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RELATÓRIO ANUAL - AÇÃO 12 

Descrição da Ação 

Ação 12: Aprimorar os mecanismos administrativos de verificação na constituição de pessoas jurídicas, a fim de evitar registros falsos ou objetos 

sociais genéricos, bem como aperfeiçoar as medidas correcionais para evitar o desvio de finalidade.  

 

Coordenador: DREI/SMPE 

Colaboradores: AGU, Ajufe, BCB, CADE, CGU, CNMP, Febraban, FoccoSP, MPPI, MPPB, MPS, MPSP, RFB, Susep e TCU. 

 

Principais demandas 

 Organismos Internacionais 

✓ Adequação normativa 

 TI (Banco de dados/ Integração de cadastro) 

✓  Diagnóstico/Estudo/Interpretação de temas afetos à Enccla  

✓ Medidas preventivas (Recomendação/Boas práticas) 

 

Data da 1ª reunião: 08/04/2015  

Data da 2ª reunião: 18/06/2015 

Data da 3ª reunião: 03/08/2015 

Data da 4ª reunião: 16/09/2015 
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Relatório Semanal 

 

1) OBJETIVO 

 

Aprimorar os mecanismos administrativos de verificação na constituição de pessoas jurídicas, a fim de evitar registros falsos ou 

objetos sociais genéricos, bem como aperfeiçoar as medidas correcionais para evitar o desvio de finalidade.  

 

2) DESENVOLVIMENTO1 

 

As discussões da Ação n° 12 giraram em torno da forma como os entes públicos envolvidos deveriam agir em caso de indícios de 

irregularidades no registro mercantil, em especial as Juntas Comerciais, o DREI/SMPE e demais envolvidos. 

Discutiram-se também os mecanismos que poderiam ser utilizados para que se desenvolvessem ações efetivas de prevenção e 

controle das irregularidades, bem como para que a comunicação entre os diversos entes públicos fosse efetivamente realizada. 

 

3) RESULTADO 

 

Como resultado das discussões, foi proposta minuta de Instrução Normativa, instituindo a atribuição de auditoria interna às 

Juntas Comerciais, obrigando-as a apresentar ao DREI relatórios anuais de auditoria, realizar as comunicações devidas e tomar as 

providências cabíveis nos casos concretos. 

Em outras palavras, buscou-se a institucionalização da atribuição específica de auditoria interna, que não se confunde com o 

                                                           
1 As discussões das reuniões do Grupo de Trabalho constam nas Memórias que são enviadas a todos os membros após cada reunião. 
 



SECRETARIA EXECUTIVA - ENCCLA 

3 
 

trabalho correcional comumente realizado pelas Juntas Comerciais. 

 

4) ENCAMINHAMENTO 

 

Edição de minuta de Instrução Normativa pelo DREI para instituir e regulamentar a atividade de auditoria interna nas Juntas 

Comerciais. 

 

5) RECOMENDAÇÃO DE MONITORAMENTO 

 NÃO 

✓ SIM. Qual? Há necessidade de monitoramento da Ação, a fim de se acompanhar a efetiva publicação da instrução 

normativa, bem como se avaliar os êxitos e dificuldades encontradas na implementação da atribuição pelo DREI e Juntas 

Comerciais. 

 

6) PREVISÃO DE CONTINUIDADE DA AÇÃO 

 NÃO 

✓ SIM – Há a necessidade de continuidade da Ação, a fim de se promover a integração entre os entes públicos envolvidos, 

entabular as discussões necessárias para a elaboração de Manual de Auditoria Interna para órgãos públicos, na área de 

registro mercantil, e avaliar a necessidade de adequação dos marcos normativos que regem a matéria, em nível legal e 

infralegal. 
 

 

 


