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Órgão: Atos do Poder Legislativo 

 

LEI Nº 14.457, DE 21 DE SETEMBRO DE 2022 

 

Institui o Programa Emprega + Mulheres; e altera a Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada 
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e as Leis nºs 11.770, de 9 de setembro de 2008, 13.999, 
de 18 de maio de 2020, e 12.513, de 26 de outubro de 2011. 

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

CAPÍTULO I 

 

DO PROGRAMA EMPREGA + MULHERES 

 

Art. 1ºFica instituído o Programa Emprega + Mulheres, destinado à inserção e à manutenção de 
mulheres no mercado de trabalho por meio da implementação das seguintes medidas: 

 

I - para apoio à parentalidade na primeira infância: 

 

a) pagamento de reembolso-creche; e 

 

b) manutenção ou subvenção de instituições de educação infantil pelos serviços sociais autônomos; 

 

II - para apoio à parentalidade por meio da flexibilização do regime de trabalho: 

 

a) teletrabalho; 

 

b) regime de tempo parcial; 



 

 

 

c) regime especial de compensação de jornada de trabalho por meio de banco de horas; 

 

d) jornada de 12 (doze) horas trabalhadas por 36 (trinta e seis) horas ininterruptas de descanso, 
quando a atividade permitir; 

 

e) antecipação de férias individuais; e 

 

f) horários de entrada e de saída flexíveis; 

 

III - para qualificação de mulheres, em áreas estratégicas para a ascensão profissional: 

 

a) suspensão do contrato de trabalho para fins de qualificação profissional; e 

 

b) estímulo à ocupação das vagas em cursos de qualificação dos serviços nacionais de 
aprendizagem por mulheres e priorização de mulheres hipossuficientes vítimas de violência doméstica e 
familiar; 

 

IV - para apoio ao retorno ao trabalho das mulheres após o término da licença-maternidade: 

 

a) suspensão do contrato de trabalho de pais empregados para acompanhamento do 
desenvolvimento dos filhos; e 

 

b) flexibilização do usufruto da prorrogação da licença-maternidade, conforme prevista na Lei nº 
11.770, de 9 de setembro de 2008; 

 

V - reconhecimento de boas práticas na promoção da empregabilidade das mulheres, por meio da 
instituição do Selo Emprega + Mulher; 

 

VI - prevenção e combate ao assédio sexual e a outras formas de violência no âmbito do trabalho; 
e 

 

VII - estímulo ao microcrédito para mulheres. 

 

Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, parentalidade é o vínculo socioafetivo maternal, paternal 
ou qualquer outro que resulte na assunção legal do papel de realizar as atividades parentais, de forma 
compartilhada entre os responsáveis pelo cuidado e pela educação das crianças e dos adolescentes, nos 
termos do parágrafo único do art. 22 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do 
Adolescente). 

 

CAPÍTULO II 

 

DO APOIO À PARENTALIDADE NA PRIMEIRA INFÂNCIA 

 

Seção I 

 

Do Reembolso-Creche 

 

Art. 2ºFicam os empregadores autorizados a adotar o benefício de reembolso-creche, de que trata 
a alínea "s" do § 9º do art. 28 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, desde que cumpridos os seguintes 
requisitos: 

 

 



 

 

 

I - ser o benefício destinado ao pagamento de creche ou de pré-escola de livre escolha da 
empregada ou do empregado, bem como ao ressarcimento de gastos com outra modalidade de prestação 
de serviços de mesma natureza, comprovadas as despesas realizadas; 

 

II - ser o benefício concedido à empregada ou ao empregado que possua filhos com até 5 (cinco) 
anos e 11 (onze) meses de idade, sem prejuízo dos demais preceitos de proteção à maternidade; 

 

III - ser dada ciência pelos empregadores às empregadas e aos empregados da existência do 
benefício e dos procedimentos necessários à sua utilização; e 

 

IV - ser o benefício oferecido de forma não discriminatória e sem a sua concessão configurar 
premiação. 

 

Parágrafo único. Ato do Poder Executivo federal disporá sobre os limites de valores para a 
concessão do reembolso-creche e as modalidades de prestação de serviços aceitas, incluído o pagamento 
de pessoa física. 

 

Art. 3ºA implementação do reembolso-creche ficará condicionada à formalização de acordo 
individual, de acordo coletivo ou de convenção coletiva de trabalho. 

 

Parágrafo único. O acordo ou a convenção a que se refere o caput deste artigo estabelecerá 
condições, prazos e valores, sem prejuízo do cumprimento dos demais preceitos de proteção à maternidade. 

 

Art. 4º Os valores pagos a título de reembolso-creche: 

 

I - não possuem natureza salarial; 

 

II - não se incorporam à remuneração para quaisquer efeitos; 

 

III - não constituem base de incidência de contribuição previdenciária ou do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS); e 

 

IV - não configuram rendimento tributável da empregada ou do empregado. 

 

Art. 5ºOs estabelecimentos em que trabalharem pelo menos 30 (trinta) mulheres com mais de 16 
(dezesseis) anos de idade terão local apropriado onde seja permitido às empregadas guardar sob vigilância 
e assistência os seus filhos no período da amamentação. 

 

Parágrafo único. Os empregadores que adotarem o benefício do reembolso-creche previsto nos 
arts. 2º, 3º e 4º desta Lei para todos os empregados e empregadas que possuam filhos com até 5 (cinco) 
anos e 11 (onze) meses de idade ficam desobrigados da instalação de local apropriado para a guarda e a 
assistência de filhos de empregadas no período da amamentação, nos termos do caput deste artigo. 

 

Seção II 

 

Da Manutenção ou Subvenção de Instituições de Educação Infantil pelos Serviços Sociais 
Autônomos 

 

Art. 6º Os seguintes serviços sociais autônomos poderão, observado o disposto em suas leis de 
regência e regulamentos, manter instituições de educação infantil destinadas aos dependentes dos 
empregados e das empregadas vinculados à atividade econômica a eles correspondente: 

 

I - Serviço Social da Indústria (Sesi), de que trata o Decreto-Lei nº 9.403, de 25 de junho de 1946; 



 

 

 

II - Serviço Social do Comércio (Sesc), de que trata o Decreto-Lei nº 9.853, de 13 de setembro de 
1946; e 

 

III - Serviço Social do Transporte (Sest), de que trata a Lei nº 8.706, de 14 de setembro de 1993. 

 

CAPÍTULO III 

 

DO APOIO À PARENTALIDADE POR MEIO DA FLEXIBILIZAÇÃO DO REGIME DE TRABALHO 

 

Seção I 

 

Do Teletrabalho 

 

Art. 7º Na alocação de vagas para as atividades que possam ser efetuadas por meio de teletrabalho, 
trabalho remoto ou trabalho a distância, nos termos do Capítulo II-A do Título II da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, os empregadores deverão conferir 
prioridade: 

 

I - às empregadas e aos empregados com filho, enteado ou criança sob guarda judicial com até 6 
(seis) anos de idade; e 

 

II - às empregadas e aos empregados com filho, enteado ou pessoa sob guarda judicial com 
deficiência, sem limite de idade. 

 

Seção II 

 

Da Flexibilização do Regime de Trabalho e das Férias 

 

Art. 8ºNo âmbito dos poderes diretivo e gerencial dos empregadores, e considerada a vontade 
expressa dos empregados e das empregadas, haverá priorização na concessão de uma ou mais das 
seguintes medidas de flexibilização da jornada de trabalho aos empregados e às empregadas que tenham 
filho, enteado ou pessoa sob sua guarda com até 6 (seis) anos de idade ou com deficiência, com vistas a 
promover a conciliação entre o trabalho e a parentalidade: 

 

I - regime de tempo parcial, nos termos do art. 58-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada 
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

 

II - regime especial de compensação de jornada de trabalho por meio de banco de horas, nos termos 
do art. 59 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 
1943; 

 

III - jornada de 12 (doze) horas trabalhadas por 36 (trinta e seis) horas ininterruptas de descanso, 
nos termos do art. 59-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º 
de maio de 1943; 

 

IV - antecipação de férias individuais; e 

 

V - horários de entrada e de saída flexíveis. 

 

§ 1º As medidas de que tratam os incisos I e IV do caput deste artigo somente poderão ser adotadas 
até o segundo ano: 

 

I - do nascimento do filho ou enteado; 



 

 

 

II - da adoção; ou 

 

III - da guarda judicial. 

 

§ 2º As medidas de que trata este artigo deverão ser formalizadas por meio de acordo individual, de 
acordo coletivo ou de convenção coletiva de trabalho. 

 

§ 3º O prazo fixado no § 1º deste artigo aplica-se inclusive para o empregado ou a empregada que 
tiver filho, enteado ou pessoa sob guarda judicial com deficiência. 

 

Seção III 

 

Do Regime Especial de Compensação de Jornada de Trabalho por meio de Banco de Horas 

 

Art. 9ºNa hipótese de rescisão do contrato de trabalho de empregado ou empregada em regime de 
compensação de jornada por meio de banco de horas, as horas acumuladas ainda não compensadas serão: 

 

I - descontadas das verbas rescisórias devidas ao empregado ou à empregada, na hipótese de 
banco de horas em favor do empregador, quando a demissão for a pedido e o empregado ou empregada 
não tiver interesse ou não puder compensar a jornada devida durante o prazo do aviso prévio; ou 

 

II - pagas juntamente com as verbas rescisórias, na hipótese de banco de horas em favor do 
empregado ou da empregada. 

 

Seção IV 

 

Da Antecipação de Férias Individuais 

 

Art. 10. A antecipação de férias individuais poderá ser concedida ao empregado ou à empregada 
que se enquadre nos critérios estabelecidos no § 1º do art. 8º desta Lei, ainda que não tenha transcorrido o 
seu período aquisitivo. 

 

Parágrafo único. As férias antecipadas não poderão ser usufruídas em período inferior a 5 (cinco) 
dias corridos. 

 

Art. 11. Para as férias concedidas na forma prevista no art. 10 desta Lei, o empregador poderá optar 
por efetuar o pagamento do adicional de 1/3 (um terço) de férias após a sua concessão, até a data em que 
for devida a gratificação natalina prevista no art. 1º da Lei nº 4.749, de 12 de agosto de 1965. 

 

Art. 12. O pagamento da remuneração da antecipação das férias na forma do art. 10 desta Lei 
poderá ser efetuado até o quinto dia útil do mês subsequente ao início do gozo das férias, hipótese em que 
não se aplicará o disposto no art. 145 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943. 

