
 

 
Sede: Av. Graça Aranha, nº 416 – 4º andar – Centro – Rio de Janeiro – RJ – CEP: 20030-001 
Tel.: (21) 2533-8130/2533-8131/2532-0847/2532-0955/2533-5675 – Fax: (21) 2533-8467 
Escritório de Relações Institucionais em Brasília: SBS, QDR 02, Bloco Q, Edifício João Carlos Saad – 14º andar, SLS. 1401 a 1406 
CEP: 70070-120, Tel.: (61) 3225-3663 – Fax: (61) 3223-2442 
E-mail: confere@confere.org.br – Site: www.confere.org.br   

CONSELHO FEDERAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS 
CONFERE 

RESOLUÇÃO Nº 1.182/2021 
 

Dispõe sobre a prorrogação dos prazos 
para requerimento de suspensão de 
registro e pagamentos do 1º e 2º 
quadrimestres da anuidade de 2021. 

 
O Conselho Federal dos Representantes Comerciais – Confere, no uso de suas atribuições 
previstas no Regimento Interno da Entidade, 
 
CONSIDERANDO que permanece a situação de pandemia declarada pela Organização 
Mundial da Saúde, em decorrência no novo coronavírus, causador da Covid-19; 
 
CONSIDERANDO que a categoria profissional dos Representantes Comerciais continua 
enfrentando dificuldades de ordem financeira, em razão das medidas restritivas de 
locomoção urbana tomadas pelas autoridades constituídas, como forma de prevenção ao 
contágio do referido vírus, causando significativa redução das atividades profissionais, com 
reflexo no recebimento das comissões; 
 
CONSIDERANDO que o § 2º do art. 6º da Lei nº 12.514/2011, autoriza os Conselhos 
Federais de Fiscalização Profissional a estabelecerem critérios de pagamento das 
contribuições devidas as Conselhos Regionais vinculados; 
 
CONSIDERANDO o que ficou deliberado sobre o assunto em Reunião Plenária, realizada 
nos dias 24 e 25 de março do corrente ano, RESOLVE: 
 
Art. 1º - Os prazos para requerimento de suspensão de registros a que se referem os artigos 
2º e 3º da Resolução nº 1.168/2020 - Confere, ficam prorrogados até o dia 31 de agosto de 
2021. 
 
Art. 2º - O pagamento da anuidade de 2021 poderá ser efetuado, sem acréscimos, até 
31/07/2021. 
 
Art. 3º - O pagamento do primeiro quadrimestre da anuidade de 2021, com vencimento em 
30/04/2021, poderá ser efetuado, sem acréscimos, até o dia 31 de julho de 2021. 
 
Art. 4º - O pagamento do segundo quadrimestre da anuidade de 2021, com vencimento em 
31/08/2021, poderá ser efetuado, sem acréscimos, até o dia 31 de outubro de 2021, 
permanecendo o vencimento do terceiro quadrimestre em 31/12/2021. 
 
Art. 5º - Esta Resolução entra em vigor nesta data. 
 

 
Rio de Janeiro, 06 de abril de 2021. 

 
 
 

Manoel Affonso Mendes de Farias Mello                                          
Diretor-Presidente 
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