
 
Presidência da República 

Secretaria da Micro e Pequena Empresa  

Secretaria de Racionalização e Simplificação 

Departamento de Registro Empresarial e Integração 

INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI Nº      , DE       DE                           DE 2015 

Dispõe sobre procedimento a ser adotado pelas Juntas 

Comerciais para o cumprimento de recomendações da Estratégia 

Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro – 

ENCCLA. 

 

Considerando a necessidade de cumprir com maior efetividade o artigo 10, III, da Lei n° 

9.613/98; 

 

Considerando as disposições contidas no art. 7º, inciso VII, alíneas b, c; art. 25, inciso 

XVIII e art. 26, inciso II, do Decreto nº 1.800, de 30 de janeiro de 1996;  

 

Considerando as recomendações da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à 

Lavagem de Dinheiro – ENCCLA, por meio da Ação nº 12, de 2015, de se estabelecer controles internos 

para detecção de infrações penais e administrativa nos atos de registro de empresas, visando o 

aprimoramento dos 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; e 

 

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE REGISTRO EMPRESARIAL E 

INTEGRAÇÃO - DREI, no uso das atribuições que lhe confere o art. 4º do Decreto nº 1.800, de 30 de 

janeiro de 1996, e o art. 8º, inciso VI, do Anexo I, do Decreto nº 8.001, de 10 de maio de 2013, resolve: 

 

 

Art. 1º As Juntas Comerciais deverão incluir no relatório do exercício anterior, previsto no 

artigo 25, XVIII, do Decreto n° 1.800, de 30 de janeiro de 1996, em capítulo especifico, as ações e 

resultados referentes ao registro de empresas, especialmente sobre: 

I - auditorias de sistemas, processos, rotinas, atos e serviços das Juntas Comerciais, 

inclusive em seus escritórios regionais, quando existentes; 

II - propostas encaminhadas aos órgãos diretivos de medidas necessárias ao 

aperfeiçoamento do funcionamento de seus órgãos internos; e 

III - medidas de controle adotadas. 

§ 1º O relatório do exercício anterior produzido pelas Juntas Comerciais, acrescido das 

informações constantes neste artigo, deverá ser encaminhado ao Departamento de Registro Empresarial e 

Integração – DREI anualmente, até o dia 31 de março do ano seguinte. 



§ 2º No capítulo específico do relatório de ações e resultados referentes ao registro de 

empresas, deverá constar o número consolidado, por ocorrência, das condutas que se enquadram no rol 

constante do Anexo I desta instrução normativa. 

§ 3º O DREI e os órgãos de controle municipais, estaduais e federais poderão solicitar às 

Juntas Comerciais a relação de empresas identificadas em cada uma das condutas constantes do Anexo I 

desta instrução normativa. 

Art. 2º A obrigação prevista no art. 1º não exime as Juntas Comerciais de realizarem a 

comunicação de indícios de infrações administrativas e penais às autoridades competentes. 

Parágrafo único. As comunicações de indícios de infrações administrativas e penais devem 

estar devidamente documentadas. 

Art. 3º O DREI criará por ato específico comissão especial, sob a sua coordenação e com a 

colaboração das Juntas Comerciais, para a fiscalização jurídica dos serviços das Juntas Comerciais, 

zelando pelo cumprimento das normas que regem o registro público de empresas mercantis e atividades 

afins.  

Art. 4º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

ANEXO I 

 

1- Constituição de mais de uma pessoa jurídica, em período curto de tempo, pela mesma 

pessoa física ou jurídica ou que seja integrada pelo mesmo administrador ou procurador. 

2- Pessoa jurídica integrada por um ou mais sócios, procuradores ou administradores 

domiciliados em localidades caracterizadas como ‘paraísos fiscais’. 

3- Pessoa física que atua como administrador ou sócio da pessoa jurídica não apresenta 

características compatíveis para o exercício desta representação. 

4- Pessoa jurídica integrada por um ou mais sócios menor de idade ou incapaz. 

5- Administrador nomeado para o comando de mais de uma pessoa jurídica. 

6- Registros mercantis ostensivamente incompatíveis com o porte ou a atividade da pessoa 

jurídica. 

7- Identificação de administrador ou beneficiário de fato das pessoas jurídicas. 

8- Registro mercantis realizados sucessivamente e em pouco espaço de tempo, sem 

propósito específico (alteração de sócios, endereço e capital social, p.ex.). 

9- Constituição de sociedades no mesmo endereço. 

10- Pessoa jurídica integrada ou relacionada a pessoas politicamente expostas. 

11- Pessoa jurídica integrada ou relacionada a pessoas legalmente impedidas. 



12- Pessoas jurídica que contenha múltiplos objetos sociais, que não guardam relação entre 

si. 

13- Identificação de pessoa jurídica integrada por sócios falecidos, sem ter havido a adoção 

das medidas sucessórias necessárias. 