 

Art. 13. Na hipótese de rescisão do contrato de trabalho, os valores das férias ainda não usufruídas 
serão pagos juntamente com as verbas rescisórias devidas. 

 

Parágrafo único. Na hipótese de período aquisitivo não cumprido, as férias antecipadas e usufruídas 
serão descontadas das verbas rescisórias devidas ao empregado no caso de pedido de demissão. 

 

Seção V 

 

Dos Horários de Entrada e Saída Flexíveis 



 

 

 

Art. 14.Quando a atividade permitir, os horários fixos da jornada de trabalho poderão ser 
flexibilizados ao empregado ou à empregada que se enquadre nos critérios estabelecidos no caput do art. 
8º desta Lei. 

 

Parágrafo único. A flexibilização de que trata o caput deste artigo ocorrerá em intervalo de horário 
previamente estabelecido, considerados os limites inicial e final de horário de trabalho diário. 

 

CAPÍTULO IV 

 

DAS MEDIDAS PARA QUALIFICAÇÃO DE MULHERES 

 

Seção I 

 

Da Suspensão do Contrato de Trabalho para Qualificação Profissional 

 

Art. 15. Mediante requisição formal da empregada interessada, para estimular a qualificação de 
mulheres e o desenvolvimento de habilidades e de competências em áreas estratégicas ou com menor 
participação feminina, o empregador poderá suspender o contrato de trabalho para participação em curso 
ou em programa de qualificação profissional oferecido pelo empregador. 

 

§ 1º Na hipótese prevista no caput deste artigo, a suspensão do contrato de trabalho será 
formalizada por meio de acordo individual, de acordo coletivo ou de convenção coletiva de trabalho, nos 
termos do art. 476-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de 
maio de 1943. 

 

§ 2º O curso ou o programa de qualificação profissional oferecido pelo empregador priorizará áreas 
que promovam a ascensão profissional da empregada ou áreas com baixa participação feminina, tais como 
ciência, tecnologia, desenvolvimento e inovação. 

 

§ 3º Durante o período de suspensão do contrato de trabalho, a empregada fará jus à bolsa de 
qualificação profissional de que trata o art. 2º-A da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990. 

 

§ 4º Além da bolsa de qualificação profissional, durante o período de suspensão do contrato de 
trabalho, o empregador poderá conceder à empregada ajuda compensatória mensal, sem natureza salarial. 

 

§ 5º Para fins de pagamento da bolsa de qualificação profissional, o empregador encaminhará ao 
Ministério do Trabalho e Previdência os dados referentes às empregadas que terão o contrato de trabalho 
suspenso. 

 

§ 6º Se ocorrer a dispensa da empregada no transcurso do período de suspensão ou nos 6 (seis) 
meses subsequentes ao seu retorno ao trabalho, o empregador pagará à empregada, além das parcelas 
indenizatórias previstas na legislação, multa a ser estabelecida em convenção ou em acordo coletivo, que 
será de, no mínimo, 100% (cem por cento) sobre o valor da última remuneração mensal anterior à suspensão 
do contrato de trabalho. 

 

Seção II 

 

Do Estímulo à Ocupação das Vagas de Gratuidade dos Serviços Sociais Autônomos 

 

Art. 16. As entidades dos serviços nacionais de aprendizagem, observadas suas leis de regência e 
regulamentos, mediante a celebração de ajustes e de parcerias com a União, poderão implementar medidas 
que estimulem a matrícula de mulheres em cursos de qualificação, em todos os níveis e áreas de 
conhecimento. 

 



 

 

 

§ 1º Se ocorrer a celebração dos termos de ajustes ou de parcerias a que se refere o caput deste 
artigo, os serviços nacionais de aprendizagem desenvolverão ferramentas de monitoramento e estratégias 
para a inscrição e a conclusão dos cursos por mulheres, especialmente nas áreas de ciência, de tecnologia, 
de desenvolvimento e de inovação. 

 

§ 2º Para fins do disposto no caput deste artigo, serão priorizadas as mulheres hipossuficientes 
vítimas de violência doméstica e familiar com registro de ocorrência policial. 

 

CAPÍTULO V 

 

DO APOIO AO RETORNO AO TRABALHO APÓS O TÉRMINO DA LICENÇA-MATERNIDADE 

 

Seção I 

 

Da Suspensão do Contrato de Trabalho de Pais Empregados 

 

Art. 17.Mediante requisição formal do empregado interessado, o empregador poderá suspender o 
contrato de trabalho do empregado com filho cuja mãe tenha encerrado o período da licença-maternidade 
para: 

 

I - prestar cuidados e estabelecer vínculos com os filhos; 

 

II - acompanhar o desenvolvimento dos filhos; e 

 

III - apoiar o retorno ao trabalho de sua esposa ou companheira. 

 

§ 1º A suspensão do contrato de trabalho ocorrerá nos termos do art. 476-A da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para participação em curso 
ou em programa de qualificação profissional oferecido pelo empregador, formalizada por meio de acordo 
individual, de acordo coletivo ou de convenção coletiva de trabalho. 

 

§ 2º A suspensão do contrato de trabalho será efetuada após o término da licença-maternidade da 
esposa ou companheira do empregado. 

 

§ 3º O curso ou o programa de qualificação profissional deverá ser oferecido pelo empregador, terá 
carga horária máxima de 20 (vinte) horas semanais e será realizado exclusivamente na modalidade não 
presencial, preferencialmente, de forma assíncrona. 

 

§ 4º A limitação prevista no § 2º do art. 476-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, não se aplica à suspensão do contrato de trabalho de que trata 
este artigo. 

 

§ 5º O empregado fará jus à bolsa de qualificação profissional de que trata o art. 2º-A da Lei nº 
7.998, de 11 de janeiro de 1990. 

 

§ 6º Além da bolsa de qualificação profissional, durante o período de suspensão do contrato de 
trabalho, o empregador poderá conceder ao empregado ajuda compensatória mensal, sem natureza salarial. 

 

§ 7º Se ocorrer a dispensa do empregado no transcurso do período de suspensão ou nos 6 (seis) 
meses subsequentes ao seu retorno ao trabalho, o empregador pagará ao empregado, além das parcelas 
indenizatórias previstas na legislação em vigor, multa a ser estabelecida em convenção ou em acordo 
coletivo, que será de, no mínimo, 100% (cem por cento) sobre o valor da última remuneração mensal anterior 
à suspensão do contrato. 

 



 

 

 

Art. 18.São deveres do empregador: 

 

I - dar ampla divulgação aos seus empregados sobre a possibilidade de apoiar o retorno ao trabalho 
de suas esposas ou companheiras após o término do período da licença-maternidade; 

 

II - orientar sobre os procedimentos necessários para firmar acordo individual para suspensão do 
contrato de trabalho com qualificação; e 

 

III - promover ações periódicas de conscientização sobre parentalidade responsiva e igualitária para 
impulsionar a adoção da medida pelos seus empregados. 

 

Art. 19. Para fins de pagamento da bolsa de qualificação profissional, o empregador encaminhará 
ao Ministério do Trabalho e Previdência os dados referentes aos empregados que terão o contrato de 
trabalho suspenso para apoiar o retorno ao trabalho de suas esposas ou companheiras. 

 

Seção II 

 

Das Alterações no Programa Empresa Cidadã 

 

Art. 20.A Lei nº 11.770, de 9 de setembro de 2008, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

 

"Art. 1º ........................................................................................................... 

 

................................................................................................................................... 

 

§ 3º A prorrogação de que trata o inciso I do caput deste artigo poderá ser compartilhada entre a 
empregada e o empregado requerente, desde que ambos sejam empregados de pessoa jurídica aderente 
ao Programa e que a decisão seja adotada conjuntamente, na forma estabelecida em regulamento. 

 

§ 4º Na hipótese prevista no § 3º deste artigo, a prorrogação poderá ser usufruída pelo empregado 
da pessoa jurídica que aderir ao Programa somente após o término da licença-maternidade, desde que seja 
requerida com 30 (trinta) dias de antecedência." (NR) 

 

"Art. 1º-A. Fica a empresa participante do Programa Empresa Cidadã autorizada a substituir o 
período de prorrogação da licença-maternidade de que trata o inciso I docaputdo art. 1º desta Lei pela 
redução de jornada de trabalho em 50% (cinquenta por cento) pelo período de 120 (cento e vinte) dias. 

  

§ 1º São requisitos para efetuar a substituição de que trata o caput deste artigo: 

 

I - pagamento integral do salário à empregada ou ao empregado pelo período de 120 (cento e vinte) 
dias; e 

 

II - acordo individual firmado entre o empregador e a empregada ou o empregado interessados em 
adotar a medida. 

 

§ 2º A substituição de que trata o caput deste artigo poderá ser concedida na forma prevista no § 3º 
do art. 1º desta Lei." 

 

CAPÍTULO VI 

 

DAS REGRAS PARA FORMALIZAÇÃO DE ACORDOS INDIVIDUAIS 

 

Art. 21.(VETADO). 



 

 

 

Art. 22. Tanto na priorização para vagas em regime de teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho a 
distância quanto na adoção das medidas de flexibilização e de suspensão do contrato de trabalho previstas 
nos Capítulos III, IV e V desta Lei, deverá sempre ser levada em conta a vontade expressa da empregada 
ou do empregado beneficiado pelas medidas de apoio ao exercício da parentalidade. 

 

CAPÍTULO VII 

 

DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO E DE COMBATE AO ASSÉDIO SEXUAL E A OUTRAS FORMAS 
DE VIOLÊNCIA NO ÂMBITO DO TRABALHO 

 

Art. 23.Para a promoção de um ambiente laboral sadio, seguro e que favoreça a inserção e a 
manutenção de mulheres no mercado de trabalho, as empresas com Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes e de Assédio (Cipa) deverão adotar as seguintes medidas, além de outras que entenderem 
necessárias, com vistas à prevenção e ao combate ao assédio sexual e às demais formas de violência no 
âmbito do trabalho: 

 

I - inclusão de regras de conduta a respeito do assédio sexual e de outras formas de violência nas 
normas internas da empresa, com ampla divulgação do seu conteúdo aos empregados e às empregadas; 

 

II - fixação de procedimentos para recebimento e acompanhamento de denúncias, para apuração 
dos fatos e, quando for o caso, para aplicação de sanções administrativas aos responsáveis diretos e 
indiretos pelos atos de assédio sexual e de violência, garantido o anonimato da pessoa denunciante, sem 
prejuízo dos procedimentos jurídicos cabíveis; 

 

III - inclusão de temas referentes à prevenção e ao combate ao assédio sexual e a outras formas de 
violência nas atividades e nas práticas da Cipa; e 

 

IV - realização, no mínimo a cada 12 (doze) meses, de ações de capacitação, de orientação e de 
sensibilização dos empregados e das empregadas de todos os níveis hierárquicos da empresa sobre temas 
relacionados à violência, ao assédio, à igualdade e à diversidade no âmbito do trabalho, em formatos 
acessíveis, apropriados e que apresentem máxima efetividade de tais ações. 

