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A Instrução Normativa Drei nº 70/2019 dispõe sobre a fiscalização jurídica dos órgãos 

incumbidos do Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins, bem como 

institui a Ouvidoria-Geral do Departamento Nacional de Registro Empresarial e 

Integração (Drei) e orienta as Juntas Comerciais sobre o procedimento para formulação 

de consultas ao Drei. 

Entre as disposições ora introduzidas, destacamos que as novas regras passarão a 

vigorar a partir de 25.01.2020. 

I. Em relação às Juntas Comerciais:  

a) encaminhar: 

a.1) até o último dia útil do mês de dezembro de cada ano, declaração de que observam 

as normas do Drei, sobretudo as instruções normativas. A declaração deverá ser firmada 

pelo Presidente, Secretário-Geral, bem como pelos diretores e dirigentes que o 

Presidente da Junta Comercial entender pertinentes, na forma do Anexo I da referida 

norma; 

a.2) mensalmente, até o 5º dia útil, informações estatísticas, conforme Anexo II; 

a.3) anualmente, até o dia 31 de janeiro, o relatório do exercício anterior, conforme 

Anexo III; 

b) ampla fiscalização jurídica sobre os órgãos incumbidos da execução e administração 

dos serviços a cargo do Drei, compreendendo, entre outros aspectos normativos, a 

verificação: 

b.1) do cumprimento das normas legais e regulamentares, bem como dos prazos a que 

estão sujeitas as Juntas Comerciais na prestação de seus serviços; 

b.2) da cobrança segundo itens especificados, exclusivamente, em tabela aprovada por 

ato normativo do Drei; e 

b.3) da disponibilização de formulário para avaliação do usuário dos serviços prestados 

pela Junta Comercial; 

c) manter em seus sites eletrônicos: tabela de preços dos serviços prestados e os prazos 

de análise e resposta; relação atualizada de empresas públicas e sociedades de economia 

mista vinculadas aos municípios, estado de sua Unidade da Federação ou União, de 

forma gratuita, com, no mínimo, nome empresarial, CNPJ, endereço, objeto social e 

Unidade da Federação que constituiu a empresa/sociedade. 

II. Em relação ao Drei:  
Poderá realizar visitas técnicas às Juntas Comerciais. A fiscalização dos órgãos 

incumbidos do Drei ocorrerá por amostragem e, entre outros aspectos, abordará: 

a) o fiel cumprimento das instruções normativas do Drei; 

b) a verificação da adequação dos assentamentos de usos e práticas empresariais 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Bdrei%2B70%2B2019#fe%2Bin%2Bdrei%2B70%2B2019


utilizados pelas Juntas Comerciais; 

c) a execução dos serviços do Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades 

Afins; e 

d) as melhorias que estiverem sendo implementadas na prestação dos serviços. 

III. Criação da Ouvidoria-Geral do Drei  
Também foi instituída a Ouvidoria-Geral do Drei, com o objetivo de viabilizar o 

recebimento, o registro da análise e a resposta às manifestações dos usuários do serviço 

de Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins, competindo às Juntas 

Comerciais: 

a) promover ampla divulgação da Ouvidoria-Geral do Drei; 

b) fixar comunicados em local de destaque em seu site, bem como nas respectivas sedes, 

delegacias, postos avançados e em todos os locais onde são recebidos documentos 

físicos; 

c) receber, analisar e responder as manifestações encaminhadas por usuários do serviço 

e pelo Drei; e 

d) manter catálogo de gestores, com telefones e endereços eletrônicos atualizados 

perante o Drei. 

IV. Formulação de consultas pelas Juntas Comerciais  
As Juntas Comerciais poderão encaminhar ao Drei, via Protocolo Eletrônico - ME, 

consultas acerca da correta aplicação das normas legais e regulamentares atinentes ao 

Registro Público de Empresas e Atividades Afins. As respostas do Drei às consultas 

observarão o Processo Revisional, bem como as finalidades atribuídas a este 

Departamento no inciso X do art. 4º da Lei nº 8.934/1994 , de forma que não serão 

objeto de posicionamento, quanto ao mérito, consultas relativas a casos concretos ou 

instruídas com documentos ou exemplos relativos a casos concretos. 

O Drei terá o prazo de até 15 dias para emitir resposta à consulta, salvo prorrogação por 

igual período, devidamente motivada. 

No mais, foram revogadas: 

a) a Instrução Normativa Drei nº 1/2013 , que dispunha sobre a expedição de atos 

normativos pelo Drei e a fiscalização jurídica dos órgãos incumbidos do Registro 

Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins; e 

b) a Instrução Normativa Drei nº 53/2018 , que dispunha sobre a disponibilização da 

relação de empresas públicas e sociedades de economia mista, consoante o disposto no 

art. 92 da Lei nº 13.303/2016 . 

(Instrução Normativa Drei nº 70/2019 - DOU 1 de 11.12.2019) 
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