍTULO I
......................................................................................................................
1.9. FICHA DE CADASTRO NACIONAL - FCN, QUE PODERÁ SER EXCLUSIVAMENTE
ELETRÔNICA
A FCN deverá ser apresentada juntamente com os instrumentos de inscrição, alteração ou
extinção.
Nota: Caso a Junta Comercial utilize sistema de integração entre os órgãos de registro e
legalização de empresas, que permita transmissão eletrônica dos dados, fica dispensada a
apresentação deste documento em apartado.
......................................................................................................................" (NR)
"CAPÍTULO II
......................................................................................................................
SEÇÃO I
......................................................................................................................
5.1. NOME EMPRESARIAL (FIRMA)
O empresário individual somente poderá adotar firma individual como nome empresarial, a qual
terá como núcleo o seu próprio nome civil, aditando, se quiser ou quando já existir nome
empresarial idêntico, designação mais precisa de sua pessoa ou de sua atividade.
O nome civil deverá figurar de forma completa ou abreviada. Não constituem sobrenome e não
podem ser abreviados: FILHO, JÚNIOR, NETO, SOBRINHO etc., que indicam uma ordem ou
relação de parentesco.
Notas:
I. Não pode ser excluído qualquer dos componentes/partículas do nome (ex.: e, de, do, da, etc.).
II. Quando se tratar de Empresa Simples de Crédito - ESC, de que trata a Lei Complementar nº
167, de 24 de abril de 2019:

a) deverá conter a expressão "Empresa Simples de Crédito" ao final da firma, observados os
demais critérios de formação do nome; e
b) não poderá constar a palavra "banco" ou outra expressão identificadora de instituição
autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
5.1.1. Utilização do CNPJ como nome empresarial
O empresário individual pode optar por utilizar o número de inscrição no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica (CNPJ) como nome empresarial.
Para a utilização do número do CNPJ como nome empresarial, deve ser levado em conta apenas
o número raiz, ou seja, os oito primeiros dígitos do CNPJ e, ao final ser indicado o nome civil do
empresário, de forma completa (NN.NNN.NNN + Nome do Empresário na base CPF).
Em se tratando de constituição ou alteração, o empresário deverá indicar no instrumento que irá
utilizar o número do CNPJ como nome empresarial. O nome empresarial será gerado no
deferimento do pedido.
......................................................................................................................
5.3. DESCRIÇÃO DO OBJETO
O objeto não poderá ser ilícito, impossível, indeterminável, ou contrário aos bons costumes, à
ordem pública ou à moral.
Deverá indicar as atividades a serem desenvolvidas pelo empresário, podendo ser descrito por
meio de códigos integrantes da estrutura da Classificação Nacional de Atividades Econômicas CNAE.
Notas:
I. É vedada a inscrição na Junta Comercial de empresário cujo objeto inclua a atividade de
advocacia.
II. Não se admite que a descrição do objeto seja feita exclusivamente por CNAE genérico (47890/99 Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente, por exemplo), salvo
se ele estiver em conjunto conjunto com outros que permitam a identificação da atividade, caso
em que não poderão ser solicitadas informações adicionais.
......................................................................................................................
9. DO ENQUADRAMENTO COMO STARTUP
Nos termos do art. 4º da Lei Complementar nº 182, de 1º de junho de 2021, é enquadrado como
startup o empresário individual, em inscrição ou em operação recente, cuja atuação caracterizase pela inovação aplicada a modelo de negócios ou a produtos ou serviços ofertados.
9.1. REQUISITOS
Para fins de registro, o empresário individual deve fazer constar declaração em seu instrumento
de inscrição ou alterador de que se enquadra como uma startup, conforme prevê a alínea "a", do
inciso III, do § 1º, do art. 4º da Lei Complementar nº 182, de 2021.
Notas:

I. A declaração de que trata o item 9.1 deve constar do próprio instrumento de inscrição/alteração
ou de instrumento de enquadramento em processo apartado.
II. Além das especificidades aplicáveis às startups, deverão ser observadas as demais regras
aplicáveis ao empresário individual.
......................................................................................................................
SEÇÃO II
......................................................................................................................
4.8. ABERTURA, ALTERAÇÃO OU EXTINÇÃO DE FILIAL
......................................................................................................................
Nota: Para cada ato de abertura, alteração ou extinção de filial deverá ser apresentada uma FCN,
assim como deverá ser apresentada uma FCN individualizada para a sede quando da alteração
do instrumento de inscrição constar, além dos atos relativos a filiais, alteração de outras cláusulas
cujos dados sejam objeto de cadastramento.
......................................................................................................................" (NR)
"CAPÍTULO III
......................................................................................................................
CLÁUSULAS PADRONIZADAS OPCIONAIS
......................................................................................................................
DA DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO STARTUP (ALÍNEA "A", DO INCISO III, DO
§ 1º, DO ART. 4º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 182, DE 2021)
Cláusula - O empresário declara, sob as penas da lei, que se enquadra como startup, nos termos
da Lei Complementar nº 182, de 2021.
......................................................................................................................
___ª ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO
......................................................................................................................
CLÁUSULAS PADRONIZADAS OPCIONAIS
DA DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO STARTUP (ALÍNEA "A", DO INCISO III, DO
§ 1º, DO ART. 4º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 182, DE 2021)
Cláusula - O empresário declara, sob as penas da lei, que se enquadra como startup, nos termos
da Lei Complementar nº 182, de 2021.
......................................................................................................................" (NR)

Art. 5º O Manual de Registro de Sociedade Limitada, Anexo IV à Instrução Normativa DREI
nº 81, de 2020, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"CAPÍTULO I
......................................................................................................................

1.10. FICHA DE CADASTRO NACIONAL - FCN, QUE PODERÁ SER EXCLUSIVAMENTE
ELETRÔNICA
A FCN deverá ser apresentada juntamente com os instrumentos de constituição, alteração ou
extinção.
Nota: Caso a Junta Comercial utilize sistema de integração entre os órgãos de registro e
legalização de empresas, que permita transmissão eletrônica dos dados, fica dispensada a
apresentação deste documento em apartado.
......................................................................................................................" (NR)
"CAPÍTULO II
......................................................................................................................
SEÇÃO I
......................................................................................................................
4.1. NOME EMPRESARIAL
......................................................................................................................
4.1.3. Utilização do CNPJ como nome empresarial
Para a utilização do número do CNPJ como nome empresarial, deve ser levado em conta apenas
o número raiz, ou seja, os oito primeiros dígitos do CNPJ (NN.NNN.NNN + LTDA.).
Em se tratando de constituição ou alteração, o(s) sócio(s) deverá(ão) indicar no instrumento que
irá(ão) utilizar o número do CNPJ como nome empresarial. O nome empresarial será gerado no
deferimento do pedido.
......................................................................................................................
4.4. OBJETO SOCIAL
O objeto social não poderá ser ilícito, impossível, indeterminável, ou contrário aos bons costumes,
à ordem pública ou à moral.
O contrato social deverá indicar as atividades a serem desenvolvidas pelo sociedade, podendo
ser descrito por meio de códigos integrantes da estrutura da Classificação Nacional de Atividades
Econômicas - CNAE.
Notas:
I. É vedada a inscrição na Junta Comercial de empresário cujo objeto inclua a atividade de
advocacia.
II. Não se admite que a descrição do objeto seja feita exclusivamente por CNAE genérico (47890/99 Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente, por exemplo), salvo
se ele estiver em conjunto conjunto com outros que permitam a identificação da atividade, caso
em que não poderão ser solicitadas informações adicionais.
4.5. ADMINISTRAÇÃO
......................................................................................................................
Nota: O administrador da sociedade limitada pode ter residência no exterior. Nesse caso, deverá
anexar no próprio processo ou arquivar em processo autônomo, procuração outorgada ao seu

representante no Brasil, com poderes para, até no mínimo 3 anos após o término da gestão,
receber citações e intimações em ações judiciais ou processos administrativos.
......................................................................................................................
11. DO ENQUADRAMENTO COMO STARTUP
Nos termos do art. 4º da Lei Complementar nº 182, de 1º de junho de 2021, é enquadrada como
startup sociedade limitada, em constituição ou em operação recente, cuja atuação caracteriza-se
pela inovação aplicada a modelo de negócios ou a produtos ou serviços ofertados.
11.1. REQUISITOS
Para fins de registro, o(s) sócio(s) da sociedade limitada deve(m) fazer constar declaração em seu
ato constitutivo ou alterador de que se enquadra como uma startup, conforme prevê a alínea "a",
do inciso III, do § 1º, do art. 4º da Lei Complementar nº 182, de 2021.
Notas:
I. A declaração de que trata o item 11.1 deve constar do do próprio instrumento de
constituição/alteração ou instrumento de enquadramento em processo apartado.
II. Além das especificidades aplicáveis às startups, deverão ser observadas as demais regras
aplicáveis à sociedade limitada.
......................................................................................................................
SEÇÃO IV
......................................................................................................................
4.5. FALECIMENTO DE SÓCIO
No caso de falecimento do sócio único, pessoa natural, a sucessão dar-se-á por alvará judicial ou,
no caso de partilha, por sentença judicial ou escritura pública de partilha de bens.
Já no caso de sociedade com dois ou mais sócios, diante do falecimento de algum dos sócios,
ressalvada a prevalência de disposição inserida no contrato social, abre-se a possibilidade de:
I - liquidação das quotas do falecido (dissolução parcial);
II - dissolução total da sociedade pelos sócios remanescentes; ou
III - sucessão das quotas do falecido.
4.5.1. Liquidação das quotas do falecido
Para os casos de liquidação das quotas, ou seja, aqueles que tenham fundamento no art. 1.028,
caput, do Código Civil, a deliberação é tomada pelos sócios remanescentes, hipótese que não
depende da apresentação de alvará ou formal de partilha, nem tampouco da ciência ou anuência
prévia dos sucessores do sócio falecido, de cônjuge ou da participação do inventariante.
Caberá aos sócios remanescentes reduzir proporcionalmente o capital social ou suprir a quota
liquidada, de acordo com o art. 1.031, §1º, do Código Civil.
A apuração e o pagamento dos haveres devem observar o regramento legal (art. 1.031, § 2º,
Código Civil) ou regra contratual específica, se houver, não sendo requisito para o arquivamento
da alteração contratual a comprovação do adimplemento dessa obrigação.