 

§ 1º O recebimento de denúncias a que se refere o inciso II do caput deste artigo não substitui o 
procedimento penal correspondente, caso a conduta denunciada pela vítima se encaixe na tipificação de 
assédio sexual contida no art. 216-A do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), ou 
em outros crimes de violência tipificados na legislação brasileira. 

 

§ 2º O prazo para adoção das medidas previstas nos incisos I, II, III e IV do caput deste artigo é de 
180 (cento e oitenta) dias após a entrada em vigor desta Lei. 

 

CAPÍTULO VIII 

 

DO SELO EMPREGA + MULHER 

 

Art. 24.Fica instituído o Selo Emprega + Mulher. 

 

§ 1º São objetivos do Selo Emprega + Mulher: 

 

I - reconhecer as empresas que se destaquem pela organização, pela manutenção e pelo 
provimento de creches e pré-escolas para atender às necessidades de suas empregadas e de seus 
empregados; e 

 

II - reconhecer as boas práticas de empregadores que visem, entre outros objetivos: 

 



 

 

 

a) ao estímulo à contratação, à ocupação de postos de liderança e à ascensão profissional de 
mulheres, especialmente em áreas com baixa participação feminina, tais como ciência, tecnologia, 
desenvolvimento e inovação; 

 

b) à divisão igualitária das responsabilidades parentais; 

 

c) à promoção da cultura de igualdade entre mulheres e homens; 

 

d) à oferta de acordos flexíveis de trabalho; 

 

e) à concessão de licenças para mulheres e homens que permitam o cuidado e a criação de vínculos 
com seus filhos; 

 

f) ao efetivo apoio às empregadas de seu quadro de pessoal e das que prestem serviços no seu 
estabelecimento em caso de assédio, violência física ou psicológica ou qualquer violação de seus direitos 
no local de trabalho; e 

 

g) à implementação de programas de contratação de mulheres desempregadas em situação de 
violência doméstica e familiar e de acolhimento e de proteção às suas empregadas em situação de violência 
doméstica e familiar. 

 

§ 2º Para fins do disposto neste artigo, consideram-se violência doméstica e familiar contra a mulher 
as ações ou as omissões previstas no art. 5º da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha). 

 

Art. 25.As microempresas e as empresas de pequeno porte que receberem o Selo Emprega + 
Mulher serão beneficiadas com estímulos creditícios adicionais, nos termos dos incisos I e II do § 5º do art. 
3º da Lei nº 13.999, de 18 de maio de 2020. 

 

Art. 26. As empresas que se habilitarem para o recebimento do Selo Emprega + Mulher deverão 
prestar contas anualmente quanto ao atendimento dos requisitos previstos nesta Lei. 

 

Art. 27. A pessoa jurídica detentora do Selo Emprega + Mulher poderá utilizá-lo para os fins de 
divulgação de sua marca, produtos e serviços, vedada a extensão do uso para grupo econômico ou em 
associação com outras empresas que não detenham o selo. 

 

Art. 28.Ato do Ministro de Estado do Trabalho e Previdência disporá sobre o regulamento completo 
do Selo Emprega + Mulher. 

 

CAPÍTULO IX 

 

DO ESTÍMULO AO MICROCRÉDITO PARA MULHERES 

 

Art. 29.Nas operações de crédito do Programa de Simplificação do Microcrédito Digital para 
Empreendedores (SIM Digital), de que trata a Lei nº 14.438, de 24 de agosto de 2022, serão aplicadas 
condições diferenciadas, exclusivamente quando os beneficiários forem: 

 

I - mulheres que exerçam alguma atividade produtiva ou de prestação de serviços, urbana ou rural, 
de forma individual ou coletiva, na condição de pessoas naturais; 

 

II - mulheres, na condição de pessoas naturais e de microempreendedoras individuais no âmbito do 
Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado (PNMPO). 

 

 



 

 

 

§ 1º A primeira linha de crédito a ser concedida à beneficiária pessoa natural corresponderá ao valor 
máximo de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e, às microempreendedoras individuais, de R$ 5.000,00 (cinco mil 
reais), considerada a soma de todos os contratos de operação, ativos e inativos, efetuados no âmbito do 
SIM Digital. 

 

§ 2º A taxa de juros máxima será correspondente a 85% (oitenta e cinco por cento) da taxa máxima 
permitida pelo Conselho Monetário Nacional para operações de microcrédito, e o prazo será de até 30 (trinta) 
meses para o pagamento. 

 

§ 3º A cobertura da garantia a ser prestada pelos fundos garantidores, observado o disposto na Lei 
nº 14.438, de 24 de agosto de 2022, será de até 85% (oitenta e cinco por cento) do valor desembolsado em 
cada operação incluída nas carteiras garantidas, e o limite de cobertura será de 80% (oitenta por cento) do 
total de desembolsos efetuados nas operações das carteiras, sempre que forem formadas exclusivamente 
por mulheres, nas condições dos incisos I e II do caput deste artigo, observados as atenuantes de risco 
aplicáveis e o disposto nos regulamentos dos fundos. 

 

CAPÍTULO X 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 30. Às mulheres empregadas é garantido igual salário em relação aos empregados que exerçam 
idêntica função prestada ao mesmo empregador, nos termos dos arts. 373-A e 461 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. 

 

Art. 31.O Sistema Nacional de Emprego (Sine) implementará iniciativas com vistas à melhoria da 
empregabilidade de mulheres, especialmente daquelas: 

 

I - que tenham filho, enteado ou guarda judicial de crianças de até 5 (cinco) anos de idade; 

 

II - que sejam chefe de família monoparental; ou 

 

III - com deficiência ou com filho com deficiência. 

 

Art. 32.A Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 
1943, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

 

"Art. 163. Será obrigatória a constituição de Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de 
Assédio (Cipa), em conformidade com instruções expedidas pelo Ministério do Trabalho e Previdência, nos 
estabelecimentos ou nos locais de obra nelas especificadas. 

 

........................................................................................................................." (NR) 

 

"Art. 473. ....................................................................................................... 

 

.................................................................................................................................. 

 

III - por 5 (cinco) dias consecutivos, em caso de nascimento de filho, de adoção ou de guarda 
compartilhada; 

 

.................................................................................................................................. 

 

X - pelo tempo necessário para acompanhar sua esposa ou companheira em até 6 (seis) consultas 
médicas, ou em exames complementares, durante o período de gravidez; 



 

 

 

................................................................................................................................. 

 

Parágrafo único. O prazo a que se refere o inciso III do caput deste artigo será contado a partir da 
data de nascimento do filho." (NR) 

 

Art. 33.O art. 3º da Lei nº 13.999, de 18 de maio de 2020, passa a vigorar acrescido do seguinte § 
5º: 

 

"Art. 3º ........................................................................................................... 

 

................................................................................................................................... 

 

§ 5º Nos casos em que a empresa contratante tenha sido reconhecida pelo Poder Executivo federal 
com o Selo Emprega + Mulher, aplicam-se os seguintes parâmetros: 

 

I - o limite do empréstimo referido no § 1º do art. 2º desta Lei corresponderá a até 50% (cinquenta 
por cento) da receita bruta anual calculada com base no exercício anterior ao da contratação, salvo o caso 
das empresas que tenham menos de 1 (um) ano de funcionamento, hipótese em que corresponderá a até 
50% (cinquenta por cento) do seu capital social ou a até 50% (cinquenta por cento) de 12 (doze) vezes a 
média da sua receita bruta mensal apurada no período, desde o início de suas atividades, o que for mais 
vantajoso; e 

 

II - prazo de 60 (sessenta) meses para o pagamento." (NR) 

 

Art. 34.Ocaputdo art. 2º da Lei nº 12.513, de 26 de outubro de 2011, passa a vigorar acrescido do 
seguinte inciso V: 

 

"Art. 2º ........................................................................................................... 

 

................................................................................................................................... 

 

V - mulheres vítimas de violência doméstica e familiar com registro de ocorrência policial. 

 

........................................................................................................................" (NR) 

 

Art. 35.Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Brasília, 21 de setembro de 2022; 201º da Independência e 134º da República. 

 

JAIR MESSIAS BOLSONARO 

 

Victor Godoy Veiga 

 

Tatiana Barbosa de Alvarenga 

 

José Carlos Oliveira 

https://in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.457-de-21-de-setembro-de-2022-431257298 
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Órgão: Atos do Poder Legislativo 

 

LEI Nº 14.454, DE 21 DE SETEMBRO DE 2022 

 

Altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que dispõe sobre os planos privados de assistência à 
saúde, para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não 
estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. 

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º Esta Lei altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que dispõe sobre os planos privados 
de assistência à saúde, para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de 
saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. 

 

Art. 2º A Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

 

"Art. 1º Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas jurídicas de direito privado que operam 
planos de assistência à saúde, sem prejuízo do cumprimento da legislação específica que rege a sua 
atividade e, simultaneamente, das disposições da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de 
Defesa do Consumidor), adotando-se, para fins de aplicação das normas aqui estabelecidas, as seguintes 
definições: 

 

........................................................................................................................." (NR) 

 

"Art. 10. ......................................................................................................... 

 

.................................................................................................................................. 

 

§ 4º A amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar, inclusive de transplantes e de 
procedimentos de alta complexidade, será estabelecida em norma editada pela ANS, que publicará rol de 
procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado a cada incorporação. 

 

.................................................................................................................................. 

 

§ 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova 
incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a 
partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à 
saúde. 

 

§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que 
não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora 
de planos de assistência à saúde, desde que: 

 

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas 
e plano terapêutico; ou 

 

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema 
Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias 
em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais." (NR) 

 



 

 

 

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

 

Brasília, 21 de setembro de 2022; 201º da Independência e 134º da República. 

