
  
 

 

1.  Retomada de atividades na Junta Comercial do Estado de São Paulo 
 
A Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) lançou comunicado informando as novas 

modalidades de prestação dos serviços, obedecendo às ordens de segurança estipuladas pelo Governo 
de São Paulo. 

 
O horário de funcionamento será das 8:00 hs às 16:00 hs e se dará apenas mediante 

agendamento. Para qualquer eventual necessidade de acesso às dependências da JUCESP, será 
obrigatório o uso de máscara. 

 
Alguns serviços como constituição de empresas, alterações ao contrato social ou estatuto ou 

baixas, poderão ser realizados por meio de “Delivery” (via-postal), ou ainda pelo “Drive-Thru” (entrega 
via malote). 

 
Os documentos encaminhados via “Delivery” deverão ser encaminhados para a sede da JUCESP, 

e o número de protocolo será encaminhado posteriormente via email. Os que forem entregues via “Drive 
Thru” deverão ser apresentados em duas vias, e mediante agendamento.  

 
Ainda, a documentação deve ser entregue em boa ordem, atentando à especificidade de cada ato. 

 

2.  medida provisória 959/2020 
 

Publicada em 29 de abril de 2020, a Medida Provisória nº 959/2020 prorrogou o prazo para entrada 
em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) – Lei nº 13.709/2018 – para 3 de maio de 2021. 
Por força do artigo 62 da Constituição Federal, a MP já se encontra vigente. 

 
O Ministro Paulo Guedes esclareceu que a prorrogação se deu “em consequência de uma possível 

incapacidade de parcela da sociedade em razão dos impactos econômicos e sociais da crise provocada 
pela pandemia do Coronavírus”. Ainda, se considerou os custos necessários para que as empresas se 
adaptem às novas normas de proteção dos dados. 

 
Apenas a título informativo, tramitam ante o Congresso Nacional diversos Projetos de Lei, os quais 

impactam diretamente nas normas da LGPD, buscando, além de postergar o início de sua vigência, 
algumas alternativas às suas regras. 
 

3.   PROVIMENTO CG nº 12/2020 
 

O Provimento CG nº 12/2020 regulamenta o procedimento de lavratura de escrituras públicas por 
videoconferência e assinatura eletrônica, no Estado de São Paulo. 
 

A medida tem como intuito manter serviços considerados essenciais em meio à pandemia oriunda 
do Covid-19.  
 
 
 

 

I N F O R M A T I V O  
E S P E C I A L  



 
Haja visto as formalidades expostas no Código Civil Brasileiro, a alternativa adotada não abrange 

a lavratura de testamento público e a aprovação de testamento cerrado, os quais devem ser realizados 
impreterivelmente na forma presencial, adotando, no entanto, as medidas de distanciamento e cumprindo 
as exigências de segurança social. 
 

Considerando a peculiaridade da alternativa, na prática, o Colégio Notarial do Brasil – Seção São 
Paulo (CNB/SP) disponibilizou o Manual sobre o Provimento, no qual podem ser verificados os requisitos 
para sua aplicação, bem como orientação quanto ao procedimento adotado, inclusive no que se refere 
as assinaturas que serão realizadas à distância. 
 

Permanecemos à disposição de V.Sa. para maiores esclarecimentos. 
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