Não há liquidação de quotas quando se aplicarem as regras dos incisos do art. 1.028 do Código
Civil, como quando o contrato dispuser de forma oposta à liquidação, quando os remanescentes
optarem pela dissolução total da sociedade ou quando, por acordo com os herdeiros, for regulada
a substituição do sócio falecido.
4.5.2. Dissolução total pelos sócios remanescentes
Também é possível, diante do falecimento de um dos sócios, que os sócios remanescentes optem
pela dissolução total da sociedade, de acordo com o art. 1.028, inciso II, do Código Civil, hipótese
que não depende da apresentação de alvará ou formal de partilha, nem tampouco da ciência ou
anuência prévia dos sucessores do sócio falecido, de cônjuge ou da participação do inventariante.
A dissolução total da sociedade, com a consequente liquidação do patrimônio social e a sua
extinção, deve observar o regramento legal (artigo 1.028, II, c/c artigo 1.102 e seguintes do Código
Civil) ou regra contratual específica, se houver.
4.5.3. Sucessão de quotas
Na hipótese de sucessão das quotas, ou seja, quando as quotas forem transferidas, é necessária,
para o arquivamento do ato societário, a apresentação do alvará judicial e/ou formal de partilha,
conforme determina o art. 619, inciso I, do Código de Processo Civil.
A autorização judicial pode ser substituída por documento equivalente emitido por cartório de
notas, nos casos em que se admite inventário extrajudicial.
Nessa hipótese, os herdeiros serão qualificados e comparecerão na condição de sucessores do
sócio falecido, podendo, no mesmo instrumento, haver o recebimento das suas quotas e a
transferência a terceiros.
Notas:
I. A representação do espólio em atos societários que não impliquem em transferência patrimonial
pode ser realizada pelo inventariante, sendo necessário apresentar o termo de inventariança.
II. Aplica-se o disposto no item 4.5.1. para a hipótese de existir cláusula que permita o ingresso
de herdeiros e sucessores; contudo, vincula-se tal ingresso à vontade dos remanescentes, e se
estes não possuírem interesse no ingresso daqueles, poderão desde logo realizar alteração
contratual e liquidar a quota do falecido, sem a necessidade de apresentação de alvará e/ou formal
de partilha.
......................................................................................................................
4.12. ABERTURA, ALTERAÇÃO OU EXTINÇÃO DE FILIAL
......................................................................................................................
Nota: Para cada ato de abertura, alteração ou extinção de filial deverá ser apresentada uma FCN,
assim como deverá ser apresentada uma FCN individualizada para a sede quando da alteração
do ato constitutivo constar, além dos atos relativos a filiais, alteração de outras cláusulas cujos
dados sejam objeto de cadastramento.
......................................................................................................................
SEÇÃO V

......................................................................................................................
2.5. EXTINÇÃO POR FALECIMENTO DE SÓCIO
No caso de extinção não é necessária a apresentação do alvará judicial ou escritura pública de
partilha de bens, específico para a prática do ato, se os sócios remanescentes optarem pela
dissolução da sociedade.
Os sucessores poderão ingressar na sociedade e distratar no mesmo ato.
......................................................................................................................" (NR)
"CAPÍTULO III
......................................................................................................................
DA ADMINISTRAÇÃO (ARTS. 997, VI; 1.013; 1.015; 1.064 DO CC)
......................................................................................................................
Cláusula Sexta - A administração da sociedade será exercida pelo(s) (informar o NOME(S) E
QUALIFICAÇÃO(ÕES) DO ADMINISTRADOR(ES), se não sócio(s) que fará(ão) parte da
administração), que representará(ão) legalmente a sociedade e poderá(ão) praticar todos os atos
pertinentes à gestão da sociedade, em nome da pessoa jurídica, dentre eles:
a) abrir, movimentar e encerrar contas correntes e/ou contas de pagamento, inclusive por meio de
cartão de crédito e/ou débito;
b) realizar transferências ou cobranças via DOC, TED, Pix e/ou qualquer outro meio;
c) contratar ou renegociar empréstimos e/ou financiamentos;
d) realizar ou resgatar aplicações financeiras e/ou investimentos;
e) contratar ou cancelar seguros;
f) outorgar procurações que contenham os poderes previstos acima;
g) prestar garantias;
h) solicitar a aquisição de novos produtos financeiros;
i) todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social não expressamente previsto nas
alíneas anteriores.
Outros citar: _______________________________________
......................................................................................................................
CLÁUSULAS PADRONIZADAS OPCIONAIS
......................................................................................................................
DA DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO STARTUP (ALÍNEA "A", DO INCISO III, DO
§ 1º, DO ART. 4º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 182, DE 2021)
Cláusula - O(s) sócio(s) declara(m), sob as penas da lei, que a sociedade se enquadra como
startup, nos termos da Lei Complementar nº 182, de 2021.
.....................................................................................................................
ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL
.....................................................................................................................
CLÁUSULAS PADRONIZADAS OPCIONAIS

.....................................................................................................................
DA DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO STARTUP (ALÍNEA "A", DO INCISO III, DO
§ 1º, DO ART. 4º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 182, DE 2021)
Cláusula - O(s) sócio(s) declara(m), sob as penas da lei, que a sociedade se enquadra como
startup, nos termos da Lei Complementar nº 182, de 2021.
....................................................................................................................." (NR)

Art. 6º O Manual de Registro de Sociedade Anônima, Anexo V à Instrução Normativa DREI
nº 81, de 2020, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"CAPÍTULO I
......................................................................................................................
1.9. FICHA DE CADASTRO NACIONAL - FCN, QUE PODERÁ SER EXCLUSIVAMENTE
ELETRÔNICA
A FCN deverá ser apresentada juntamente com os instrumentos de constituição, alteração (atas
de assembleias) ou extinção.
Notas:
I. Caso a Junta Comercial utilize sistema de integração entre os órgãos de registro e legalização
de empresas, que permita transmissão eletrônica dos dados, fica dispensada a apresentação
deste documento.
II. No caso de AGO: Caso haja eleição/reeleição/alteração da diretoria.
III. No caso de AGE: Na hipótese de haver alteração eleição/reeleição/alteração da
diretoria/conselho de administração; alteração do nome empresarial; do capital social; do objetivo
social ou do endereço da sede social.
IV. No caso de Ata de Reunião do Conselho de Administração e da Diretoria: Caso a deliberação
altere dado constante da Ficha.
......................................................................................................................" (NR)
"CAPÍTULO II
......................................................................................................................
SEÇÃO I
......................................................................................................................
1.8. FOLHAS DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO QUE PUBLICARAM O ANÚNCIO
CONVOCATÓRIO

DA

ASSEMBLEIA

DE

CONSTITUIÇÃO

E

DAS

ASSEMBLEIAS

PRELIMINARES, SE FOR O CASO
Notas:
I. O resumo do documento deverá ser publicado no jornal de grande circulação impresso e, de
forma simultânea, a íntegra do documento será divulgada no sítio eletrônico da internet do mesmo
jornal.

II. É dispensada a apresentação das folhas quando a ata consignar os nomes, respectivas datas
e folhas dos jornais onde foram efetuadas as publicações.
III. A publicação do anúncio convocatório será dispensada quando constar da ata a presença da
totalidade dos acionistas.
1.8-A. RECIBO DO SPED, NO CASO DE COMPANHIA FECHADA COM RECEITA BRUTA
ANUAL DE ATÉ R$ 78.000.000,00 QUE PUBLICOU O ANÚNCIO CONVOCATÓRIO DA
ASSEMBLEIA DE CONSTITUIÇÃO E DAS ASSEMBLEIAS PRELIMINARES, SE FOR O CASO
Os recibos das publicações emitidos pela Central de Balanços - CB do Sistema Público de
Escrituração Digital (SPED), com a comprovação das efetivas publicações deverão ser arquivados
junto com a cópia da ata da assembleia, sendo dispensados quando a ata consignar o meio
eletrônico e as datas onde foram realizadas as publicações.
Nota: O SPED permite a emissão de documentos que comprovem a autenticidade, a
inalterabilidade e a data de publicação dos atos.
......................................................................................................................
2. ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO
......................................................................................................................
IV - as publicações do edital de convocação, salvo no caso de comparecimento de todos os
subscritores, que torna desnecessárias as publicações;
A indicação do jornal de grande publicação que publicou o edital, por três vezes, mencionando,
ainda, as datas e os números das folhas tornam desnecessária a apresentação à Junta Comercial
dos originais dos jornais para arquivamento/anotação.
São necessárias três publicações, simultâneas, no jornal impresso e no sítio eletrônico da internet
do mesmo jornal.
......................................................................................................................
A companhia fechada que tiver que tiver receita bruta anual de até R$ 78.000.000,00 (setenta e
oito milhões de reais) deverá citar o sítio eletrônico/sistema (Central de Balanços do SPED) em
que foram publicados. A declaração do preenchimento do requisito exigido em relação a receita
bruta anual, bem como a menção do meio eletrônico e das datas dispensará a apresentação dos
mesmos à Junta Comercial, quer seja acompanhando a ata, quer seja para anotação.
......................................................................................................................
8.1. MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, DIRETOR OU MEMBRO DO CONSELHO
FISCAL
......................................................................................................................
VI - pessoa natural não residente no Brasil para o cargo de membro do Conselho Fiscal (art. 162
da Lei 6.404, de 1976).
9. MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Poderão ser eleitas para membros dos órgãos de administração pessoas naturais (art. 146 da Lei
nº 6.404, de 1976).

......................................................................................................................
A posse de administrador residente ou domiciliado no exterior fica condicionada à constituição de
representante residente no País, com poderes para, até, no mínimo, 3 (três) anos após o término
do prazo de gestão do administrador, receber:
I - citações em ações contra ele propostas com base na legislação societária; e
II - citações e intimações em processos administrativos instaurados pela Comissão de Valores
Mobiliários, no caso de exercício de cargo de administração em companhia aberta.
Nota: É vedada, nas companhias abertas, a acumulação do cargo de presidente do conselho de
administração e do cargo de diretor-presidente ou de principal executivo da companhia,
ressalvada normatização da Comissão de Valores Mobiliários para as companhias de menor porte
previstas no art. 294-B da Lei nº 6.404, de 1976 (Produção de efeitos após 360 dias, contados da
data da publicação da Lei 14.195, de 2021).
10. MEMBRO DA DIRETORIA
Os diretores devem ser pessoas naturais, podendo ou não serem residentes ou domiciliados no
Brasil. Caso o diretor seja residente ou domiciliado no exterior deverá ser observada a mesma
regra do administrador, ou seja, constituir representante residente no País (art. 146 da Lei nº
6.404, de 1976).
......................................................................................................................
15. ESTATUTO SOCIAL
......................................................................................................................
VI - ações: número em que se divide o capital, espécie (ordinária, preferencial, fruição), classe das
ações e se terão valor nominal ou não, conversibilidade, se houver, forma nominativa e atribuição
de voto plural, se houver (art. 11 e seguintes da Lei nº 6.404, de 1976);
Observação: Na companhia aberta, é vedada a manutenção de mais de uma classe de ações
ordinárias, ressalvada a adoção do voto plural nos termos e nas condições dispostos no art. 110A da Lei nº 6.404, de 1976.
VII - diretores: número mínimo de um, ou limites máximo e mínimo permitidos; modo de sua
substituição; prazo de gestão (não superior a três anos); atribuições e poderes de cada diretor
(art. 143 da Lei nº 6.404, de 1976);
......................................................................................................................
São necessários dispositivos específicos, quando houver:
......................................................................................................................
XII - .............................................................................................................
Observações:
- as companhias abertas, as de capital autorizado e as de economia mista terão, obrigatoriamente,
conselho de administração (arts. 138 e 239 da Lei nº 6.404, de 1976).