 

JAIR MESSIAS BOLSONARO 

 

Marcelo Antônio Cartaxo Queiroga Lopes 

 

Tatiana Barbosa de Alvarenga 

Presidente da República Federativa do Brasil 

 

https://in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.454-de-21-de-setembro-de-2022-431275000 
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Órgão: Presidência da República 

 

DESPACHOS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

 

MENSAGEM 

 

Nº 523, de 21 de setembro de 2022. Encaminhamento ao Supremo Tribunal Federal de informações 
para instruir o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7.201-DF. 

 

Nº 524, de 21 de setembro de 2022. Encaminhamento ao Senado Federal, para apreciação, do 
nome do Senhor REINALDO JOSÉ DE ALMEIDA SALGADO, Ministro de Primeira Classe da Carreira de 
Diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil no Reino 
dos Países Baixos. 

 

Nº 525, de 21 de setembro de 2022. Encaminhamento ao Senado Federal, para apreciação, do 
nome do Senhor PAULO ROBERTO CAMINHA DE CASTILHOS FRANÇA, Ministro de Primeira Classe do 
Quadro Especial da Carreira de Diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de 
Embaixador do Brasil na República Helênica. 

 

Nº 526, de 21 de setembro de 2022. Encaminhamento ao Congresso Nacional do texto da Medida 
Provisória nº 1.137, de 21 de setembro de 2022. 

 

Nº 527, de 21 de setembro de 2022. Encaminhamento ao Congresso Nacional do texto da Medida 
Provisória nº 1.138, de 21 de setembro de 2022. 

 

Nº 528, de 21 de setembro de 2022. Restituição ao Congresso Nacional de autógrafo do projeto de 
lei que, sancionado, se transforma na Lei nº 14.450, de 21 de setembro de 2022. 

 

Nº 529, de 21 de setembro de 2022. Restituição ao Congresso Nacional de autógrafo do projeto de 
lei que, sancionado, se transforma na Lei nº 14.451, de 21 de setembro de 2022. 

 

Nº 530, de 21 de setembro de 2022. Restituição ao Congresso Nacional de autógrafo do projeto de 
lei que, sancionado, se transforma na Lei nº 14.452, de 21 de setembro de 2022. 

 

Nº 531, de 21 de setembro de 2022. Restituição ao Congresso Nacional de autógrafo do projeto de 
lei que, sancionado, se transforma na Lei nº 14.453, de 21 de setembro de 2022. 

 

Nº 532, de 21 de setembro de 2022. Restituição ao Congresso Nacional de autógrafo do projeto de 
lei que, sancionado, se transforma na Lei nº 14.454, de 21 de setembro de 2022. 

 

Nº 533, de 21 de setembro de 2022. 

 

Senhor Presidente do Senado Federal, 

 

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos previstos no § 1º do art. 66 da Constituição, decidi 
vetar, parcialmente, por inconstitucionalidade, o Projeto de Lei nº 1.561, de 2020, que "Autoriza o Poder 
Executivo a instituir os produtos lotéricos denominados Loteria da Saúde e Loteria do Turismo; e altera a Lei 
nº 13.756, de 12 de dezembro de 2018". 

 

Ouvido, o Ministério da Economia manifestou-se pelo veto ao seguinte dispositivo do Projeto de Lei: 

 

Art. 3º 

 



 

 

 

"Art. 3º O Ministério da Economia disciplinaria, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a publicação 
desta Lei, as regras para a concessão da exploração da Loteria da Saúde pelo Ministério da Saúde e da 
Loteria do Turismo pelo Ministério do Turismo." 

 

Razões do veto 

 

"A proposição legislativa dispõe que o Ministério da Economia disciplinaria, no prazo máximo de 
trinta dias, após a publicação desta proposição, as regras para a concessão da exploração da Loteria da 
Saúde pelo Ministério da Saúde e da Loteria do Turismo pelo Ministério do Turismo. 

 

Entretanto, a proposição legislativa incorre em vício de inconstitucionalidade, pois, ao estipular prazo 
para que o Ministério da Economia discipline as regras para a concessão da exploração dessas loterias, 
violaria o disposto no art. 2º e no inciso II docaputdo art. 84 da Constituição." 

 

Essas, Senhor Presidente, são as razões que me conduziram a vetar o dispositivo mencionado do 
Projeto de Lei em causa, as quais submeto à elevada apreciação dos Senhores Membros do Congresso 
Nacional. 

 

Nº 534, de 21 de setembro de 2022. 

 

Senhor Presidente do Senado Federal, 

 

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos previstos no § 1º do art. 66 da Constituição, decidi 
vetar, parcialmente, por inconstitucionalidade, o Projeto de Lei nº 3.662, de 2021, que "Transforma cargos 
vagos das carreiras de Auxiliar Judiciário e de Técnico Judiciário em cargos vagos da carreira de Analista 
Judiciário no Quadro Permanente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; e altera a Lei 
nº 11.416, de 15 de dezembro de 2006, para exigir curso de ensino superior completo como requisito para a 
investidura na carreira de Técnico Judiciário do Poder Judiciário da União". 

 

Ouvidos, o Ministério da Economia e o Ministério da Justiça e Segurança Pública manifestaram-se 
pelo veto aos seguintes dispositivos: 

 

Art. 1º 

 

"Art. 1º Esta Lei transforma cargos vagos das carreiras de Auxiliar Judiciário e de Técnico Judiciário 
em cargos vagos da carreira de Analista Judiciário no Quadro Permanente do Tribunal de Justiça do Distrito 
Federal e dos Territórios e altera a Lei nº 11.416, de 15 de dezembro de 2006, para exigir curso de ensino 
superior completo como requisito para a investidura na carreira de Técnico Judiciário do Poder Judiciário da 
União." 

 

Art. 4º 

 

"Art. 4º O inciso II docaputdo art. 8º da Lei nº 11.416, de 15 de dezembro de 2006, passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

 

'Art. 8º ........................................................................................................... 

 

.................................................................................................................................. 

 

II - para o cargo de Técnico Judiciário, curso de ensino superior completo; 

 

.......................................................................................................................' (NR)" 

 



 

 

 

Razões dos vetos 

 

"A proposição legislativa estabelece, por meio dos art. 1º e art. 4º, como requisito de escolaridade, 
para ingresso no cargo de Técnico Judiciário do Poder Judiciário da União, curso de ensino superior 
completo e, para este fim, altera o inciso II docaputdo art. 8º da Lei nº 11.416, de 15 de dezembro de 2006. 

 

Entretanto, a proposição legislativa incorre em vício de inconstitucionalidade ao dispor, por 
intermédio de emenda parlamentar, acerca de cargos vinculados ao Poder Judiciário da União, o que 
confrontaria a competência privativa do Supremo Tribunal Federal para apresentar proposição legislativa 
sobre questões relativas a pessoal do Poder Judiciário da União, nos termos do disposto na alínea 'b' do 
inciso II do artigo 96 da Constituição." 

 

Essas, Senhor Presidente, são as razões que me conduziram a vetar os dispositivos mencionados 
do Projeto de Lei em causa, as quais submeto à elevada apreciação dos Senhores Membros do Congresso 
Nacional. 

 

Nº 535, de 21 de setembro de 2022 

 

Senhor Presidente do Senado Federal, 

 

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos previstos no § 1º do art. 66 da Constituição, decidi 
vetar parcialmente, por contrariedade ao interesse público, o Projeto de Lei de Conversão nº 23, de 2022 
(Medida Provisória nº 1.116, de 4 de maio de 2022), que "Institui o Programa Emprega + Mulheres; e altera 
a Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e as Leis 
nºs 11.770, de 9 de setembro de 2008, 13.999, de 18 de maio de 2020, e 12.513, de 26 de outubro de 2011". 

 

Ouvida, a Casa Civil da Presidência da República manifestou-se pelo veto ao seguinte dispositivo 
do Projeto de Lei de Conversão: 

 

Art. 21 do Projeto de Lei de Conversão 

 

"Art. 21. A opção por acordo individual para formalizar as medidas previstas no art. 3º, no § 2º do 
art. 8º, no § 1º do art. 15 e no § 1º do art. 17 desta Lei somente poderá ser realizada: 

 

I - nos casos de empresas ou de categorias de trabalhadores para as quais não haja acordo coletivo 
ou convenção coletiva de trabalho celebrados; ou 

 

II - se houver acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho celebrados, se o acordo individual 
a ser celebrado contiver medidas mais vantajosas à empregada ou ao empregado que o instrumento coletivo 
vigente." 

 

Razões do veto 

 

"A proposição legislativa estabelece que a opção por acordo individual para formalizar as medidas 
previstas no art. 3º, no § 2º do art. 8º, no § 1º do art. 15 e no § 1º do art. 17 do Projeto de Lei de Conversão 
somente poderia ser realizada nos casos de empresas ou de categorias de trabalhadores para as quais não 
haja acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho celebrados ou, se houver acordo coletivo ou 
convenção coletiva de trabalho celebrados, se o acordo individual a ser celebrado contiver medidas mais 
vantajosas à empregada ou ao empregado que o instrumento coletivo vigente. 

 

Em que pese a boa intenção do legislador, a medida contraria o interesse público, pois a discussão 
de qual seria a norma mais benéfica acarretaria insegurança jurídica, haja vista que a expressão 'medidas 
mais vantajosas' é imprecisa. Assim, a medida configuraria retrocesso em relação à reforma trabalhista 
empreendida recentemente e impactaria a geração de empregos, o que iria de encontro aos esforços 
empreendidos pelo Governo federal. 



 

 

 

A medida poderia restringir ou impedir acordos individuais de trabalho sobre temas não vinculados 
ao Programa Emprega + Mulheres, mesmo que o acordo individual seja firmado conforme as regras da 
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e 
não tenha relação com o referido Programa, o que poderia vir a impactar o programa negativamente, 
esvaziando-o, o que acarretaria ainda mais insegurança jurídica. 

 

Quando da edição da Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017, buscou-se superar essa insegurança 
jurídica ao estabelecer, como prevalente, a norma coletiva, conforme o disposto nos art. 611-A e art. 611-B 
da CLT, e ao estabelecer que o acordo coletivo de trabalho (sindicato laboral e empresa - mais restrita) 
sempre prevalece sobre a convenção coletiva de trabalho (sindicato laboral e sindicato empregador - mais 
ampla), conforme o disposto no art. 620 da CLT. Por outro lado, cabe reafirmar que a importância do acordo 
individual, em diversos temas específicos, segue mantida e, em vários casos, supera a lei ou cláusulas 
coletivas de trabalho." 

