
REGISTRO AUTOMÁTICO
MPV nº 876/2019

MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO
EMPRESARIAL E INTEGRAÇÃO DREI



MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

Regulamentação da MPV nº 876/2019 
Instrução Normativa nº 62, de maio de 2019.

Regulamentação da MPV nº 876/2019 
Instrução Normativa nº 62, de maio de 2019.

-Aplicação:
Ato constitutivo de:

Empresário individual;
EIRELI; e
Sociedade limitada.

-Aplicação:
Ato constitutivo de:

Empresário individual;
EIRELI; e
Sociedade limitada.

-Não aplicação:
Empresas públicas;
Transformação, fusão, cisão ou conversão.

-Não aplicação:
Empresas públicas;
Transformação, fusão, cisão ou conversão.

Requisitos:
I. viabilidade do nome empresarial e de localização;
II. instrumento padronizado; e
III. apresentação dos documentos obrigatórios, de forma física ou digital (CHECKLIST).

Requisitos:
I. viabilidade do nome empresarial e de localização;
II. instrumento padronizado; e
III. apresentação dos documentos obrigatórios, de forma física ou digital (CHECKLIST).
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ECONOMIA

Regulamentação da MPV nº 876/2019 
Instrução Normativa nº  , de 2019.

Regulamentação da MPV nº 876/2019 
Instrução Normativa nº  , de 2019.

-Registro automático apenas no formato digital:
Pessoa incapaz;
Pessoa representada;
Necessidade de aprovação prévia de órgão governamental.

-Registro automático apenas no formato digital:
Pessoa incapaz;
Pessoa representada;
Necessidade de aprovação prévia de órgão governamental.
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Regulamentação da MPV nº 876/2019 
Instrução Normativa nº  , de 2019.

Regulamentação da MPV nº 876/2019 
Instrução Normativa nº  , de 2019.

- Exame posterior das formalidades

Prazo: até 2 (dois) dias úteis;

- Exame posterior das formalidades

Prazo: até 2 (dois) dias úteis;

Forma: preferencialmente, pelo sistema informatizado utilizado pela Junta Comercial;Forma: preferencialmente, pelo sistema informatizado utilizado pela Junta Comercial;

Presença de vício: O interessado será notificado para adoção das providências necessárias, no prazo de 10 (dez) dias,
contados da data da ciência ou da publicação do despacho, o qual deverá ser devidamente fundamentado
Presença de vício: O interessado será notificado para adoção das providências necessárias, no prazo de 10 (dez) dias,
contados da data da ciência ou da publicação do despacho, o qual deverá ser devidamente fundamentado
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Regulamentação da MPV nº 876/2019 
Instrução Normativa nº  , de 2019.

Regulamentação da MPV nº 876/2019 
Instrução Normativa nº  , de 2019.

* Sanado: Adotou todas as providências* Sanado: Adotou todas as providências
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Regulamentação da MPV nº 876/2019 
Instrução Normativa nº  , de 2019.

Regulamentação da MPV nº 876/2019 
Instrução Normativa nº  , de 2019.

** Não sanado: O Presidente da Junta Comercial poderá:
I - cancelará o registro, ouvida a Procuradoria no prazo de 5
(cinco) dias, se entender que o vício é insanável;

II - fará anotação na ficha cadastral do requerente e impedirá
novos arquivamentos até que as providências necessárias tenham
sido adotadas.

** Não sanado: O Presidente da Junta Comercial poderá:
I - cancelará o registro, ouvida a Procuradoria no prazo de 5
(cinco) dias, se entender que o vício é insanável;

II - fará anotação na ficha cadastral do requerente e impedirá
novos arquivamentos até que as providências necessárias tenham
sido adotadas.
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Sistema informatizado utilizado pela Junta Comercial 
Adaptações necessárias

Sistema informatizado utilizado pela Junta Comercial 
Adaptações necessárias

- Providenciar a possibilidade da conferência do instrumento padrão apresentado, bem como dos documentos
obrigatórios, preferencialmente, através do sistema informatizado;
- Providenciar a possibilidade da conferência do instrumento padrão apresentado, bem como dos documentos
obrigatórios, preferencialmente, através do sistema informatizado;