- na composição do conselho de administração das companhias abertas, é obrigatória a
participação de conselheiros independentes, nos termos e nos prazos definidos pela Comissão
de Valores Mobiliários.
XIII - voto plural: especificação, quórum de criação de classe de ações ordinárias com atribuição
do voto plural, bem como, nos termos do art. 110-A da Lei nº 6.404, de 1976, no mínimo:
- o número de votos atribuído por ação de cada classe de ações ordinárias com direito a voto,
respeitado o limite previsto na Lei;
- o prazo de duração do voto plural, observado o limite previsto Lei, bem como eventual quórum
qualificado para deliberar sobre as prorrogações; e
- se aplicável, outras hipóteses de fim de vigência do voto plural condicionadas a evento ou a
termo, além daquelas previstas na Lei.
Observação: As disposições relativas ao voto plural não se aplicam às empresas públicas, às
sociedades de economia mista, às suas subsidiárias e às sociedades controladas direta ou
indiretamente pelo poder público.
O estatuto não pode conter dispositivos que:
......................................................................................................................
15.1. DENOMINAÇÃO
......................................................................................................................
15.1.1. Utilização do CNPJ como nome empresarial
Para a utilização do número do CNPJ como nome empresarial, deve ser levado em conta apenas
o número raiz, ou seja, os oito primeiros dígitos do CNPJ (NN.NNN.NNN + S.A.).
Em se tratando de constituição ou alteração, os acionistas deverão indicar no instrumento que irão
utilizar o número do CNPJ como nome empresarial. O nome empresarial será gerado no
deferimento do pedido.
......................................................................................................................
17. PUBLICAÇÕES ORDENADAS PELA LEI Nº 6.404, DE 1976
As publicações, nos termos do art. 289 da Lei nº 6.404, de 1976, com redação dada pela Lei nº
13.818, de 24 de abril de 2019, serão realizadas em jornal de grande circulação (impresso e
digital), editado na localidade em que está situada a sede da companhia.
Notas:
I. O jornal de grande circulação deve ser editado na localidade em que está situada a sede da
companhia, ressalvado o disposto no § 2º do art. 289, da Lei 6.404, de 1976: "Se no lugar em que
estiver situada a sede da companhia não for editado jornal, a publicação se fará em órgão de
grande circulação local.".
II. Quando a lei exigir a realização de três publicações, devem ser realizadas três publicações
simultâneas, no jornal impresso e no sítio eletrônico da internet do mesmo jornal.

III. As publicações devem ser realizadas de forma resumida no jornal impresso e,
simultaneamente, a íntegra do documento deverá ser divulgada no sítio eletrônico da internet do
mesmo jornal.
IV. Não compete à Junta Comercial analisar o mérito das publicações que devem ser realizadas
de forma resumida no jornal impresso, salvo no caso do resumo de demonstrações financeiras,
que deve conter o mínimo contido no inciso II do art. 289 Lei nº 6.404, de 1976.
17.1. PUBLICAÇÕES DE COMPANHIAS FECHADAS COM RECEITA BRUTA ANUAL DE ATÉ
R$ 78.000.000,00
As companhias fechadas, com receita bruta anual de até R$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões
de reais), em exceção ao art. 289 da Lei nº 6.404, de 1976, poderão realizar suas publicações na
Central de Balanços - CB do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED e no sítio eletrônico
da companhia, nos termos do disposto no art. 294 da Lei nº 6.404, de 1976, e na Portaria ME nº
12.071, de 7 de outubro de 2021.
Notas:
I. Para fins de registro, o atendimento ao requisito exigido em relação a receita bruta anual deverá
ser aferida mediante declaração da sociedade.
II. O SPED permitirá a emissão de documentos que comprovem a autenticidade, a inalterabilidade
e a data de publicação dos atos.
III. Estas disposições não se aplicam à companhia controladora de grupo de sociedades, ou a ela
filiadas, de que trata o art. 265 a Lei nº 6.404, de 1976.
IV. Não compete à Junta Comercial realizar a conferência da publicação no sítio eletrônico da
companhia.
......................................................................................................................
19. DO ENQUADRAMENTO COMO STARTUP
Nos termos do art. 4º da Lei Complementar nº 182, de 1º de junho de 2021, é enquadrada como
startup sociedade anônima, em constituição ou em operação recente, cuja atuação caracteriza-se
pela inovação aplicada a modelo de negócios ou a produtos ou serviços ofertados.
19.1. REQUISITOS
Para fins de registro, os acionistas da sociedade anônima devem fazer constar declaração em seu
ato constitutivo ou alterador de que se enquadra como uma startup, conforme prevê a alínea "a",
do inciso III, do § 1º, do art. 4º da Lei Complementar nº 182, de 2021.
Notas:
I. A declaração de que trata o item 19.1 deve constar do próprio instrumento de
constituição/alteração ou instrumento de enquadramento em processo apartado.
II. Além das especificidades aplicáveis às startups, deverão ser observadas as demais regras
aplicáveis à sociedade anônima.
......................................................................................................................
SEÇÃO II

......................................................................................................................
1.3. FOLHAS DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO QUE PUBLICARAM O AVISO DE QUE
O RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO, CÓPIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E, SE
HOUVER, PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES, SE ACHAM À DISPOSIÇÃO DOS
ACIONISTAS
Notas:
I. O resumo do documento será publicado no jornal de grande circulação impresso e, de forma
simultânea, a íntegra do documento será divulgada no sítio eletrônico da internet do mesmo jornal.
Nos termos do inciso II do art. 289, da Lei nº 6.404, de 1976, a publicação de forma resumida de
demonstrações financeiras, deverá conter, no mínimo, em comparação com os dados do exercício
social anterior, informações ou valores globais relativos a cada grupo e a respectiva classificação
de contas ou registros, assim como extratos das informações relevantes contempladas nas notas
explicativas e nos pareceres dos auditores independentes e do conselho fiscal, se houver.
II. A publicação do aviso será dispensada quando:
a) os documentos indicados nos incisos I, II e III do art. 133 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, forem publicados, pelo menos, trinta dias antes da data marcada para a realização da
AGO;
b) a AGO reunir a presença da totalidade dos acionistas.
III. É dispensada a apresentação de folhas de jornais, quando a ata consignar os nomes dos
mesmos, respectivas datas e folhas onde foram feitas as publicações do aviso ou quando estas
forem arquivadas em processo em separado, anteriormente ao arquivamento da ata de
assembleia geral ordinária.
1.3-A. RECIBO DO SPED, NO CASO DE COMPANHIA FECHADA COM RECEITA BRUTA
ANUAL DE ATÉ R$ 78.000.000,00, QUE PUBLICOU O AVISO DE QUE O RELATÓRIO DA
ADMINISTRAÇÃO, CÓPIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E, SE HOUVER, PARECER
DOS AUDITORES INDEPENDENTES, SE ACHAM À DISPOSIÇÃO DOS ACIONISTAS
Notas:
I. A publicação do aviso será dispensada quando:
a) os documentos indicados nos incisos I, II e III do art. 133 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, forem publicados, pelo menos, trinta dias antes da data marcada para a realização da
AGO;
b) a AGO reunir a presença da totalidade dos acionistas.
II. É dispensada a apresentação do recibo, quando a ata consignar o meio eletrônico e as datas
onde foram realizadas as publicações do aviso ou quando estas forem arquivadas em processo
em separado, anteriormente ao arquivamento da ata de assembleia geral ordinária.
1.4. FOLHAS DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO QUE PUBLICARAM O EDITAL DE
CONVOCAÇÃO DA AGO
Notas:

I. O resumo do documento será publicado no jornal de grande circulação impresso e, de forma
simultânea, a íntegra do documento será divulgada no sítio eletrônico da internet do mesmo jornal.
II. A publicação da convocação é dispensada quando constar da ata a presença da totalidade dos
acionistas (§ 4º do art. 124 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976)
III. É dispensada a apresentação de folhas de jornais, quando a ata consignar os nomes dos
mesmos, respectivas datas e nos de folhas onde foram feitas as publicações do aviso ou quando
estas forem arquivadas em processo em separado, anteriormente ao arquivamento da ata de
AGO.
IV. Mesmo presente à assembleia a totalidade dos acionistas, a publicação dos documentos
indicados nos incisos I, II e III do art. 133 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, é obrigatória
antes da realização da AGO (§ 4º do art. 133 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976), para
as companhias que não se enquadrarem nas disposições do art. 294, da lei supracitada.
1.4.-A. RECIBO DO SPED, NO CASO DE COMPANHIA FECHADA COM RECEITA BRUTA
ANUAL DE ATÉ R$ 78.000.000,00 QUE PUBLICOU O EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AGO
Os recibos das publicações emitidos pela Central de Balanços - CB do Sistema Público de
Escrituração Digital - SPED, com a comprovação das efetivas publicações deverão ser arquivados
junto com a cópia da ata da assembleia, sendo dispensados quando a ata consignar o meio
eletrônico e as datas onde foram realizadas as publicações.
Nota: O SPED permite a emissão de documentos que comprovem a autenticidade, a
inalterabilidade e a data de publicação dos atos.
1.5. FOLHAS DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO QUE PUBLICARAM O RELATÓRIO DA
ADMINISTRAÇÃO, CÓPIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E O PARECER DOS
AUDITORES INDEPENDENTES, SE HOUVER.
Notas:
I. O resumo do documento será publicado no jornal de grande circulação impresso e, de forma
simultânea, a íntegra do documento será divulgada no sítio eletrônico da internet do mesmo jornal.
Nos termos do inciso II do art. 289, da Lei nº 6.404, de 1976, a publicação de forma resumida de
demonstrações financeiras, deverá conter, no mínimo, em comparação com os dados do exercício
social anterior, informações ou valores globais relativos a cada grupo e a respectiva classificação
de contas ou registros, assim como extratos das informações relevantes contempladas nas notas
explicativas e nos pareceres dos auditores independentes e do conselho fiscal, se houver.
II. A publicação do aviso será dispensada quando:
a) os documentos indicados nos incisos I, II e III do art. 133 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, forem publicados, pelo menos, trinta dias antes da data marcada para a realização da
AGO;
b) a AGO reunir a presença da totalidade dos acionistas.
III. É dispensada a apresentação de folhas de jornais, quando a ata consignar os nomes dos
mesmos, respectivas datas e folhas onde foram feitas as publicações do aviso ou quando estas