 

Essas, Senhor Presidente, são as razões que me conduziram a vetar o dispositivo mencionado do 
Projeto de Lei de Conversão em causa, as quais submeto à elevada apreciação dos Senhores Membros do 
Congresso Nacional. 

 

https://in.gov.br/en/web/dou/-/despachos-do-presidente-da-republica-431257542 
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Órgão: Ministério do Trabalho e Previdência/Secretaria de Trabalho/Subsecretaria de Relações do 
Trabalho/Coordenação-Geral de Registro Sindical 

 

DESPACHOS DE 20 DE SETEMBRO DE 2022 

 

O Coordenador-Geral de Registro Sindical, no uso das suas atribuições legais, considerando a 
regularidade processual e com fundamento na Análise Técnica nº 2115 (27922094), resolve: PUBLICAR o 
pedido de registro sindical nº 19964.112867/2022-61, de interesse do Sindicato dos Transportadores 
Autônomos de Cargas de Patos de Minas - SINDITAC-PMS, CNPJ n.º 11.232.133/0001-00, para 
representação da categoria Econômica dos Transportadores Autônomos de Cargas, com abrangência 
Intermunicipal e base territorial nos municípios de Patos de Minas, Patrocínio, Vazante, Presidente Olegário, 
Carmo do Paranaíba, João Pinheiro, Lagoa Grande, Lagamar, Guimarânia, Cruzeiro de Fortaleza, Matutina, 
Tiros, Rio Paranaíba, Arapuá, Lagoa Formosa, São Gonçalo do Abaeté, Varjão de Minas e São Gotardo, no 
Estado de Minas Gerais, nos termos dos arts. 245 e 246 da Portaria/MTP nº 671, de 8 de novembro de 2021, 
para fins de abertura do prazo de 30 (trinta) dias para impugnações. 

 

O Coordenador-Geral de Registro Sindical, no uso das suas atribuições legais, considerando a 
regularidade processual e com fundamento na Análise Técnica nº 2126 (SEI 27963974), resolve: PUBLICAR 
o pedido de registro sindical nº 19964.114269/2022-26, de interesse do SINDICATO DOS 
TRABALHADORES E TRABALHADORAS NA AGRICULTURA FAMILIAR DE FLORÂNIA/RN - SINTRAF 
FLORÂNIA, CNPJ 21.693.415/0001-68, para representação da categoria Profissional específica da 
Agricultura Familiar, abrange todos os trabalhadores e as trabalhadoras na Agricultura Familiar do município 
de Florânia/RN, proprietários ou não de imóvel rural, incluindo os aposentados ativos e inativos, os 
assentados arrendatários, cessionários, comodatários, extrativistas artesanais, meeiros, posseiros, 
possuidores ou usufrutuário que exerçam suas atividades no meio rural individualmente ou em regime de 
economia familiar assim entendido o trabalho de membros da mesma família indispensável a própria 
subsistência e executado em condições mutua dependência e colaboração, ainda que com a ajuda eventual 
de terceiros, conforme Decreto Lei nº 1.166/71, até o limite de 02 (dois) módulos rurais, com abrangência 
Municipal e base territorial no município de Florânia, no Estado do Rio Grande do Norte, nos termos dos arts. 
245 e 246 da Portaria/MTP nº 671, de 8 de novembro de 2021, para fins de abertura do prazo de 30 (trinta) 
dias para impugnações. 

 

O Coordenador-Geral de Registro Sindical, no uso das suas atribuições legais, considerando a 
regularidade processual e com fundamento na Análise Técnica nº 2124 (27952996), resolve: PUBLICAR o 
pedido de alteração estatutária n.º 19964.114339/2022-46, de interesse do Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares de Urussanga e Cocal do Sul, CNPJ 75.568.840/0001-54, para 
representação da categoria Profissional dos trabalhadores rurais agricultores e agricultoras familiares 
aqueles que, ativos ou aposentados, proprietários ou não, exerçam atividades rurais individualmente ou em 
regime de economia familiar, assim entendido o trabalho dos membros da mesma família, indispensável à 
própria subsistência e exercido em condições de mútua dependência de colaboração, ainda que com ajuda 
eventual de terceiros, nos termos do Decreto Lei 1.166/1971, em área de até 2 (dois) módulos rurais e 
legislação vigente, com abrangência Intermunicipal e base territorial nos Municípios de Cocal do Sul e 
Urussanga, no Estado de Santa Catarina, nos termos dos arts. 245 e 246 da Portaria/MTP nº 671, de 8 de 
novembro de 2021, para fins de abertura do prazo de 30 (trinta) dias para impugnações. 

 

O Coordenador-Geral de Registro Sindical, no uso das suas atribuições legais, considerando a 
irregularidade processual e com fundamento na Análise Técnica nº 1933 (27473895), resolve: INDEFERIR 
o pedido de registro sindical n.º 19964.112951/2022-84, de interesse do Sindicato dos Desmontes e 
Comércio de Peças Automotiva Usadas e Recondicionadas e Reciclagem de Sucatas do Rio Grande do Sul, 
CNPJ 15.558.118/0001-07, tendo em vista a irregularidade de documentação, bem como a não 
caracterização da categoria, nos termos do art. 253, incisos I e II da Portaria/MTP nº 671, de 8 de novembro 
de 2021 c/c Portaria/MTP nº 2, de 3 de janeiro de 2022. 

 

 

 

 

 



 

 

 

O Coordenador-Geral de Registro Sindical, no uso das suas atribuições legais, considerando a 
regularidade processual e com fundamento na Análise Técnica nº 2127 (27971411), resolve: PUBLICAR o 
pedido de registro sindical nº 19964.114429/2022-37, de interesse do SICOMERCIOBR - SINDICATO 
INTERMUNICIPAL DO COMERCIO VAREJISTA DE BRUMADO E REGIAO - BA, CNPJ47.871.375/0001-
90, para representação da categoria Econômica do Comércio Varejista, com abrangência Intermunicipal e 
base territorial nos municípios de Abaíra, Almadina, Anagé, Aracatu, Barra da Estiva, Barra do Choça, Belo 
Campo, Boa Nova, Bom Jesus da Serra, Boninal, Boquira, Botuporã, Brejões, Brotas de Macaúbas, 
Brumado, Caatiba, Caculé, Caetanos, Caetité, Candiba, Cândido Sales, Caraíbas, Caturama, Coaraci, 
Condeúba, Contendas do Sincorá, Cordeiros, Cravolândia, Dom Basílio, Encruzilhada, Érico Cardoso, 
Firmino Alves, Floresta Azul, Guajeru, Guanambi, Ibiassucê, Ibicaraí, Ibicoara, Ibicuí, Ibipitanga, Ibitiara, 
Igaporã, Iguaí, Ipiaú, Ipupiara, Iramaia, Iraquara, Itajuípe, Itamari, Itambé, Itapetinga, Itapitanga, Itaquara, 
Itarantim, Itororó, Ituaçu, Iuiu, Jacaraci, Jaguaquara, Jiquiriçá, Jussiape, Lagoa Real, Laje, Licínio de 
Almeida, Livramento de Nossa Senhora, Macarani, Macaúbas, Maetinga, Maiquinique, Malhada de Pedras, 
Manoel Vitorino, Maracás, Matina, Milagres, Mirante, Mortugaba, Muniz Ferreira, Mutuípe, Nova Canaã, 
Nova Ibiá, Novo Horizonte, Oliveira dos Brejinhos, Palmas de Monte Alto, Palmeiras, Paramirim, Piatã, 
Pindaí, Piripá, Planalto, Poções, Potiraguá, Presidente Jânio Quadros, Presidente Tancredo Neves, Ribeirão 
do largo, Rio de Contas, Rio do Antônio, Rio do Pires, Santa Inês, Santa Terezinha, Santo Estêvão, São 
Miguel das Matas, Seabra, Sebastião Laranjeiras, Tanhaçu, Tanque Novo, Teolândia, Tremedal, Ubaíra, 
Urandi e Wenceslau Guimarães, Estado da Bahia, nos termos dos arts. 245 e 246 da Portaria/MTP nº 671, 
de 8 de novembro de 2021, para fins de abertura do prazo de 30 (trinta) dias para impugnações. 

 

O Coordenador-Geral de Registro Sindical, no uso das suas atribuições legais, considerando a 
irregularidade processual e com fundamento na Análise Técnica nº 2109 (27914446), resolve: INDEFERIR 
o pedido de alteração estatutária n.º 19964.114273/2022-94 (SA06495), de interesse do SINDICATO DOS 
EMPREGADOS EM EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, ADVOCACIA, HOLDINGS E FACTORING 
DO ESTADO DA BAHIA, CNPJ 04.306.579/0001-76, em virtude da não caracterização da categoria 
pleiteada, com fundamento no art. 253, inciso II da Portaria MTP nº 671/2021. 

 

 

JOSÉ DE RIBAMAR PEREIRA JÚNIOR 

 

Substituto 

 

DESPACHOS DE 21 DE SETEMBRO DE 2022 

 

O Coordenador-Geral de Registro Sindical, no uso das sua atribuições legais, considerando a 
regularidade processual e com fundamento na Análise Técnica nº 2140 (SEI27999800), resolve: DEFERIR 
o registro de alteração estatutária do SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E 
AGRICULTORAS FAMILIARES DE LAJEDO/PE- STR de Lajedo /PE, CNPJ 05.821.625/0001-38, Processo 
19964.110767/2022-08, para representar a Categoria Profissional dos (as ) trabalhadores (as) rurais 
agricultores e agricultoras familiares, aqueles (as) que, ativos (as) rurais, proprietários (as) ou não, exerçam 
suas atividades no meio rural, individualmente ou regime de economia familiar, nos termos do Decreto-Lei 
1166/1971, em área igual ou inferior a 02 (dois) módulos rurais, com abrangência Municipal e base territorial 
no Município de Lajedo, no Estado de Pernambuco/PE, nos termos do inciso I do art. 252 da Portaria/MTP 
nº 671, de 8 de novembro de 2021. 