- Impedir que os dados informados no Coletor Nacional (DBE) sejam alterados quando do preenchimento dos dados
complementares, a fim de evitar divergências entre eles;
- Impedir que os dados informados no Coletor Nacional (DBE) sejam alterados quando do preenchimento dos dados
complementares, a fim de evitar divergências entre eles;

- Deixar a cargo do interessado a opção, voluntária, pela não utilização do contrato padrão e consequente registro
automático;
- Deixar a cargo do interessado a opção, voluntária, pela não utilização do contrato padrão e consequente registro
automático;

Processos físicos: Adotar mecanismo que garanta a integridade dos documentos;Processos físicos: Adotar mecanismo que garanta a integridade dos documentos;

- Implementação: 90 (noventa) dias após a publicação da instrução normativa pelo DREI.- Implementação: 90 (noventa) dias após a publicação da instrução normativa pelo DREI.
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Integrador

www.integradordoestado.gov.br

Sistema integrador continuará 
realizando a coleta de dados de 

viabilidade e registro

O sistema integrador utilizará o 
contrato padrão disponibilizado pelo 

DREI

Serviços Redesim

Viabilidade Consulta DBE

Integrador
Retirar 

Documentos

Serviços Redesim

Nova 
Viabilidade

Consultar 
Viabilidade

Cancelar 
Viabilidade



MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

Viabilidade

www.integradordoestado.gov.br

A etapa da viabilidade não terá 
qualquer alteração. O procedimento 

continuará como é realizado 
atualmente. 

*Objeto Social da Empresa 

Nome empresarial

Endereço
Tipo de Logradouro               Logradouro                                                                                  Nº do Logradouro

Tipo de unidade empreendimento

Empresário/Titular/Sócio(s)

CPF                                                 Nome

Produtiva Auxiliar

AvançarVoltar

+ Adicionar sócio
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Dados Natureza Jurídica e Ato

Natureza Jurídica

Ato

Eventos

Dados Viabilidade  / DBE

*Nº Viabilidade                              *Nº DBE – Recibo Nº                                  *DBE – Nº Identificador      

+ Adicionar evento

A integração dos 
dados continua 

inalterada

Avançar

Integrar
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Cidadão 01 da Silva

Casa 01 lote A

Empresário

Nome do empresário 

Endereço residencial 

Atividade profissional 

Padaria 01 LTDA

Lote 12 setor comercial

R$ 2.000,00

Comercio varejista de pães

Nome da empresa 

Endereço 

Capital 

Objeto social

1062-7/00

CNAE

Voltar

O contrato padrão será gerado a partir dos 
dados informados na  viabilidade. Os dados 

informados no Coletor Nacional (DBE) devem 
ser recuperados e não podem ser alterados. 

Avançar
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OPÇÂO PELO INSTRUMENTO PADRÃO  

Avançar

Declaro, sob as penas da lei, que o instrumento anexo contém apenas cláusulas padronizadas pelo
DREI, conforme anexos da Instrução Normativa nº , de 2019, e que concordo com o uso do
instrumento padronizado para arquivamento do ato, nos termos do § 3º do art. 42 da Lei nº 8.934,
de 1994.

Data de assinatura da declaração Data 00/00/00
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EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

Cláusulas obrigatórias:
1 - O capital será integralizado de que forma?        

Dinheiro                                                                    

Bens móveis    

Bens imóveis

Cláusulas opcionais
2 - O empreendimento terá filial?                 2.1 - A filial terá o mesmo objeto da matriz?

Sim                                                                                           Sim

Não                                                                                          Não

3 - A empresa enquadra-se em?