forem arquivadas em processo em separado, anteriormente ao arquivamento da ata de
assembleia geral ordinária.
1.5.-A. RECIBO DO SPED, NO CASO DE COMPANHIA FECHADA COM RECEITA BRUTA
ANUAL DE ATÉ R$ 78.000.000,00, QUE PUBLICOU O RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO,
CÓPIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E O PARECER DOS AUDITORES
INDEPENDENTES, SE HOUVER
Os recibos das divulgações emitidos pela Central de Balanços (CB) do Sistema Público de
Escrituração Digital (SPED), com a comprovação das efetivas publicações deverão ser arquivadas
junto com a cópia da ata da assembleia que deliberar sobre os documentos, sendo dispensados
quando a ata consignar o meio eletrônico e as datas onde foram realizadas as publicações.
2. "QUORUM" DE INSTALAÇÃO DA ASSEMBLEIA
A assembleia geral ordinária instalar-se-á, em primeira convocação, com a presença de acionistas
que representem, no mínimo, 1/4 (um quarto) do total de votos conferidos pelas ações com direito
a voto e, em segunda convocação, com qualquer número (art. 125 da Lei nº 6.404, de 1976),
ressalvadas as exceções previstas em lei.
......................................................................................................................
5. ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
......................................................................................................................
V - convocação;
a) se por edital, citar o jornal de grande circulação em que foi publicado. A menção, ainda, das
datas e dos números das folhas das publicações dispensará a apresentação das mesmas à Junta
Comercial, quer seja acompanhando a ata, quer seja para anotação.
b) se eletrônica, a companhia fechada que tiver receita bruta anual de até R$ 78.000.000,00
(setenta e oito milhões de reais) deverá citar o sítio eletrônico/sistema (Central de Balanços do
SPED) em que foi publicado.
A declaração do preenchimento do requisito exigido em relação a receita bruta anual, bem como
a menção do meio eletrônico e das datas dispensará a apresentação dos mesmos à Junta
Comercial, quer seja acompanhando a ata, quer seja para anotação.
V - indicar os jornais ou o sítio eletrônico/sistema que publicaram:
......................................................................................................................
A menção das datas e dos números das folhas das publicações ou, ainda, do meio eletrônico,
dispensará a apresentação das mesmas à Junta Comercial, quer seja acompanhando a ata, quer
seja para anotação.
A companhia deve fazer as publicações sempre no mesmo jornal, e qualquer mudança deverá ser
precedida de aviso aos acionistas no extrato da ata da Assembleia Geral Ordinária (art. 289 da
Lei nº 6.404, de 1976).
VI - ordem do dia: registrar;
......................................................................................................................

SEÇÃO III
......................................................................................................................
1.3. FOLHAS DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO QUE PUBLICARAM O EDITAL DE
CONVOCAÇÃO DA AGE
Notas:
I. O resumo do documento será publicado no jornal de grande circulação impresso e, de forma
simultânea, a íntegra do documento será divulgada no sítio eletrônico da internet do mesmo jornal.
II. A publicação da convocação é dispensada quando constar da ata a presença da totalidade dos
acionistas (§ 4° do art. 124 da Lei n° 6.404 de 15 de dezembro de 1976)
III. É dispensada a apresentação das folhas dos jornais quando a ata consignar os nomes dos
mesmos, respectivas datas e números das folhas onde foram feitas as publicações da convocação
ou quando estas forem arquivadas em processo em separado, anteriormente ao arquivamento da
ata de AGE.
1.3.-A. RECIBO DO SPED, NO CASO DE COMPANHIA FECHADA COM RECEITA BRUTA
ANUAL DE ATÉ R$ 78.000.000,00, QUE PUBLICOU O EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA AGE
Os recibos das publicações emitidos pela Central de Balanços - CB do Sistema Público de
Escrituração Digital - SPED, com a comprovação das efetivas publicações deverão ser arquivados
junto com a cópia da ata da assembleia, sendo dispensados quando a ata consignar o meio
eletrônico e as datas onde foram realizadas as publicações.
......................................................................................................................
2. "QUORUM" DE INSTALAÇÃO DA ASSEMBLEIA
A assembleia geral extraordinária instalar-se-á, em primeira convocação, com a presença de
acionistas que representem, no mínimo, 1/4 (um quarto) do total de votos conferidos pelas ações
com direito a voto e, em segunda convocação, com qualquer número (art. 125 da Lei nº 6.404, de
1976), ressalvadas as exceções previstas em lei.
2.1. REFORMA DO ESTATUTO
A assembleia geral extraordinária para apreciar proposta de reforma do estatuto instalar-se-á, em
primeira convocação, com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 2/3 do total de
votos conferidos pelas ações com direito a voto, e em segunda convocação, com qualquer
número. A convocação deverá indicar a matéria estatutária a ser alterada (art. 135 da Lei nº 6.404,
de 1976).
......................................................................................................................
5. ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
......................................................................................................................
V - convocação;
......................................................................................................................

a) se por edital, citar o jornal de grande circulação em que foi publicado. A menção, ainda, das
datas e dos números das folhas das publicações dispensará apresentação das mesmas à Junta
Comercial, quer seja acompanhando a ata, quer seja para anotação;
b) se eletrônica, a companhia fechada que tiver receita bruta anual de até R$ 78.000.000,00
(setenta e oito milhões de reais) deverá citar o sítio eletrônico/sistema (Central de Balanços do
SPED) em que foi publicado.
A declaração do preenchimento do requisito exigido em relação a receita bruta anual, bem como
a menção do meio eletrônico e das datas dispensará a apresentação dos mesmos à Junta
Comercial, quer seja acompanhando a ata, quer seja para anotação.
VI - ordem do dia: registrar;
......................................................................................................................
9.2. OPOSIÇÃO DE CREDORES.
......................................................................................................................
II - instruído o processo com: (a) as folhas do Diário Oficial e do jornal de grande circulação que
publicaram a ata da assembleia; ou (b) o documento que comprove a publicação na forma da
Portaria ME nº 12.071, de 2021 (quando a Lei permitir que a companhia realize a publicação de
forma eletrônica).
......................................................................................................................
SEÇÃO V
......................................................................................................................
1.2. FOLHAS DO DIÁRIO OFICIAL E DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO QUE
PUBLICARAM O EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA
Notas:
I. O resumo do documento será publicado no jornal de grande circulação impresso e, de forma
simultânea, a íntegra do documento será divulgada no sítio eletrônico da internet do mesmo jornal.
II. Essa publicação será dispensada quando constar da ata a presença da totalidade dos
acionistas.
III. É dispensada a apresentação das folhas dos jornais, quando a ata consignar os nomes dos
mesmos, respectivas datas e números de folhas onde foram feitas as publicações da convocação
ou quando estas forem arquivadas em processo em separado, anteriormente ao arquivamento da
ata de assembleia especial.
1.2.-A. RECIBO DO SPED, NO CASO DE COMPANHIA FECHADA COM RECEITA BRUTA
ANUAL DE ATÉ R$ 78.000.000,00, QUE PUBLICOU O EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA
ASSEMBLEIA
Os recibos das publicações emitidos pela Central de Balanços - CB do Sistema Público de
Escrituração Digital - SPED, com a comprovação das efetivas publicações deverão ser arquivados
junto com a cópia da ata da assembleia, sendo dispensados quando a ata consignar o meio
eletrônico e as datas onde foram realizadas as publicações.

......................................................................................................................
6. ATA DA ASSEMBLEIA ESPECIAL
......................................................................................................................
IV - convocação;
a) se por edital, citar o jornal local de grande circulação em que foi publicado. A menção, ainda,
das datas e dos números das folhas das publicações dispensará a apresentação das mesmas à
Junta Comercial, quer seja acompanhando ata, quer seja para anotação;
b) se eletrônica, a companhia fechada que tiver receita bruta anual de até R$ 78.000.000,00
(setenta e oito milhões de reais) deverá citar o sítio eletrônico/sistema (Central de Balanços do
SPED) em que foi publicado.
A declaração do preenchimento do requisito exigido em relação a receita bruta anual, bem como
a menção do meio eletrônico e das datas dispensará a apresentação dos mesmos à Junta
Comercial, quer seja acompanhando a ata, quer seja para anotação.
V - ordem do dia: registrar;
......................................................................................................................
SEÇÃO IX
......................................................................................................................
Nota: Para cada ato de abertura, alteração ou extinção de filial deverá ser apresentada uma FCN,
assim como deverá ser apresentada uma FCN individualizada para a sede quando da alteração
do ato constitutivo constar, além dos atos relativos a filiais, alteração de outras cláusulas cujos
dados sejam objeto de cadastramento.
......................................................................................................................" (NR)
"SEÇÃO XIII
SOCIEDADE ANÔNIMA DO FUTEBOL
Companhia cuja atividade principal consiste na prática do futebol, feminino e masculino, em
competição profissional, sujeita às regras específicas da Lei nº 14.193, de 6 de agosto de 2021,
e, subsidiariamente, às disposições da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e da Lei nº
9.615, de 24 de março de 1998 (art. 1º da Lei nº 14.193, de 2021).
Aplicam-se à Sociedade Anônima do Futebol, subsidiariamente, todas as regras aplicáveis à
sociedade anônima de que trata este Manual de Registro.
1. CONSTITUIÇÃO
A constituição da Sociedade Anônima do Futebol poderá ocorrer por um único acionista.
Nos termos do art. 2º da Lei nº 14.193, de 2021, sem prejuízo de outras modalidades constitutivas,
a SAF pode ser constituída pela:
I - conversão do clube ou transformação da pessoa jurídica original em Sociedade Anônima do
Futebol;
II - cisão do departamento de futebol do clube ou pessoa jurídica original e transferência do seu
patrimônio relacionado à atividade futebol; ou

III - iniciativa de pessoa natural ou jurídica ou de fundo de investimento.
Por sua vez, conforme prevê o art. 3º da mesma lei, uma SAF pode ser constituída, ainda,
mediante o recebimento da transferência do clube ou da pessoa jurídica original de seus ativos,
tais como, mas não exclusivamente, nome, marca, dísticos, símbolos, propriedades, patrimônio,
ativos imobilizados e mobilizados, inclusive registros, licenças, direitos desportivos sobre atletas
e sua repercussão econômica. Nessa hipótese, o clube ou a pessoa jurídica original irá constituir
uma SAF e transferir-lhe patrimônio para integralização do capital subscrito, nos moldes do art.
27, § 2º da Lei 9.615, de 1998.
Notas:
I. No caso de cisão (inciso II) a Sociedade Anônima do Futebol emitirá obrigatoriamente ações
ordinárias da classe A para subscrição exclusivamente pelo clube ou pessoa jurídica original que
a constituiu.
II. Na hipótese do inciso III, não se faz necessária a participação de mais de uma pessoa natural
ou jurídica ou de mais de um fundo de investimento no ato constitutivo, ou seja, não há a
necessidade da pluralidade de acionistas.
1.1. CONSTITUIÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO
O clube, associação civil, regida pelo Código Civil, dedicada ao fomento e à prática do futebol ou
a pessoa jurídica original, sociedade empresarial dedicada ao fomento e à prática do futebol,
podem se transformar em Sociedade Anônima do Futebol, devendo observar as regras atinentes
à conversão (arts. 84 e 85) e transformação (arts. 63 a 67), respectivamente, da Instrução
Normativa DREI nº 81, de 2020.
2. ESTATUTO SOCIAL
O Estatuto Social, observadas as especificidades desta seção, deverá conter os requisitos
constantes do item 15 da Seção I do Capítulo II deste Manual de Registro, podendo:
I - estabelecer outros requisitos necessários à eleição para o conselho de administração;
II - prever outros direitos para o titular das ações ordinárias da classe A, quando constituída por
clube ou pessoa jurídica original;
III - estabelecer critérios para a dedicação exclusiva dos diretores à administração da sociedade;
IV - estabelecer outras matérias que depende da concordância do titular das ações ordinárias da
classe A.
3. OBJETO SOCIAL
A atividade principal da Sociedade Anônima do Futebol deve consistir na prática do futebol,
feminino e masculino, em competição profissional.
O objeto social poderá compreender, ainda, as seguintes atividades:
I - o fomento e o desenvolvimento de atividades relacionadas com a prática do futebol,
obrigatoriamente nas suas modalidades feminino e masculino;
II - a formação de atleta profissional de futebol, nas modalidades feminino e masculino, e a
obtenção de receitas decorrentes da transação dos seus direitos desportivos;