 

O Coordenador-Geral de Registro Sindical, no uso das sua atribuições legais, considerando a 
regularidade processual e com fundamento na Análise Técnica nº 2151 (SEI 28013936), resolve: DEFERIR 
o registro de alteração estatutária do SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E 
AGRICULTORAS FAMILIARES DE SERRARIA/PB, CNPJ 09.482.589/0001-86, Processo 
19964.110762/2022-77, para representar a Categoria Profissional dos Trabalhadores rurais agricultores e 
agricultoras familiares os(as) que, proprietários ou não, exerçam suas atividades no meio rural, 
individualmente ou em regime de economia familiar, ativos e aposentados no Município de Serraria - PB, 
nos termos do Decreto Lei 1.166/1971. No caso de ser proprietário, como se refere o parágrafo anterior, a 
sua área não poderá exceder a 02(dois) módulos rurais de sua região e/ou Município e deverá trabalhar em 
regime de economia familiar, sem empregado permanente, com abrangência Municipal e base territorial no 
município de Serraria, no Estado da Paraíba, nos termos do inciso I do art. 252 da Portaria/MTP nº 671, de 
8 de novembro de 2021. 



 

 

 

O Coordenador-Geral de Registro Sindical, no uso das sua atribuições legais, considerando a 
regularidade processual e com fundamento na Análise Técnica nº 2132 (SEI 27993889), resolve: DEFERIR 
o registro de alteração estatutária do SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE 
ALIMENTAÇÃO DE BOITUVA, PORTO FELIZ E REGIÃO, CNPJ nº 55.146.096/0001-92, Processo nº 
19964.110720/2022-36, para representar a Categoria dos Trabalhadores da categoria profissional: I - Da 
Indústria de processamento da cana-de-açúcar, e das usinas de açúcar refinado e cristal; II - Das Indústrias 
de Produtos Embutidos, Enlatados, do Frio, Resfriados e Frigorificados de Origem Animal bovina, charque, 
suína, aves, peixes, crustáceos, coelho, ovos e subprodutos do abate; III - Das Indústrias de Carnes e 
Derivados; IV - Das Indústrias de alimentos preparados ou semipreparados; V - Das Indústrias de matéria 
prima destinada à fabricação de alimentos; VI - Das Indústrias, do fumo, cigarros, charutos e cigarrilhas; VII 
- Das Indústrias de bebidas em geral, águas minerais, águas gaseificadas, vinhos, bebidas fermentadas e 
destiladas, refrigerantes, sucos, aguardentes, conhaques, bebidas alcoólicas e não alcoólicas; VIII - Nas 
Agroindústrias e nas Agropecuárias da alimentação; IX - Das Indústrias de Massas Alimentícias e Biscoitos, 
Cacau, Chocolate e Balas, Doces e Conservas Alimentícias, Congelados, Supercongelados, Sorvetes 
Concentrados e Liofilizados, Salgados, Temperos, Condimentos e Especiarias; X - Das Indústrias de 
panificação, padarias e confeitarias; XI - Das Indústrias do Trigo, Milho, Soja, Mandioca, Aveia, Arroz, 
Refinação de Sal, Azeite e Óleos Alimentícios, Rações Balanceadas, alimentação animal e pesca, produtos 
in natura industrializados, mesmo que modificados, embalado e/ou alterado sua apresentação final; XII - Das 
indústrias de laticínios, produtos derivados do leite, manteiga, margarina, iogurte, creme de leite, leite em pó, 
queijo, leite desnatado, soro de leite e gorduras lácteas; XIII - Os trabalhadores que exerçam as funções de 
promotoras, demonstradoras, repositoras, não comissionistas, operadores em microcomputadores de 
informática que trabalhem nas indústrias de alimentação; XIV - Das Industrias de torrefação, moagem e 
solúvel de café, com abrangência Intermunicipal e base territorial nos Municípios de Angatuba, Barão de 
Antonina, Bofete, Boituva, Borborema, Bom Sucesso de Itararé, Buri, Campina do Monte Alegre, Capão 
Bonito, Cerquilho, Coronel Macedo, Guapiara, Guareí, Iacanga, Ibitinga, Iperó, Itaju, Itanhaém, Itapetininga, 
Itaporanga, Itaberá, Itapeva, Itararé, Nova Campina, Pongaí, Porto Feliz, Reginópolis, Ribeirão Grande, 
Riversul, Tabatinga, Taguaí, Taquarivaí e Uru, Estado de São Paulo, nos termos do inciso I do art. 252 da 
Portaria/MTP nº 671, de 8 de novembro de 2021. 

 

O Coordenador-Geral de Registro Sindical, no uso das sua atribuições legais, considerando a 
regularidade processual e com fundamento na Análise Técnica nº 2133 (SEI 27996431), resolve: DEFERIR 
o registro de alteração estatutária do SINTRAMCAT - SINDICATO DOS TRABALHADORES AVULSOS E 
EMPREGADOS NA MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIAS EM GERAL E LOGÍSTICA DE CATALAO/GO, 
CNPJ nº 14.080.482/0001-41, Processo nº 19964.111062/2022-08, para representar a Categoria Profissional 
Diferenciada dos Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias em Geral e Logística, e a Intermediação 
do Trabalho Avulso nos Termos da Lei n 12.023/2009, com abrangência Intermunicipal e base territorial nos 
Municípios de Água Limpa, Catalão, Corumbaíba, Ipameri, Orizona, Ouvidor, Palmelo, Piracanjuba, Pires do 
Rio, Porteirão, Santa Cruz de Goiás, Silvania, Urutai e Vianópolis, Estado de Goiás, nos termos do inciso I 
do art. 252 da Portaria/MTP nº 671, de 8 de novembro de 2021. 

 

O Coordenador-Geral de Registro Sindical, no uso das suas atribuições legais, considerando a 
regularidade processual e com fundamento na Análise Técnica nº 2134 (SEI 27997827), resolve: DEFERIR 
o registro sindical ao STTR - SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E 
AGRICULTORAS FAMILIARES DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO - MA, CNPJ nº 06.069.813/0001-14, 
Processo nº 19964.111305/2022-08, para representar a Categoria Profissional dos trabalhadores rurais 
agricultores e agricultoras familiares aqueles que, ativos ou aposentados, proprietários ou não, exerçam suas 
atividades no meio rural, individualmente ou em regime de economia familiar, nos termos do decreto Lei 
1.166/1971, em área igual ou inferior a 02 (dois) módulos rurais, com abrangência Municipal e base territorial 
no Município de Feira Nova do Maranhão, Estado do Maranhão, nos termos do inciso I do art. 252 da Portaria 
671/2021. 

 

O Coordenador-Geral de Registro Sindical, no uso das suas atribuições legais, considerando a 
irregularidade processual e com fundamento na Análise Técnica nº 2136 - (27998648), resolve: INDEFERIR 
o pedido de alteração estatutária n.º 19964.113057/2022-21, de interesse do STRU - Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Urandi, CNPJ n.º 13.987.797/0001-04, tendo em vista a ausência de saneamento 
no prazo legal, por inércia da entidade após devidamente notificada, nos termos do art. 253, inciso I da 
Portaria/MTP nº 671, de 8 de novembro de 2021, com redação dada pela Portaria MTP nº 1.486, de 3 de 
junho de 2022. 

 



 

 

 

O Coordenador-Geral de Registro Sindical, no uso das suas atribuições legais, considerando a 
regularidade processual e com fundamento na Análise Técnica nº 2160 (28048448), resolve: DEFERIR o 
registro sindical ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares de Sigefredo 
Pacheco - PI, CNPJ 41.279.613/0001-97, Processo 19964.108845/2022-04, para representar a Categoria 
Profissional dos trabalhadores rurais agricultores e agricultoras familiares aqueles que, ativos e aposentados, 
proprietários ou não, exerçam atividade rural individualmente ou em regime de economia familiar, em área 
não superior a dois módulos rurais, no município de Sigefredo Pacheco, nos termos do Decreto Lei 
1166/1971, com abrangência municipal e base territorial em Sigefredo Pacheco, Estado do Piauí, nos termos 
do inciso I do art. 252 da Portaria 671/2021. 

 

O Coordenador-Geral de Registro Sindical, no uso das suas atribuições legais, considerando a 
regularidade processual e com fundamento na Análise Técnica nº 2144 (SEI 28001390), resolve: DEFERIR 
o registro sindical ao SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SÃO SEBASTIÃO DO ANTA/MG, 
CNPJ: 02.145.133/0001-81, Processo nº 19964.109980/2022-69, para representar a Categoria Profissional 
dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais ativos e inativos: assalariados e assalariadas rurais, empregados 
permanentes, safristas e eventuais na agricultura, criação de animais, hortifruticultura; e agricultores e 
agricultoras que exerçam atividades individualmente ou em regime de economia familiar, na qualidade de 
pequenos produtores, proprietários até dois módulos rurais, posseiros, assentados, meeiros, parceiros, 
arrendatários, comodatários e os aposentados(as) rurais, com abrangência municipal e base territorial no 
município de São Sebastião do Anta, Estado de Minas Gerais, nos termos do inciso I do art. 252 da Portaria 
671/2021. 

 

O Coordenador-Geral de Registro Sindical, no uso das suas atribuições legais, considerando a 
regularidade processual e com fundamento na Análise Técnica nº 2161 (28049923), resolve: DEFERIR o 
registro sindical ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares de Sambaíba 
- MA, CNPJ 06.651.632/0001-00, Processo 19964.110470/2022-34, para representar a Categoria 
Profissional dos trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares, ativos e aposentados, 
proprietários ou não, que exerçam suas atividades no meio rural, individualmente ou em regime de economia 
familiar, nos termos do Decreto Lei 1.166/1971, em área igual ou inferior a 02 (dois) módulos rurais, com 
abrangência municipal e base territorial em Sambaíba, Estado do Maranhão, nos termos do inciso I do art. 
252 da Portaria 671/2021. 