Microempresa (ME)

Empresa de Pequeno Porte (EPP)

Gerar documento

Insira o valor

As informações necessárias para 
geração das cláusulas não 

obrigatórias serão colhidas mediante 
perguntas 

Insira a identificação

Insira o valor

Insira o valor

Descreva o objeto + Adicione filial

+ Adicione Bem Imóvel

+ Adicione Bem Móvel

O empreendedor ao posicionar o 
mouse em cada um dos campos 

visualizará a cláusula que será gerada

O capital da sociedade deve ser expresso em moeda corrente, 
podendo compreender qualquer espécie de bens, suscetíveis de 
avaliação pecuniária

DO CAPITAL (art. 968, III, CC)

Cláusula Segunda – O capital é de R$ _________ (valor por 
extenso), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da 
seguinte forma: R$................. (valor por extenso) em moeda 
corrente do País, ou R$ _________ (por extenso) em bem(ns) 
móvel(is), ou R$ _________ (por extenso) em bem(ns) imóvel(is) 
abaixo descrito(s):

O capital da sociedade deve ser expresso em moeda corrente, 
podendo compreender qualquer espécie de bens, suscetíveis de 
avaliação pecuniária

DO CAPITAL (art. 968, III, CC)

Cláusula Segunda – O capital é de R$ _________ (valor por 
extenso), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da 
seguinte forma: R$................. (valor por extenso) em moeda 
corrente do País, ou R$ _________ (por extenso) em bem(ns) 
móvel(is), ou R$ _________ (por extenso) em bem(ns) imóvel(is) 
abaixo descrito(s):
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EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

Declaração de desimpedimento

O empresário (NOME) declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as
informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal,
não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como
Empresário Individual no País (art. 37, II, Lei nº 8.934/94).
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EIRELI

Cláusulas obrigatórias:
1 - Qual a data de início das atividades?

2 - Qual prazo de duração da empresa?       

Indeterminado    

Determinado

3 - O capital será integralizado de que forma?

Dinheiro      

Bens móveis    

Bens imóveis

4 – Qual a data de término do exercício social?

Insira a data

Insira a data

Opções de cláusulas 
obrigatórias 

padronizadas.

Insira o valor

Insira a identificação

Insira o valor

Insira o valor + Adicione Bem Imóvel

Insira a data
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EIRELI

Cláusulas opcionais:
1 - O empreendimento terá filial?                                      1.1 - A filial terá o mesmo objeto da matriz?

Sim                                                                                           Sim

Não                                                                                          Não

2 - A empresa enquadra-se em?

Microempresa (ME)

Empresa de Pequeno Porte (EPP)

3 - Incluir cláusula de pro labore?                                         4 – Incluir cláusula de falecimento?

Sim                                                                                             Sim

Não                                                                                            Não

5 – Incluir cláusula de interdição?                                         7 - Anuência do cônjuge do titular (outorga uxória ou marital): 

Sim                                                                                             Sim

Não                                                                                            Não Avançar

Descreva o objeto + Adicione filial

As informações necessárias para 
geração das cláusulas opcionais serão 

colhidas mediante respostas a 
perguntas específicas.

Cláusula: Sem prejuízo da possibilidade de abrir ou fechar filial, ou 
qualquer dependência, mediante alteração deste ato constitutivo, 
na forma da lei, o Empresário Individual atuará:

Parágrafo Primeiro. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) 
situado na(o) (Logradouro), (Número), (Bairro), (Cidade) - UF, CEP, 
no qual será(ão) exercida(s) a(s) atividades de (Descrição precisa e 
detalhada do objeto, conforme o objeto da empresa de forma 
parcial ou integral).

Parágrafo Segundo. Em estabelecimento eleito como Filial situado 
na(o) (Logradouro), (Número), (Bairro), (Cidade) - UF, CEP, no qual 
será(ão) exercida(s) a(s) atividades de(Descrição precisa e detalhada 
do objeto, conforme o objeto da empresa de forma parcial ou 
integral).

Cláusula: Sem prejuízo da possibilidade de abrir ou fechar filial, ou 
qualquer dependência, mediante alteração deste ato constitutivo, 
na forma da lei, o Empresário Individual atuará:

Parágrafo Primeiro. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) 
situado na(o) (Logradouro), (Número), (Bairro), (Cidade) - UF, CEP, 
no qual será(ão) exercida(s) a(s) atividades de (Descrição precisa e 
detalhada do objeto, conforme o objeto da empresa de forma 
parcial ou integral).