III - a exploração, sob qualquer forma, dos direitos de propriedade intelectual de sua titularidade
ou dos quais seja cessionária, incluídos os cedidos pelo clube ou pessoa jurídica original que a
constituiu;
IV - a exploração de direitos de propriedade intelectual de terceiros, relacionados ao futebol;
V - a exploração econômica de ativos, inclusive imobiliários, sobre os quais detenha direitos;
VI - quaisquer outras atividades conexas ao futebol e ao patrimônio da Sociedade Anônima do
Futebol, incluída a organização de espetáculos esportivos, sociais ou culturais;
VII - a participação em outra sociedade, como sócio ou acionista, no território nacional, cujo objeto
seja uma ou mais das atividades mencionadas nos incisos deste parágrafo, com exceção do inciso
II.
4. DENOMINAÇÃO
Sem prejuízo do disposto no item 15.1 da Seção I do Capítulo II deste Manual de Registro, a
denominação da Sociedade Anônima do Futebol deve conter, ao final, a expressão "Sociedade
Anônima do Futebol" ou a abreviatura "S.A.F.".
5. CAPITAL SOCIAL
O capital social, expresso em moeda nacional, deve constar do estatuto social, contudo, o clube
ou pessoa jurídica original poderá integralizar a sua parcela ao capital social por meio da
transferência à companhia de seus ativos, tais como, mas não exclusivamente, nome, marca,
dísticos, símbolos, propriedades, patrimônio, ativos imobilizados e mobilizados, inclusive registros,
licenças, direitos desportivos sobre atletas e sua repercussão econômica.
Nos termos da Lei nº 9.615, de 1998, as entidades de prática desportiva participantes de
competições

profissionais

e

as

entidades

de

administração

de

desporto

ou

ligas,

independentemente da forma jurídica adotada, poderão utilizar seus bens patrimoniais,
desportivos ou sociais, inclusive imobiliários ou de propriedade intelectual, para integralizar sua
parcela no capital de Sociedade Anônima do Futebol.
Notas:
I. O acionista controlador da Sociedade Anônima do Futebol, individual ou integrante de acordo
de controle, não poderá deter participação, direta ou indireta, em outra Sociedade Anônima do
Futebol.
II. O acionista que detiver 10% (dez por cento) ou mais do capital votante ou total da Sociedade
Anônima do Futebol, sem a controlar, se participar do capital social de outra Sociedade Anônima
do Futebol, não terá direito a voz nem a voto nas assembleias gerais, nem poderá participar da
administração dessas companhias, diretamente ou por pessoa por ele indicada.
6. ASSEMBLEIA GERAL (DELIBERAÇÕES SOCIAIS)
Enquanto as ações ordinárias da classe A corresponderem a pelo menos 10% (dez por cento) do
capital social votante ou do capital social total, o voto afirmativo do seu titular no âmbito da
assembleia geral será condição necessária para a Sociedade Anônima do Futebol deliberar sobre:

I - alienação, oneração, cessão, conferência, doação ou disposição de qualquer bem imobiliário
ou de direito de propriedade intelectual conferido pelo clube ou pessoa jurídica original para
formação do capital social;
II - qualquer ato de reorganização societária ou empresarial, como fusão, cisão, incorporação de
ações, incorporação de outra sociedade ou trespasse;
III - dissolução, liquidação e extinção; e
IV - participação em competição desportiva sobre a qual dispõe o art. 20 da Lei nº 9.615, de 24 de
março de 1998.
Além de outras matérias previstas no estatuto da Sociedade Anônima do Futebol, depende da
concordância do titular das ações ordinárias da classe A, independentemente do percentual da
participação no capital votante ou social, a deliberação, em qualquer órgão societário, sobre as
seguintes matérias:
I - alteração da denominação;
II - modificação dos signos identificativos da equipe de futebol profissional, incluídos símbolo,
brasão, marca, alcunha, hino e cores; e
III - mudança da sede para outro Município.
Nota: Depende de aprovação prévia do clube ou pessoa jurídica original, que é titular de ações
ordinárias da classe A, qualquer alteração no estatuto da Sociedade Anônima do Futebol para
modificar, restringir ou subtrair os direitos conferidos por essa classe de ações, ou para extinguir
a ação ordinária da classe A.
7. CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E CONSELHO FISCAL
Os conselhos de administração e fiscal são órgãos de existência obrigatória e funcionamento
permanente.
Não poderá ser integrante dos conselhos de administração e fiscal ou diretoria:
I - membro de qualquer órgão de administração, deliberação ou fiscalização, bem como de órgão
executivo, de outra Sociedade Anônima do Futebol;
II - membro de qualquer órgão de administração, deliberação ou fiscalização, bem como de órgão
executivo, de clube ou pessoa jurídica original, salvo daquele que deu origem ou constituiu a
Sociedade Anônima do Futebol;
III - membro de órgão de administração, deliberação ou fiscalização, bem como de órgão
executivo, de entidade de administração;
IV - atleta profissional de futebol com contrato de trabalho desportivo vigente;
V - treinador de futebol em atividade com contrato celebrado com clube, pessoa jurídica original
ou Sociedade Anônima do Futebol; e
VI - árbitro de futebol em atividade.
Nota: Os diretores deverão ter dedicação exclusiva à administração, observados, se houver, os
critérios estabelecidos no estatuto.
7.1. CONSELHO FISCAL

Não poderá ser eleito para o conselho fiscal ou para a diretoria o empregado ou membro de
qualquer órgão, eletivo ou não, de administração, deliberação ou fiscalização do clube ou pessoa
jurídica original enquanto esse for acionista da respectiva Sociedade Anônima do Futebol.
8. PUBLICAÇÕES
A Sociedade Anônima do Futebol que tiver receita bruta anual de até R$ 78.000.000,00 (setenta
e oito milhões de reais) poderá realizar todas as publicações obrigatórias por lei de forma
eletrônica, incluídas as convocações, atas e demonstrações financeiras, e deverá mantê-las, no
próprio sítio eletrônico, durante o prazo de 10 (dez) anos." (NR)

Art. 7º O Manual de Registro de Cooperativa, Anexo VI à Instrução Normativa DREI nº 81,
de 2020, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"CAPÍTULO I
......................................................................................................................
1.8. FICHA DE CADASTRO NACIONAL - FCN, QUE PODERÁ SER EXCLUSIVAMENTE
ELETRÔNICA
A FCN deverá ser apresentada juntamente com os instrumentos de constituição, alteração (atas
de assembleias) ou extinção.
Nota: Caso a Junta Comercial utilize sistema de integração entre os órgãos de registro e
legalização de empresas, que permita transmissão eletrônica dos dados, fica dispensada a
apresentação deste documento.
......................................................................................................................" (NR)
"CAPÍTULO II
......................................................................................................................
SEÇÃO I
......................................................................................................................
10. DO ENQUADRAMENTO COMO STARTUP
Nos termos do art. 4º da Lei Complementar nº 182, de 1º de junho de 2021, é enquadrada como
startup cooperativa, em constituição ou em operação recente, cuja atuação caracteriza-se pela
inovação aplicada a modelo de negócios ou a produtos ou serviços ofertados.
10.1. REQUISITOS
Para fins de registro, os cooperados da cooperativa devem fazer constar declaração em seu ato
constitutivo ou alterador de que se enquadra como uma startup, conforme prevê a alínea "a", do
inciso III, do § 1º, do art. 4º da Lei Complementar nº 182, de 2021.
Notas:
I. A declaração de que trata o item 10.1 deve constar do próprio instrumento de
constituição/alteração ou instrumento de enquadramento em processo apartado.

II. Além das especificidades aplicáveis às startups, deverão ser observadas as demais regras
aplicáveis à sociedade cooperativa." (NR)
......................................................................................................................
SEÇÃO II
......................................................................................................................
11. ................................................................................................................
......................................................................................................................
Nota: Para cada ato de abertura, alteração ou extinção de filial deverá ser apresentada uma FCN,
assim como deverá ser apresentada uma FCN individualizada para a sede quando da alteração
do ato constitutivo constar, além dos atos relativos a filiais, alteração de outras cláusulas cujos
dados sejam objeto de cadastramento.
......................................................................................................................
SEÇÃO III
......................................................................................................................
4.2. DO BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA
4.2.1. REQUISITOS EXIGIDOS
......................................................................................................................
Notas:
I. Quando a sociedade adotar o boletim de voto a distância em meio físico, deve disponibilizar a
versão passível de impressão e preenchimento manual, por meio de sistema eletrônico disponível
na rede mundial de computadores.
II. O boletim de voto a distância, quando admitido pela sociedade, poderá se dar exclusivamente
pela via eletrônica.
4.2.2 CONTEÚDO
......................................................................................................................
II ‐ deve ser formulada como uma proposta, indicando seu autor quando for o caso, de modo que
o associado precise apenas escolher a opção de sua preferência.
......................................................................................................................
4.2.3. PROCEDIMENTO DE ENVIO E RECEPÇÃO
I. ..................................................................................................................
Nota: No caso de utilização de boletim de voto pela via eletrônica, o prazo de devolução do mesmo
para a cooperativa será definido no edital de convocação, não se aplicando o disposto no inciso I
acima.
II. ..................................................................................................................
......................................................................................................................
Nota: Quando utilizado o boletim de voto pela via eletrônica, não se aplica a exigência do inciso II
em relação ao prazo para comunicação da sociedade.
......................................................................................................................" (NR)

Art. 8º O Anexo X à Instrução Normativa DREI nº 81, de 2020, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
ATOS

PREÇO

................................................................................................................................
"16. AUTENTICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE ESCRITURAÇÃO DE EMPRESÁRIO,
SOCIEDADE

EMPRESÁRIA,

COOPERATIVA

E

DE

LEILOEIRO/TRADUTOR

PÚBLICO/ADMINISTRADOR DE ARMAZÉM GERAL
Obs.: ......................................................................................................................
................................................................................................................................" (NR)

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 9º Ficam revogados os seguintes dispositivos da Instrução Normativa DREI nº 81, de
2020:
I - o inciso I, do art. 59;
II - alíneas "a", "b" e "c", do inciso II, do § 1º, do art. 62;
III - o § 4º, do art. 68;
IV - o inciso VIII, do art. 96;
V - o Anexo III, Manual de Registro de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada;
VI - a alínea "b", do inciso IV do item 3 da Seção I do Capítulo II, do Manual de Registro de
Sociedade Limitada;
VII - a nota I do subitem 1.4 do item 1 da seção II do do Capítulo II, do Manual de Registro
de Sociedade Anônima;
VIII - a nota do subitem 1.5 do item 1 da seção II do do Capítulo II, do Manual de Registro
de Sociedade Anônima;
IX - a nota II do subitem 1.3 do item 1 da seção III do do Capítulo II, do Manual de Registro
de Sociedade Anônima;
X - a nota II do subitem 1.2 do item 1 da seção V do do Capítulo II, do Manual de Registro
de Sociedade Anônima;
XI - o Modelo de Certidão Simplificada para Empresa Individual de Responsabilidade
Limitada e suas filiais, constante do Anexo VIII; e

XII - o item 2, do Anexo X - Atos integrantes da Tabela de Preços dos Serviços do Registro
Público de Empresas e Atividades Afins.