O Coordenador-Geral de Registro Sindical, no uso das sua atribuições legais, considerando a 
regularidade processual e com fundamento na Análise Técnica nº 2143 (28000412), resolve: DEFERIR o 
registro de alteração estatutária do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Paraná Norte - 
SINDUSCON PARANÁ NORTE, CNPJ 78.311.495/0001-67, Processo 9964.108558/2022-96, para 
representar a Categoria Econômica da Indústria da Construção Civil (Inclusive Montagens, Indústrias e 
Engenharia Consultiva) Integrante do 3º Grupo - Indústria da Construção e do Mobiliário do Plano da CNI, 
com abrangência intermunicipal e base territorial em nos municípios de Abatiá, Alvorada do Sul, Andirá, 
Apucarana, Arapongas, Arapoti, Arapuã, Ariranha do Ivaí, Assaí, Bandeirantes, Barra do Jacaré, Bela Vista 
do Paraíso, Borrazópolis, Califórnia, Cambará, Cambé, Cândido de Abreu, Carlópolis, Centenário do Sul, 
Congonhinhas, Conselheiro Mairinck, Cornélio Procópio, Cruzmaltina, Curiúva, Faxinal, Figueira, 
Florestópolis, Godoy Moreira, Grandes Rios, Guapirama, Ibaiti, Ibiporã, Itambaracá, Ivaiporã, Jaboti, 
Jacarezinho, Jaguapitã, Japira, Jardim Alegre, Jataizinho, Joaquim Távora, Jundiaí do Sul, Leópolis, 
Lidianópolis, Londrina, Lunardelli, Manoel Ribas, Marilândia do Sul, Mauá da Serra, Miraselva, Nova América 
da Colina, Nova Fátima, Nova Santa Bárbara, Ortigueira, Pinhalão, Pitangueiras, Porecatu, Prado Ferreira, 
Primeiro de Maio, Quatiguá, Rancho Alegre, Ribeirão Claro, Ribeirão do Pinhal, Rio Bom, Rio Branco do Ivaí, 
Rolândia, Rosário do Ivaí, Sabáudia, Salto do Itararé, Santa Amélia, Santa Cecília do Pavão, Santa Mariana, 
Santana do Itararé, Santo Antônio da Platina, Santo Antônio do Paraíso, São Jerônimo da Serra, São João 
do Ivaí, São José da Boa Vista, São Sebastião da Amoreira, Sapopema, Sertaneja, Sertanópolis, Siqueira 
Campos, Amarana, Tomazina, Uraí, Ventania e Wenceslau Braz, no Estado do Paraná, nos termos do inciso 
I do art. 252 da Portaria/MTP nº 671, de 8 de novembro de 2021. 

O Coordenador-Geral de Registro Sindical, no uso das suas atribuições legais, considerando a 
regularidade processual e com fundamento na Análise Técnica nº 2131(SEI27988193), resolve: PUBLICAR 
o pedido de registro sindical nº 19964.114466/2022-45, de interesse do SINDISMUC/MG - SINDICATO DOS 
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CRISTÁLIA - MG, CNPJ 08.977.920/0001-76, para 
representação da categoria Servidores Públicos Municipais, com abrangência Municipal e base territorial no 
Município de Cristália, no Estado de Minas Gerais/MG, nos termos dos arts. 245 e 246 da Portaria/MTP nº 
671, de 8 de novembro de 2021, para fins de abertura do prazo de 30 (trinta) dias para impugnações. 

 



 

 

 

O Coordenador-Geral de Registro Sindical, no uso das sua atribuições legais, considerando a 
regularidade processual e com fundamento na Análise Técnica nº 2145 (SEI 28002039), resolve: DEFERIR 
o registro de alteração estatutária do SINDICATO DOS TRABALHADORES EM CENTROS DE FORMAÇÃO 
DE CONDUTORES DE POUSO ALEGRE E REGIÃO - STCFCPA, CNPJ: 14.885.117/0001-04, Processo nº 
19964.110967/2022-52, para representar a Categoria Profissional dos Trabalhadores em centros de 
formação de condutores, com abrangência intermunicipal e base territorial nos municípios de Aiuruoca, 
Alagoa, Albertina, Alfenas, Alpinópolis, Alterosa, Andradas, Andrelândia, Arantina, Arceburgo, Areado, 
Baependi, Bandeira do Sul, Boa Esperança, Bocaina de Minas, Bom Jardim de Minas, Bom Jesus da Penha, 
Bom Repouso, Borda da Mata, Botelhos, Brazópolis, Bueno Brandão, Cabo Verde, Cachoeira de Minas, 
Caldas, Camanducaia, Cambuí, Cambuquira, Campanha, Campestre, Campo do Meio, Campos Gerais, 
Capetinga, Capitólio, Careaçu, Carmo da Cachoeira, Carmo de Minas, Carmo do Rio Claro, Carrancas, 
Carvalhópolis, Carvalhos, Cássia, Caxambu, Claraval, Conceição da Aparecida, Conceição das Pedras, 
Conceição do Rio Verde, Conceição dos Ouros, Congonhal, Consolação, Coqueiral, Cordislândia, Córrego 
do Bom Jesus, Cristina, Cruzília, Delfim Moreira, Delfinópolis, Divisa Nova, Dom Viçoso, Elói Mendes, 
Espírito Santo do Dourado, Estiva, Extrema, Fama, Fortaleza de Minas, Gonçalves, Guapé, Guaranésia, 
Guaxupé, Heliodora, Ibiraci, Ibitiúra de Minas, Ijaci, Ilicínea, Inconfidentes, Ingaí, Ipuiúna, Itajubá, Itamogi, 
Itamonte, Itanhandu, Itapeva, Itaú de Minas, Itumirim, Itutinga, Jacuí, Jacutinga, Jesuânia, Juruaia, Lambari, 
Lavras, Liberdade, Luminárias, Machado, Maria da Fé, Marmelópolis, Minduri, Monsenhor Paulo, Monte 
Belo, Monte Santo de Minas, Monte Sião, Munhoz, Muzambinho, Natércia, Nepomuceno, Nova Resende, 
Olímpio Noronha, Ouro Fino, Paraguaçu, Paraisópolis, Passa Quatro, Passa Vinte, Passos, Pedralva, 
Piranguçu, Piranguinho, Poço Fundo, Poços de Caldas, Pouso Alegre, Pratápolis, Ribeirão Vermelho, Santa 
Rita de Caldas, Santa Rita do Sapucaí, Santana da Vargem, São Bento Abade, São Gonçalo do Sapucaí, 
São João Batista do Glória, São João da Mata, São José da Barra, São José do Alegre, São Lourenço, São 
Pedro da União, São Sebastião da Bela Vista, São Sebastião do Paraíso, São Sebastião do Rio Verde, São 
Thomé das Letras, São Tomás de Aquino, São Vicente de Minas, Sapucaí-Mirim, Senador Amaral, Senador 
José Bento, Seritinga, Serrania, Serranos, Silvianópolis, Soledade de Minas, Tocos do Moji, Toledo, Três 
Corações, Três Pontas, Turvolândia, Varginha, Virgínia e Wenceslau Braz, todos no Estado Minas Gerais, 
nos termos do inciso I do art. 252 da Portaria/MTP nº 671, de 8 de novembro de 2021. Para fins de anotação 
no Cadastro Nacional de Entidades Sindicais - CNES, resolve: ANOTAR a representação da seguinte 
entidade: A) SEAME - Sindicato dos Empregados em Auto e Moto Escola, CNPJ 24.059.933/0001-12, 
Processo 46000.015042/99-31; excluindo de sua representação os municípios de Aiuruoca, Alagoa, 
Albertina, Alfenas, Alpinópolis, Alterosa, Andradas, Andrelândia, Arantina, Arceburgo, Areado, Baependi, 
Bandeira do Sul, Boa Esperança, Bocaina de Minas, Bom Jardim de Minas, Bom Jesus da Penha, Botelhos, 
Cabo Verde, Caldas, Cambuquira, Campanha, Campestre, Campo do Meio, Campos Gerais, Capetinga, 
Capitólio, Carmo da Cachoeira, Carmo de Minas, Carmo do Rio Claro, Carrancas, Carvalhópolis, Carvalhos, 
Cássia, Caxambu, Claraval, Conceição da Aparecida, Conceição do Rio Verde, Coqueiral, Cordislândia, 
Cruzília, Delfinópolis, Divisa Nova, Dom Viçoso, Elói Mendes, Fama, Fortaleza de Minas, Guapé, 
Guaranésia, Guaxupé, Ibiraci, Ibitiúra de Minas, Ijaci, Ilicínea, Inconfidentes, Ingaí, Itamogi, Itamonte, 
Itanhandu, Itaú de Minas, Itumirim, Itutinga, Jacuí, Jesuânia, Juruaia, Lambari, Lavras, Liberdade, 
Luminárias, Machado, Marmelópolis, Minduri, Monsenhor Paulo, Monte Belo, Monte Santo de Minas, 
Muzambinho, Nepomuceno, Nova Resende, Olímpio Noronha, Paraguaçu, Passa Quatro, Passa Vinte, 
Passos, Poço Fundo, Poços de Caldas, Pratápolis, Ribeirão Vermelho, Santa Rita de Caldas, Santana da 
Vargem, São Bento Abade, São Gonçalo do Sapucaí, São João Batista do Glória, São José da Barra, São 
José do Alegre, São Lourenço, São Pedro da União, São Sebastião da Bela Vista, São Sebastião do Paraíso, 
São Sebastião do Rio Verde, São Thomé das Letras, São Tomás de Aquino, São Vicente de Minas, Sapucaí-
Mirim, Senador Amaral, Senador José Bento, Seritinga, Serrania, Serranos, Silvianópolis, Soledade de 
Minas, Tocos do Moji, Toledo, Três Corações, Três Pontas, Turvolândia, Varginha, Virgínia e Wenceslau 
Braz, todos do Estado Minas Gerais, nos termos do art. 255 do mesmo normativo. 

O Coordenador-Geral de Registro Sindical, no uso das suas atribuições, considerando a 
regularidade processual e com fundamento na Análise Técnica nº 2138 (SEI 27999314), resolve: DEFERIR 
o Registro de Alteração Estatutária à FETRHOTEL SP/MS - FEDERAÇÃO INTERESTADUAL DOS 
TRABAHADORES NO COMERCIO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM ALIMENTAÇÃO PREPARADA E 
BEBIDAS A VAREJO NOS ESTADOS DE SÃO PAULO E MATO GROSSO DO SUL, CNPJ 
10.488.490/0001-70, Processo 19964.113266/2022-75, com abrangência Interestadual: Mato Grosso do Sul 
e São Paulo, para a seguinte representação: Coordenação das entidades a ela filiadas que tenham a 
representação da categoria dos Trabalhadores em Hotéis, Apart-Hotéis, Motéis, Flats, Pensões, 
Hospedarias, Pousadas, Restaurantes, Churrascarias, Cantinas, Pizzarias, Restaurantes Dançantes, Bares, 
Lanchonetes, Choperias, Costelarias, Pastelarias, Cafés, Casas de Chá e Lanches, Lanchonetes de 
Padarias, Rotisserias, Sorveterias, Docerias, Buffets, Trailers, Boates, Drive-in e Fast-Foods, nos termos do 
inciso VI do art. 252 da Portaria/MTP nº 671, de 8 de novembro de 2021. 