Parágrafo Segundo. Em estabelecimento eleito como Filial situado 
na(o) (Logradouro), (Número), (Bairro), (Cidade) - UF, CEP, no qual 
será(ão) exercida(s) a(s) atividades de(Descrição precisa e detalhada 
do objeto, conforme o objeto da empresa de forma parcial ou 
integral).
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EIRELI

Declarações:

DA DECLARAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO EM OUTRA EIRELI (só pessoa natural)

O titular (NOME DO TITULAR) da empresa declara, sob as penas da lei, inclusive que são
verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo
299 do Código Penal, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de
responsabilidade limitada (art. 980-A, § 2º do Código Civil).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR

O(s) administrador(es) da empresa declaram, sob as penas da lei, que não está impedido de
exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal,
ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o
acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno,
concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional,
contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a
propriedade (art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II, Lei nº 8.934, de 1994).

Estas declarações deverão 
instruir o processo
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SOCIEDADE LTDA

Cláusulas obrigatórias:
1 - Qual a data de início das atividades

2 - Qual prazo de duração da empresa?       

Indeterminado    

Determinado

3 - O capital será integralizado de que forma?

Dinheiro      

Bens móveis    

Bens imóveis

4 - Qual a data de término do exercício social?              5 - Qual o foro?

Insira o foro

Foro arbitral

Insira a data

Insira a data

Opções de cláusulas 
obrigatórias padronizadas

Insira o valor

Insira a identificação

Insira o valor

Insira o valor + Adicione Bem Imóvel

Insira a data
Município e UFí
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SOCIEDADE LTDA

Cláusulas opcionais:
1 - O empreendimento terá filial?                                     1.1 - A filial terá o mesmo objeto da matriz?

Sim                                                                                           Sim

Não                                                                                          Não

2 – A sociedade enquadra-se em?

Microempresa (ME)

Empresa de Pequeno Porte (EPP)

3 - Incluir cláusula de pro labore?

Sim

Não

Gerar documento

Descreva o objeto + Adicione filial

Após as respostas do 
questionário, o contrato 

padrão será gerado 
contendo as cláusulas 

extas 
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SOCIEDADE LTDA

Cláusulas opcionais:
4 - Incluir cláusula da regência supletiva da Lei de S/A?

Sim      

Não    

5 - A sociedade terá um conselho fiscal?

Sim  Quantidade de membros

Não                                                                                     

6 - Incluir cláusula de distribuição de lucros?          7 - Anuência do cônjuge do titular (outorga uxória ou marital): 

Sim                                                                                  Sim

Não                                                                                  Não

8 – Incluir cláusula de exclusão extrajudicial de sócio minoritário por justa causa?

Sim

Não Avançar

Insira quantidade
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SOCIEDADE LTDA

Declaração:

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR

O(s) administrador(es) da empresa declaram, sob as penas da lei, que não está impedido de
exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal,
ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o
acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno,
concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional,
contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a
propriedade (art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II, Lei nº 8.934, de 1994).
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Situações exclusivas do processo digital

Caso o sistema integrador verifique a ocorrência de alguma das situações listadas a baixo, deverá abrir a 
opção de upload para a documentação

Caso se trate de pessoa incapaz 

O sistema deverá identificar que se trata de menor e solicitar os dados do representante ou assistente, conforme 
o grau de incapacidade.

Pessoa Representada

Não                                    Sim

Aprovação prévia de órgão governamental

Não                                    Sim

+ Upload da 
procuração

+ Upload da 
autorização
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Documentos gerados ao final do processo

Ao final do processo serão 
disponibilizados os seguintes 

documentos

Documentos do processo

Capa do Processo

Download do CheckList

Instrumento constitutivo

Declaração de desimpedimento de EI ou EIRELI

Declaração de desimpedimento do 
Administrador

Envio a junta Comercial
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Registro híbrido

Protocolo Registro:

Imprimir

Envio a junta Comercial

Instrumento emitido deverá conter 
forma de garantir sua integridade
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REGISTRO DIGITAL - Assinador

Protocolo Registro Digital:

Insira protocolo Pesquisar

Após geração do documento o 
empreendedor poderá assiná-lo com 
qualquer certificado digital emitido 

pela ICP-Brasil.  

Envio a junta Comercial