Art. 10. Esta Instrução Normativa entra em vigor:
I - após decorridos 90 (noventa) dias de sua publicação oficial, quanto aos arts. 1º e 2º;
II - após decorridos 30 (trinta) dias de sua publicação oficial, em relação a utilização do CNPJ
como nome empresarial, a que se refere o art. 18-A da Instrução Normativa DREI nº 81, de
2020; e
III - na data de sua publicação, quanto ao demais dispositivos.

ANDRÉ LUIZ SANTA CRUZ RAMOS

ANEXO I
FICHA DE CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS - FCN
Ministério da Economia
Departamento

Nacional

de

Registro

Empresarial e Integração

Nº DO PROTOCOLO (Uso da
Junta Comercial)

FOLHA 1

Nº DE
01 - IDENTIFICAÇÃO
CÓDIGO DO ATO CÓDIGO DO EVENTO CÓDIGO DA NATUREZA JURÍDICA
NOME EMPRESARIAL
NOME FANTASIA
02 - ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO NO PAÍS
TIPO LOGRADOURO / LOGRADOURO (rua, av. etc.)
COMPLEMENTO
MUNICÍPIO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

NÚMERO
CÓDIGO

DO

MUNICÍPIO (Uso da JC)
UF

DDD
CAIXA POSTAL

CEP UF

E

TELEFONE

DDD E FAX
()

()
CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
03 - ENDEREÇO NO EXTERIOR
ENDEREÇO COMPLETO

PAÍS

CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)

DDI E FAX DDI E TELEFONE
()

()

04 - CAPITAL
CAPITAL SOCIAL - R$

CAPITAL SOCIAL POR EXTENSO

Continuação (capital social por CAPITAL

DESTAQUE

extenso)

SOCIAL - R$

INTEGRALIZADO - R$

DO

CAPITAL

05 - DESCRIÇÃO DO OBJETO
06 - CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS - CNAE
CÓDIGO

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS
PRINCIPAL
SECUNDÁRIAS

07 - DADOS COMPLEMENTARES
DATA

DA

ASSINATURA
DATA DE INÍCIO
DAS
ATIVIDADES

DO
DOCUMENTO
OU

DA

REALIZAÇÃO

TRANSFERÊNCIA DE DATA

DE

TÉRMINO

DAS

SEDE OU DE FILIAL ATIVIDADES (NO CASO DE
DE OUTRA UF

DA
ASSEMBLEIA
UF DE ORIGEM

PRAZO DETERMINADO)

Nº
Nº

DE Nº

DE

INSCRIÇÃO DA INSCRIÇÃO DA
SEDE NO CNPJ FILIAL NO CNPJ

Nº

DE

INSCRIÇÃO

ESTADUAL

Nº

DE

DE INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO

DA SEDE NO

MUNICIPAL

PAÍS

DE

ORIGEM
ANTECESSORAS (incorporadas, cindidas, fundidas, transformadas)
QUANTIDADE
_________________________
Ministério da Economia
Departamento

Nacional

de

Registro

Empresarial e Integração

Nº DO PROTOCOLO (Uso da
Junta Comercial)

FOLHA 2

Nº
01 - IDENTIFICAÇÃO

CÓDIGO
DO ATO

DATA DA ASSINATURA (USO

CÓDIGO

DA

JUNTA

DO DOCUMENTO OU DA COMERCIAL)

DO

REALIZAÇÃO

EVENTO

ASSEMBLEIA

DA NÚMERO

DATA

DO

DE DEFERIMENTO

ARQUIVAMENTO

NOME EMPRESARIAL
02 - IDENTIFICAÇÃO DO SÓCIO, ADMINISTRADOR OU REPRESENTANTE LEGAL
NOME
NACIONALIDADE
CONDIÇÃO ADMINIS- REPRES.

CPF/CNPJ

SÓCIO

LOGRADOURO (rua, av. etc.)
COMPLEMENTO

BAIRRO / DISTRITO

TRADOR LEGAL
NÚMERO

CEP

CÓDIGO
MUNICÍPIO

DO

(Uso

da

Junta

Comercial)
MUNICÍPIO

UF
CÓDIGO DO

PAÍS (no caso de outro país que não PAÍS (Uso da VALOR DA PARTICIPAÇÃO NO
o Brasil)

Junta

CAPITAL - R$ (no caso de sócio)

Comercial)
ADMINISTRADOR DE S.A./COOPERATIVA OU

SÓCIO

REPRESENTANTE LEGAL

DATA

DE DATA

DE DATA

DE

INGRESSO

NA SAÍDA

DA INÍCIO

DE

SOCIEDADE

SOCIEDADE

MANDATO

DESCRIÇÃO DO CARGO DE DIREÇÃO (no caso de
administradores)

PRAZO DO MANDATO
INDETERMINADO

(PARA

OS

CASOS EM QUE COUBER)
DATA DE TÉRMINO DE MANDATO
REPRESENTANTE LEGAL
CPF /CNPJ DO REPRESENTADO

ADMINISTRADOR
USO DA FIRMA

CPF DOS ADMINISTRADORES COM OS QUAIS ASSINA (no caso
de uso da firma em conjunto)
CPF

CPF

CPF

PODERES:
( ) abrir, movimentar e encerrar contas correntes e/ou contas de pagamento, inclusive por
meio de cartão de crédito e/ou débito;
( ) realizar transferências ou cobranças via DOC, TED, Pix e/ou qualquer outro meio;
( ) contratar ou renegociar empréstimos e/ou financiamentos;
( ) realizar ou resgatar aplicações financeiras e/ou investimentos;
( ) contratar ou cancelar seguros;
( ) outorgar procurações que contenham os poderes previstos acima;
( ) prestar garantias;

( ) solicitar a aquisição de novos produtos financeiros;
( ) todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social não expressamente previsto
nas alíneas anteriores;
( ) Outros:

2. PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

ESTADO DE SÃO PAULO

18/01/2022 – NÚMERO 11

Não houve publicações relevantes.

19/01/2022 – NÚMERO 12

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº 66.439, DE 18 DE JANEIRO DE 2022

D ISPÕE SOBRE A POSSIBILIDADE DE CONTRIBUINTES
QUE EXERCEM A ATIVIDADE DE COMÉRCIO VAREJISTA
PARCELAREM

O

ICMS DEVIDO PELAS SAÍDAS DE

MERCADORIAS PROMOVIDAS EM DEZEMBRO DE

2021.

JOÃO DORIA, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais
e tendo em vista o disposto no Convênio ICMS 227/17, de 15 de dezembro de 2017, Decreta:

Artigo 1º - Os contribuintes que exercem a atividade de comércio varejista poderão recolher
o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS referente
às saídas de mercadorias realizadas no mês de dezembro de 2021 em 2 (duas) parcelas
mensais e consecutivas, com dispensa de juros e multas, desde que:
I - a primeira parcela seja recolhida até o dia 20 do mês de janeiro de 2022;
II - a segunda parcela seja recolhida até o dia 18 do mês de fevereiro de 2022.
§ 1° - O disposto neste artigo aplica-se aos contribuintes que, em 31 de dezembro de 2021,
tenham a sua atividade principal enquadrada em um dos seguintes códigos da Classificação
Nacional de Atividades Econômicas - CNAE:

1. 36006;
2. 45307 (exceto 4530-7/01, 4530-7/02 e 4530-7/06);
3. 45412 (exceto 4541-2/01 e 4541-2/02);
4. 47113, 47121, 47130, 47211, 47229, 47237, 47245, 47296, 47415, 47423, 47431, 47440,
47512, 47521, 47539, 47547, 47555, 47563, 47571, 47598, 47610, 47628, 47636, 47717,
47725, 47733, 47741, 47814, 47822, 47831, 47857 e 47890.
§ 2° - O recolhimento do ICMS na forma prevista neste artigo é opcional, ficando facultado
ao contribuinte efetuar o recolhimento integral do imposto no mês de janeiro de 2022, até a
data estabelecida no Anexo IV do Regulamento do ICMS - RICMS, aprovado pelo Decreto
nº 45.490, de 30 de novembro de 2000.
§ 3° - O contribuinte que deixar de efetuar o recolhimento de qualquer das parcelas até as
datas previstas no "caput" ou efetuar o recolhimento em valores inferiores ao devido perderá
o direito ao benefício, ficando os valores recolhidos sujeitos à imputação, nos termos do
artigo 595 do Regulamento do ICMS - RICMS, aprovado pelo Decreto nº 45.490, de 30 de
novembro de 2000.

Artigo 2º - O recolhimento de cada uma das parcelas previstas no artigo 1º deverá ser
efetuado por meio de Guia de Arrecadação Estadual - GARE-ICMS, observando-se o
seguinte:
I - no campo 3 (Código de Receita), deverá ser consignado "046-2";
II - no campo 7 (Referência), deverá ser consignado "12/2021";
III - no campo 9 (Valor do Imposto), deverá ser indicado o valor correspondente a 50%
(cinquenta por cento) do valor total do imposto devido.

Artigo 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio dos Bandeirantes, 18 de janeiro de 2022
JOÃO DORIA
Rodrigo Garcia Secretário de Governo
Henrique de Campos Meirelles Secretário da Fazenda e Planejamento
João Carlos Fernandes Secretário Executivo, Respondendo pelo Expediente da Casa Civil

DECRETO Nº 66.440, DE 18 DE JANEIRO DE 2022

D ISPÕE SOBRE O PROCESSO DE APURAÇÃO DE
INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS À LIBERDADE RELIGIOSA
E A APLICAÇÃO DAS SANÇÕES CABÍVEIS PREVISTAS NA

L EI Nº 17.346, DE 12 DE MARÇO DE 2021, QUE INSTITUI
A

L EI E STADUAL DE L IBERDADE R ELIGIOSA NO E STADO

DE

S ÃO P AULO .

