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Em parceria com:
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SUSPENSÃO
DAS ATIVIDADES
PRESENCIAIS
JUCESP
Em virtude do Decreto Estadual
nº 64.879, de 20/03/2020,
combinado com Comunicado da
JUCESP em seu site, �cam
suspensas as atividades
presenciais da JUCESP entre o
período de 23/03 e 30/04.
Portanto, �cam suspensos até
30/04/2020 os registros de
alterações de contratos socias,
transformações societárias,
arquivamentos de atas e
balanços, encerramentos
empresariais, dentre outros
registros societários. Situação
que poderá ser alterada com a
adoção de sistema que
possibilite a aceitação de forma
digital, como já é permitido pela
Instrução Normativa DREI nº 75,
de 18/02/2020.

MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ONLINE
JUCESP

Até 30/04/2020, �cam mantidas apenas as constituições
de novas sociedades que sejam realizadas 100% online
no sistema da JUCESP, bem como as emissões online de
certidões e documentos digitalizados pela JUCESP.

COMO FICAM OS PRAZOS PARA
CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIAS
ANTERIORES À SUSPENSÃO?

O prazo para cumprimento de exigências da JUCESP será
prorrogado, sem cobranças de novas taxas.

OS DEMAIS REGISTROS SOCIETÁRIOS QUE
NÃO OCORREM NA JUCESP, COMO FICAM?
Os cartórios de registro civil de pessoas jurídicas,
responsáveis pelo registro de associações, condomínios,
fundações e sociedades simples, devem seguir o
Provimento da Corregedoria Geral Da Justiça Nº 08, de
22/03/2020, o qual prevê, dentre outros, a SUSPENSÃO
DOS PRAZOS para a prática de atos notariais e registrais
(exceto nascimento e óbito) e a autorização para
SUSPENSÃO DO FUNCIONAMENTO das unidades dos
Serviços Extrajudiciais de Notas e de Registro, desde que
continue em regime de plantão presencial ou remoto com
a possibilidade de carga horária reduzida. As de�nições
desse provimento valem até 21/04/2020.

COM OS EFEITOS DO COVID-19 É
POSSÍVEL REALIZAR DELIBERAÇÕES
SOCIETÁRIAS NÃO PRESENCIAIS?
Para quem não está sujeito ao registro na JUCESP, é
possível praticar de forma remota todos os atos de rotina
societária como reuniões de associações, condomínios,
fundações e sociedades simples, por meio do Serviço
Nacional dos Cartórios de Títulos e Documentos &
Pessoa Jurídica (Central RTDPJBrasil). Neste sistema, é
feito o upload dos arquivos em word ou PDF, seguido pela
assinatura com certi�cado digital ICP-Brasil (e-CPF ou
e-CNPJ), em consonância com o previsto no item 34.2 do
Capítulo XVIII, das Normas de Serviço de Cartórios
Extrajudiciais, Tomo II.
Para sociedades sujeitas ao registro na JUCESP, a
JUCESP apenas possui o sistema digital para
deliberações de constituição de empresário individual,
sociedade limitada e EIRELI, sendo necessária a
apresentação de documentos assinados �sicamente para
todos os demais atos.