 

 

 

O Coordenador-Geral de Registro Sindical, no uso das sua atribuições legais, considerando a 
regularidade processual e com fundamento na Análise Técnica nº 2153 (28022150), resolve: DEFERIR o 
registro de Alteração Estatutária do Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras 
Familiares de Mãe D'Água/PB- STR, CNPJ 11.983.970/0001-70, Processo 19964.110758/2022-17, para 
representar a Categoria Profissional dos Trabalhadores rurais agricultores e agricultoras familiares os (as) 
que, proprietários ou não, exerçam suas atividades no meio rural, individualmente ou em regime de economia 
familiar, ativos e aposentados no município de Mãe D'Água- PB, nos termos do Decreto Lei 1.166/1971. No 
caso de ser proprietário, sua área não poderá exceder a 02(dois) módulos rurais de sua região e/ou município 
e trabalhar em regime de economia familiar, sem empregado permanente, com abrangência municipal e 
base territorial no município de Mãe D'água, Estado da Paraíba, nos termos do inciso I do art. 252 da 
Portaria/MTP nº 671, de 8 de novembro de 2021. 

 

O Coordenador-Geral de Registro Sindical, no uso das suas atribuições legais, considerando a 
regularidade processual e com fundamento na Análise Técnica nº 2095 (Nº SEI 27892560), resolve: 
PUBLICAR o pedido de alteração estatutária n.º 19964.114276/2022-28, de interesse do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares de Santa Cruz dos Milagres - PI, CNPJ n.º 
41.284.803/0001-00, para representação da categoria profissional dos trabalhadores rurais agricultores e 
agricultoras familiares, ativos ou aposentados, proprietários ou não, que exerçam atividade rural, 
individualmente ou em regime de economia familiar, em área não superior a dois módulos rurais, no 
Município de Santa Cruz dos Milagres - PI, nos termos do Decreto Lei 1166/1971, com abrangência no 
municipal e base territorial no município de Santa Cruz dos Milagres, Estado do Piauí nos termos dos arts. 
245 e 246 da Portaria/MTP nº 671, de 8 de novembro de 2021, para fins de abertura do prazo de 30 (trinta) 
dias para impugnações. 

 

O Coordenador-Geral de Registro Sindical, no uso das suas atribuições legais, considerando a 
regularidade processual e com fundamento na Análise Técnica nº 2146 (SEI 28006068), resolve: PUBLICAR 
o pedido de registro sindical nº 19964.112925/2022-56, de interesse do STRAF/MU - INDICATO DOS 
TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES AGRICULTORAS FAMILIARES DO MUNICÍPIO DE 
MANOEL URBANO-AC, CNPJ: 63.599.377/0001-29, para representação da Categoria Profissional dos 
trabalhadores rurais agricultores e agricultoras familiares aqueles que, ativos ou aposentados proprietários 
ou não, exerçam suas atividades no meio rural, individualmente ou em regime de economia familiar, em área 
igual ou inferior a 02 (dois) módulos rurais nos termos do Decreto Lei nº 1.166/1971 ou por lei que o substitua, 
com abrangência municipal e base territorial no município de Manoel Urbano, Estado do Acre, nos termos 
dos arts. 245 e 246 da Portaria/MTP nº 671, de 8 de novembro de 2021, para fins de abertura do prazo de 
30 (trinta) dias para impugnações. 

O Coordenador-Geral de Registro Sindical, no uso das suas atribuições legais, considerando a 
regularidade processual e com fundamento na Análise Técnica nº 2139 (SEI27999661), resolve: PUBLICAR 
o pedido de alteração estatutária n.º 19964.112821/2022-41, de interesse do Sindicato dos Trabalhadores 
nas Indústrias de Alimentação de Guaratinguetá e Região, CNPJ 48.554.075/0001-40, para representação 
da categoria Todos os trabalhadores da categoria profissional: I - Das indústrias de laticínios e produtos 
derivados; II - Das indústrias de bebidas, água, cervejas, vinhos, refrigerantes, sucos, aguardentes, 
conhaques e licores; III - Das indústrias de torrefação, moagem e beneficiamento de café; IV - Das indústrias 
de açúcar refinado e cristal; V - Das indústrias do fumo, cigarros e cigarrilhas; VI - Das indústrias de massas 
alimentícias, biscoitos, conservas alimentícias, congelados, supercongelados, sorvetes e liofilizados; VII - 
Das indústrias de carnes e derivados, abatedouros e granjas; VIII - Das indústrias do trigo, milho, soja, 
mandioca, aveia, arroz, refinação de sal, azeite e óleos alimentícios, beneficiadora de arroz, farináceos, 
mate, produtos ozonizados, saches alimentícios, flocos, condimentos e produtos sub-animais; IX - Das 
indústrias de panificação e confeitarias; X - Das indústrias de imunização e tratamento de frutas; XI - Das 
indústrias de rações balanceadas e alimentação animal; XII - Das indústrias da pesca; XIII - Das agroindústria 
e da agropecuária da alimentação; XIV - Das indústrias de alimentos preparados e semi-preparados; XV - 
Das indústrias de matéria prima destinada a fabricação de alimentos; XVI - Das indústrias de cacau, balas e 
doces; XVII - Das indústrias de produtos embutidos, enlatados e frigorificados de origem animal, bovina, 
charques, suína e aves, com abrangência Intermunicipal e base territorial nos Municípios de Aparecida, 
Bananal, Cachoeira Paulista, Canas, Cunha, Guaratinguetá, Lagoinha, Lorena, Piquete, Potim e Roseira, no 
Estado de São Paulo/SP, nos termos dos arts. 245 e 246 da Portaria/MTP nº 671, de 8 de novembro de 
2021, para fins de abertura do prazo de 30 (trinta) dias para impugnações. 

JOSÉ DE RIBAMAR PEREIRA JÚNIOR 

Substituto 

https://in.gov.br/en/web/dou/-/despachos-de-20-de-setembro-de-2022-431275817 



 

 

Publicado em: 22/09/2022 | Edição: 181 | Seção: 3 | Página: 158 

Órgão: Ineditoriais/Federação dos Servidores Públicos Municipais do Estado do Espírito Santo 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE RATIFICAÇÃO DE FUNDAÇÃO DO SINDICATO 
DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

Texto da matéria A Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipal de Vila Valério-ES, 
inscrito no CNPJ 18.559.794/0001-93, no uso das suas atribuições legais, pelo presente Edital, convoca toda 
a categoria profissional dos Servidores (as) Públicos Municipais, efetivos, estáveis, contratados, 
comissionados e estatutários, (ativos e inativos), dos Poderes Executivos, Legislativo e Autarquias Municipal 
do Município de Vila Valério, Estado do Espírito Santo, para Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada 
no dia 23 de outubro de 2022 às 12h00min, em primeira convocação, com 2/3 dos associados e, em segunda 
convocação, 15 (quinze) minutos após à primeira convocação, com qualquer número de associados 
presentes, na Sede do Sindicato, localizado na Av. Padre Francisco 329, sala 101, Centro, Vila Valério-ES, 
para deliberação sobre a seguinte ordem do dia: 

 

a)Ratificação da Fundação do Sindicato dos Servidores Públicos Municipal de Vila Valério Estado 
do Espírito Santo - SINSERVIVA 

 

b)Ratificação da Aprovação do Estatuto do SINSERVIVA; 

 

c)Ratificação da eleição e posse da diretoria do SINSERVIVA; 

 

d)Alteração de endereço do SINSERVIVA; 

 

e)Assuntos Gerais. 

 

Vila Valério - ES, 20 de setembro de 2022. 

 

JULIANA FELIPE DA CRUZ 

 

Presidente do Sinserviva 

CPF 124.073.477-81 - PASEP 2068244730-1 
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Órgão: Ineditoriais/Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do Acre 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA 

 

A presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Senador Guiomard, situado na Rua Três de 
Maio, 1680, Bairro Centro, CEP 69.925-000 Município de Senador Guiomard- Estado do Acre, CNPJ 
63.599.369/0001-82, por sua presidenta Cristina Florentina dos Santos, CPF 652.201.102-68, domiciliado 
residente na estrada da Limeira km 07 ramal Calango km 03, CEP: 69.925-000 - Senador Guiomard- AC, 
convoca todos os membros da categoria dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais: os assalariados e 
assalariadas rurais, permanentes, safristas e eventuais, que exerçam suas atividades na agricultura, criação 
de animais, silvicultura, horti-fruticultura e extrativismo rural; e os agricultores e agricultoras que exerçam 
suas atividades individualmente ou em regime de economia familiar, na qualidade de pequenos produtores, 
proprietários, posseiros, assentados, meeiros, parceiros, arrendatários, comodatários e extrativistas. Para 
participarem da ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA a ser realizada no dia 19 de Outubro de 2022, na sede 
do sindicato, endereço acima citado, em primeira chamada às 8:30 horas e trinta minutos, e segunda e última 
chamada as 9:00 nove horas, conforme quórum estatutário a fim de discutir e deliberar sobre a seguinte 
ordem do dia: 1) Ratificar a Fundação do Sindicato dos Trabalhadores Rurais Senador Guiomar o corrido 
em 01/11/1989; 2) Ratificar a Eleição e Posse da Diretoria, Conselho Fiscal e Suplentes ocorrida em 
09/11/2020; 3) Alterar sua representação Sindical profissional para a Categoria dos Trabalhadores rurais 
agricultores e agricultoras familiares proprietários ou não, que exerçam suas atividades no meio rural, 
individualmente ou em regime de economia familiar, nos termos do Decreto Lei 1.166/1971, em área inferior 
ou igual a dois módulos rurais; 4) Alterar a denominação do Sindicato para Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais Agricultores e agricultoras Familiares de Senador Guiomard-AC; 5) Outras Alterações estatutárias 
decorrentes dos itens anteriores. 

 

Senador Guiomard -Acre, 19 de setembro de 2022. 

 

CRISTINA FLORENTINA DOS SANTOS 