JOÃO DORIA, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais
e à vista do disposto na Lei nº 17.346, de 12 de março de 2021,

Decreta:

Artigo 1º - A apuração das infrações administrativas à liberdade religiosa e a aplicação das
sanções cabíveis, previstas na Lei nº 17.346, de 12 de março de 2021, serão realizadas em
processo administrativo que observará as regras contidas na referida lei e, subsidiariamente,
na Lei nº 10.177, de 30 de dezembro de 1998.
Parágrafo único - As medidas de que trata o "caput" deste artigo serão adotadas pela
Secretaria da Justiça e Cidadania.

Artigo 2º - O processo administrativo mencionado no artigo 1º deste decreto terá início na
forma do artigo 75 da Lei nº 17.346, de 12 de março de 2021, e adotará o seguinte
procedimento:
I - apuração preliminar da denúncia, conduzida pela Coordenação Geral de Apoio aos
Programas de Defesa da Cidadania - CGAPDC, da Secretaria da Justiça e Cidadania,
observado o que segue:
a) será tomado o depoimento pessoal do denunciante, no prazo de 10 (dez) dias;
b) será colhida a manifestação do ofendido ou de seu representante legal, na hipótese de a
denúncia não ter sido apresentada por estes;
II - instauração do processo, caso a apuração preliminar constate indícios de ocorrência da
infração, mediante expedição de ato que indique os fatos em que se baseia e as normas
pertinentes à infração e à sanção aplicável;

III - fase instrutória, observado o que segue:
a) o acusado será citado, mediante o encaminhamento de cópia do ato de instauração, para,
em 15 (quinze) dias, oferecer defesa e indicar as provas que pretende produzir;
b) serão realizados os atos e diligências cabíveis, com prazo de conclusão de 60 (sessenta)
dias, garantidas a ciência das partes e a possibilidade da produção probatória e do
contraditório;
IV - finda a fase instrutória, será facultada a manifestação do denunciante e do acusado, no
prazo de 7 (sete) dias;
V - a decisão será proferida por meio de relatório conclusivo no prazo máximo de 30 (trinta)
dias do último ato processual.
§ 1º - Será facultada a oitiva do denunciante e do denunciado em qualquer fase do
procedimento.
§ 2º - A prorrogação de prazos e a representação e a comunicação das pessoas jurídicas
observarão, respectivamente, o disposto nos §§ 1º e 2º do artigo 76 da Lei nº 17.346, de 12
de março de 2021.

Artigo 3º - Os procedimentos descritos nos incisos II a V do artigo 2º deste decreto serão
realizados por comissão especial composta de 3 (três) membros, designados pelo Secretário
da Justiça e Cidadania.
§ 1º - A comissão especial poderá solicitar informações e documentos a entidades públicas
e privadas, para instauração e instrução do processo administrativo de que trata o artigo 1º
deste decreto.
§ 2º - Identificada a prática de possível falta por servidor público estadual, a comissão
especial comunicará o fato ao órgão em que o suspeito desempenhar suas funções e
indicará as provas de que tiver conhecimento.
§ 3º - Na hipótese de configuração, em tese, de infração penal, a comissão especial dará
notícia do fato ao Ministério Público, instruída com as cópias dos documentos pertinentes.

Artigo 4º - A Secretaria da Justiça e Cidadania fica autorizada a firmar convênios e termos
de cooperação com a Assembleia Legislativa, com Câmaras Municipais e com o Poder
Judiciário, objetivando praticar todos os atos necessários ao bom funcionamento do sistema

de recebimento e julgamento das denúncias dos atos discriminatórios definidos na Lei nº
17.346, de 12 de março de 2021.

Artigo 5º - Na aplicação das sanções administrativas, a comissão especial considerará as
circunstâncias indicadas no artigo 73 da Lei nº 17.346, de 12 de março de 2021, e:
I - fixará, se o infrator for primário, a pena de multa administrativa de 200 (duzentas) até
3.000 (três mil) Unidades Fiscais do Estado de São Paulo - UFESPs;
II - fixará, em caso de reincidência nas infrações a que se referem os artigos 58 a 68 da Lei
nº 17.346, de 12 de março de 2021, a multa administrativa no dobro do valor da sanção
congênere anteriormente cominada, podendo a multa ser cumulada com a sanção
administrativa de suspensão, por até 90 (noventa) dias, da licença/autorização de
funcionamento, de atividades e serviços cuja outorga fora concedida pela Administração
direta ou indireta do Estado de São Paulo, quando couber;
III - poderá elevar o valor da multa administrativa em até 10 (dez) vezes:
a) se for verificado que, em razão do porte do estabelecimento ou instituição, no caso de
pessoas jurídicas, as sanções resultarão inócuas;
b) se a infração administrativa tiver sido cometida por intermédio dos meios de comunicação
social, redes sociais na "internet", ou publicação de qualquer natureza.
Parágrafo único - Na hipótese da alínea "b" do inciso III deste artigo, a comissão especial
poderá pleitear ao Poder Judiciário as providências de que trata o parágrafo único do artigo
72 da Lei nº 17.346, de 12 de março de 2021.

Artigo 6º - Estão sujeitas às sanções administrativas de que trata este decreto as pessoas
naturais e jurídicas, as instituições e os grupos referidos no artigo 74 da Lei nº 17.346, de 12
de março de 2021.

Artigo 7º - As multas estabelecidas pela Lei nº 17.346, de 12 de março de 2021, serão pagas
por meio de Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais - DARE, com código de
recolhimento de multas em fonte de receita vinculada à Coordenação Geral de Apoio aos
Programas de Defesa da Cidadania - CGAPDC, da Secretaria da Justiça e Cidadania.

Parágrafo único - Os recursos obtidos na forma do "caput" deste artigo serão aplicados,
exclusivamente, para a realização de campanhas educativas que tratem do tema da
liberdade religiosa.

Artigo 8º - O Secretário da Justiça e Cidadania poderá expedir normas complementares
para o cumprimento deste decreto.

Artigo 9º - Fica revogado o Decreto nº 65.086, de 23 de julho de 2020. Parágrafo único - As
disposições do decreto de que trata o "caput" deste artigo permanecem aplicáveis aos
processos administrativos sancionadores fundados em violação à Lei nº 17.157, de 18 de
setembro de 2019.
Artigo 10 - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio dos Bandeirantes, 18 de janeiro de 2022
JOÃO DORIA
Rodrigo Garcia Secretário de Governo
Luiz Orsatti Filho Secretário Executivo, Respondendo pelo Expediente da Secretaria da
Justiça e Cidadania
João Carlos Fernandes Secretário Executivo, Respondendo pelo Expediente da Casa Civil

20/01/2022 – NÚMERO 13

Não houve publicações relevantes.

21/01/2022 – NÚMERO 14

Não houve publicações relevantes.

22/01/2022 – NÚMERO 15

Não houve publicações relevantes.

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

18/01/2022 – NÚMERO 11

Não houve publicações relevantes.

19/01/2022 – NÚMERO 12

Não houve publicações relevantes.

20/01/2022 – NÚMERO 13

Não houve publicações relevantes.

21/01/2022 – NÚMERO 14

Não houve publicações relevantes.

22/01/2022 – NÚMERO 15

Não houve publicações relevantes.

3. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA

19/01/2022 – EDIÇÃO Nº 15/2022

Não houve publicações relevantes.

20/01/2022 – EDIÇÃO Nº 16/2022

Não houve publicações relevantes.

21/01/2022 – EDIÇÃO Nº 17/2022

Não houve publicações relevantes.

4. DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

17/01/2022 – EDIÇÃO 3428

Não houve publicações relevantes.

18/01/2022 – EDIÇÃO 3429

Não houve publicações relevantes.

19/01/2022 – EDIÇÃO 3430

Não houve publicações relevantes.

20/01/2022 – EDIÇÃO 3431

ATOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ATOS E COMUNICADOS DA PRESIDÊNCIA

SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE E PRAZOS PROCESSUAIS

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça, em
18/01/2022, tomou conhecimento do que segue:
MOGI DAS CRUZES – antecipação do encerramento do expediente forense no dia
18/01/2022, a partir das 17 horas, com a suspensão dos prazos processuais na referida data.

21/01/2022 – EDIÇÃO Nº 3432

Não houve publicações relevantes.

5. DIÁRIO ELETRÔNICO DA JUSTIÇA FEDERAL DA 3ª REGIÃO

17/01/2022 – EDIÇÃO Nº 11

Não houve publicações relevantes.

18/01/2022 – EDIÇÃO Nº 12

PUBLICAÇÕES ADMINISTRATIVAS

PRESIDÊNCIA

RESOLUÇÃO PRES Nº 495, DE 13 DE JANEIRO DE 2022

A LTERA O A NEXO I DA R ESOLUÇÃO PRES Nº 429, DE
11/06/2021, QUE DISPÕE SOBRE O EXERCÍCIO DA
COMPETÊNCIA

DELEGADA

NO

ÂMBITO

DA

J USTIÇA

F EDERAL DA 3 ª R EGIÃO , NOS TERMOS DO DISPOSTO NO
ART .

3 º DA L EI Nº 13.876/2019.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA TERCEIRA REGIÃO , no uso
de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO o art. 15, inciso III, da Lei n.º 5.010/66,com a redação dada pela Lei n.º
13.876/2019, que limitou o exercício da competência delegada às comarcas de domicílio do
segurado situadas a mais de 70 km de municípios sede de vara federal;

CONSIDERANDO a determinação legal para que o respectivo Tribunal Regional Federal
indique as comarcas que se enquadrem no critério de distância previsto na Lein.º
13.876/2019;

CONSIDERANDO a necessidade de adequação no Anexo I da Resolução PRES n.º
429/2021;

CONSIDERANDO os expedientes SEI n.º 0281424-82.2021.4.03.8000e n.º 031516953.2021.4.03.8000.

RESOLVE:

Art. 1.º Alterar o Anexo I da Resolução PRES n.º 429, de 11/06/2021, para:
I - incluir os municípios de Morro Agudo e Mirante do Paranapanema.
II - para excluir os municípios de Flórida Paulista e Pacaembu da 22.ª Subseção Judiciária
de Tupã, bem como incluí-los na 12.ª Subseção Judiciária de Presidente Prudente.

Art. 2.ª A alteração prevista no inciso II do art. 1.º fica condicionada à implantação da 2.ª
Vara-Gabinete do Juizado de Presidente Prudente, a ser definida nos termos do art. 3.º do
ProvimentoCJF3Rn.º 51, de 17/12/2021,e não haverá redistribuição defeitos em decorrência
da modificação na jurisdição.

Art. 3.º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
RESOLUÇÃO PRES Nº 494, DE 12 DE JANEIRO DE 2022

A LTERA A R ESOLUÇÃO PRES Nº 343, DE 14/04/2020,
QUE DISCIPLINA A UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTA DE
VIDEOCONFERÊNCIA NAS SESSÕES DE JULGAMENTO E
AUDIÊNCIAS DA

J USTIÇA F EDERAL DA 3 ª R EGIÃO .

O PRESIDENTE DO TRIBUNALREGIONALFEDERALDA3.ª REGIÃO , ad referendum do
Conselho da Justiça Federal da 3.ª Região, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO a Resolução CNJ n.º 354, de 19/11/2020, que dispõe sobre o
cumprimento digital de ato processual e de ordem judicial e dá outras providências;

CONSIDERANDO a necessidade de adequação da Resolução PRES n.º 343/2020 ao
disposto no art. n.º 142 do Regimento Interno do Tribunal, coma alteração dada pelo art. 55
da Emenda Regimental n.º 20 - PRESI/DIRG-SEJU/UPLE, e ao art. 26 do Regimento Interno
das Turmas Recursais e da Turma Regional de Uniformização dos Juizados Especiais
Federais da 3.ª Região;

CONSIDERANDO o teor do Comunicado SETI 291-2020, da Secretaria de Informática do
Tribunal; CONSIDERANDO a necessidade de se aprimorar os serviços judiciários prestados
no âmbito desta 3.ª Região;

CONSIDERANDO o disposto nos expedientes SEI n.º 0012582-68.2020.4.03.8000e n.º
0120015-97.2021.4.03.8000,

RESOLVE:

Art. 1.º Alterara Resolução PRES n.º 343, de 14/04/2020, nos seguintes termos:
I -alterar o caput e o inciso II do § 2.º do art. 1.º, conforme segue:
"Art. 1.º Instituir o uso de ferramenta de videoconferência nas sessões de julgamento do Tribunal
Regional Federal, das Turmas Recursais e da Turma Regional de Uniformização, para fins de
sustentações orais, bem como nas audiências das Varas, Juizados e Centrais de Conciliação.
(...)
§ 2. º(...)
II - CiscoMeeting; (...)"

II -alterar o art. 2.º, conforme segue:
"Art. 2.º Após a intimação das partes para a sessão de julgamento, a Secretaria da Turma
julgadora indicará qual a ferramenta de videoconferência será utilizada."

III - alterar o caput do art. 3.º, revogar os seus incisos e o § 1.º, bem como renumerar, com
nova redação, o § 2.º para parágrafo único, conforme segue:

“Art. 3.º Os pedidos de sustentação oral ou de preferência no julgamento deverão ser
encaminhados pelo solicitante ao órgão processante correspondente, nos termos de seu
regimento interno.
Parágrafo único. É de responsabilidade do advogado/procurador zelar pelas condições técnicas
necessárias para a transmissão audiovisual de sua sustentação oral por meio do uso de sistema
de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens da Justiça
Federal, não sendo admissível pedido de adiamento por indisponibilidade de sistema ou de
problemas técnicos."

IV-alterar o art. 7.º, conforme segue:
"Art. 7.º É permitida a realização de audiências de conciliação, instrução e/ou julgamento por
videoconferência, observando-se os termos desta resolução, assim como as normas
eventualmente editadas pela Corregedoria-Regional da Justiça Federal da 3.ª Região, pelo
Gabinete da Conciliação e pela Coordenadoria dos Juizados Especiais Federais da Justiça
Federal da 3.ª Região."

V- corrigira numeração dos artigos da Resolução PRES n.º 343/2020,a partir do artigo 5.º,
de maneira que o referido ato normativo, passa a conter 8 artigos, numerados do art. 1.ºao
art. 8.º

Art. 2.º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

19/01/2022 – EDIÇÃO Nº 13

Não houve publicações relevantes.

20/01/2022 – EDIÇÃO Nº 14

Não houve publicações relevantes.

21/01/2022 – EDIÇÃO Nº 15

Não houve publicações relevantes.

6. NOTÍCIAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

INDÚSTRIAS DE MÁQUINAS CONTESTAM COBRANÇA DE DIFERENCIAL DE ICMS EM 2022

Segundo a Abimaq, a cobrança só pode ser realizada em 2023, pois a lei foi publicada este
ano.
Publicado em 20/01/2022

A Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq) pede ao
Supremo Tribunal Federal (STF) que a Lei Complementar (LC) 190/2022, editada para
regular a cobrança do Diferencial de Alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias
e

Serviços

(Difal/ICMS),

não

produza

efeitos este

ano.

Na

Ação

Direta

de

Inconstitucionalidade (ADI) 7066, com pedido de liminar, a entidade argumenta que, como a
lei foi promulgada em 2022, a cobrança só poderá vigorar em 2023, em obediência ao
princípio constitucional da anterioridade geral (ou anual).

Lei complementar

A cobrança do Difal/ICMS foi introduzida pela Emenda Constitucional (EC) 87/2015 e
era regulamentada por um convênio do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz).
Em fevereiro de 2021, o STF decidiu que esse mecanismo de compensação teria de ser
disciplinado por meio da edição de lei complementar.
Ao final do julgamento conjunto do Recurso Extraordinário (RE) 1287019, com
repercussão geral (Tema 1.093), e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5469, os
ministros decidiram que a decisão produziria efeitos apenas a partir de 2022, dando
oportunidade ao Congresso Nacional para que editasse lei complementar sobre a questão.
Em dezembro de 2021, o Congresso aprovou a LC 190, mas a sanção ocorreu apenas em
4 de janeiro de 2022.

Anterioridade anual

Na ação, a associação sustenta que, embora a lei estabeleça a necessidade de
observar o prazo constitucional de 90 dias (anterioridade nonagesimal) para que passe a
fazer efeito, essa norma deve ser aplicada em conjunto com o princípio da anterioridade
anual, que veda a possibilidade da cobrança de impostos “no mesmo exercício financeiro
em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou” (artigo 150, inciso III, alínea
“b”, da Constituição Federal).

Insegurança jurídica

Segundo a entidade, o texto da lei tem gerado controvérsias sobre o início de
cobrança do Difal em operações interestaduais para consumidor final não contribuinte do
ICMS. Em pronunciamentos oficiais, a maioria dos estados já está comunicando aos
contribuintes que as operações serão oneradas após transcorrido o prazo da “noventena”,
diante da menção ao dispositivo constitucional no artigo 3º da LC 190/2022.
A Abimaq argumenta que essa situação estaria gerando insegurança jurídica e que
as empresas estariam submetidas a uma situação de risco que poderá levar à uma
“enxurrada de processos” em cada unidade da federação para questionar a cobrança.
O relator da ADI 7066 é o ministro Alexandre de Moraes.

7. NOTÍCIAS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PÁGINA DE REPETITIVOS E IACS ANOTADOS INCLUI JULGADO SOBRE INDENIZAÇÃO POR
IMÓVEL DESAPROPRIADO

Publicado em 19/01/2022

A Secretaria de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) atualizou a base
de dados de Repetitivos e IACs Anotados. Foram incluídas informações a respeito do
julgamento de recurso especial sobre a legitimidade do adquirente de imóvel desapropriado
para recebimento ou não de indenização do órgão expropriante.
O REsp 1.750.624 – classificado no ramo do direito administrativo, assunto
desapropriação – soma-se ao REsp 1.750.660, de mesmo assunto, incluído na base de
dados.
Os recursos analisam a legitimidade do adquirente de imóvel desapropriado para
recebimento ou não de indenização do órgão expropriante, nos casos em que a aquisição
do bem ocorrer quando já existir o apossamento administrativo.

8. NOTÍCIAS DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

CONSULTORA EM TRABALHO EXTERNO CONSEGUE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS

Os registros de visitas permitiam o controle indireto da jornada.
Publicado em 18/01/2022

A Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho condenou a Strategy Consultoria e
Assessoria Atuarial, de São Paulo (SP), ao pagamento de horas extras a uma consultora
externa, a partir dos relatórios de visitas a clientes. Para o órgão, somente quando for
inteiramente impossível o controle da jornada estará afastado o direito ao pagamento de
horas extraordinárias.

Viagens

Na reclamação trabalhista, a empregada, admitida em maio de 2007, contou que suas
atividades envolviam serviços externos e constantes viagens, uma vez que a maioria dos
clientes atendidos eram do interior de São Paulo. Segundo ela, até maio de 2008, havia
recebido algumas horas extras e compensado outras por meio de banco de horas. Depois
disso, a empresa determinou que não registrasse mais o ponto eletrônico e parou de pagar
as horas extras, que, no entanto, eram anotadas no controle de horas para clientes, chamado
de “FGE”.
A empresa, em sua defesa, sustentou que a consultora, na condição de trabalhadora
externa, não estava sujeita a controle de jornada e, por isso, não teria direito a horas extras.

Quantificação

O juízo da 77ª Vara do Trabalho de São Paulo indeferiu o pedido de horas extras,
com o fundamento de que, embora o sistema “FGE” permita extrair a quantidade de horas
dedicadas a cada cliente, não se trata de um controle fidedigno da jornada, por não ser
possível quantificar o número de horas efetivamente trabalhadas. O Tribunal Regional do
Trabalho da 2ª Região (SP) manteve a sentença.

Tecnologia

O relator do recurso de revista da empregada, ministro Cláudio Brandão, explicou que
a exceção ao regime geral de duração do trabalho, prevista no artigo 62, inciso I, da CLT,
não depende apenas do exercício de trabalho externo, mas também da impossibilidade de
controle de horário pelo empregador. Assim, somente quando for inteiramente impossível o
controle da jornada estará afastado o direito ao pagamento de horas extras.
No caso, segundo o relator, se os controles FGE eram usados como demonstrativos
do tempo de serviços executados, conclui-se que o empregador exercia o controle indireto
sobre os horários cumpridos pelo empregado. “Não se pode conceber que, em uma época
em que é possível a utilização de controle de veículos por satélites, não se possa fazer o
mesmo com a jornada de trabalho do empregado, para efeito de reconhecimento do direito
às horas extraordinárias”, afirmou.
A decisão foi unânime.

9. OUTRAS NOTÍCIAS

RECEITA FEDERAL

PROJETO CONSOLIDAÇÃO ATUA EM REGULAMENTOS SOBRE CONTROLES FISCAIS
ESPECIAIS

Instruções Normativas que foram revogadas já não tinham mais efeito.
Publicado em 20/01/2022

A Receita Federal revogou, na última semana, mais 4 (quatro) Instruções Normativas
(INs), conforme previsto no Projeto Consolidação. As publicações revogadas tratam dos
controles especiais sob governança da Coordenação-Geral de Fiscalização.
As INs revogadas foram a de n° 96, publicada em 30 de novembro de 1994, a de n° 159, de
16 de maio de 2002, a IN n° 866, de 6 de agosto de 2008, e a IN nº 1.365, datada em 20 de
junho de 2013.
O Projeto Consolidação, que parte dos projetos estratégicos da Receita Federal, tem
como objetivo reduzir, consolidar e modernizar o estoque regulatório da Receita Federal, por
meio da revogação de diversas normas já revogadas tacitamente, que não tenham mais
efeito ou sejam desnecessárias, garantindo segurança jurídica, transparência e praticidade
nos processos tributários.

