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Ofício Circular nº 07/2017/DREI/SEMPE-PR
Brasília, 6 de março de 2017.
A TODOS OS PRESIDENTES DE JUNTAS COMERCIAIS
Assunto: Novas Instruções Normativas do DREI.

Senhores Presidentes,
1.
Informamos a Vossa Senhoria, para conhecimento e divulgação, que foram
publicadas as Instruções Normativas do Departamento de Registro Empresarial e Integração DREI nos 34, 35, 36, 37 e 38, de 02 de março de 2017, no D.O.U. nº 43, de 03 de março de 2017,
Seção 1, págs. 28 a 32, e retificação da Instrução Normativa nº 38, no DOU nº 44, de 06 de
março de 2017, seção I, págs. 04 a 49, com a publicação na íntegra dos Manuais de Empresário
individual, de Sociedade Ltda., de Sociedade Anônima, de Cooperativa e de Empresa Individual
de Responsabilidade Ltda. - EIRELI.
2.
Ressaltamos que as referidas Instruções Normativas, resultado dos trabalhos da
primeira fase do projeto de Revisão das Instruções Normativas do DREI, entrarão em vigor em
02 de maio de 2017.
3.
Cumpre aduzir que a Instrução Normativa DREI no 15, de 05 de dezembro de
2013, em que pese tenha sido objeto de discussão no âmbito do Grupo de Trabalho formado por
representantes do DREI e das Juntas Comerciais não terá, por ora, qualquer alteração, haja vista
entendermos que para alcançar resultado positivo, no que atine à simplificação, o tema carece de
alteração legislativa.
4.
Recomendamos a leitura integral de todas as novas Instruções Normativas e
respectivos anexos, salientando que em que pese o DREI esteja avaliando com os Presidentes das
Juntas Comerciais a realização de um treinamento sobre as alterações, este não substituirá o teor
das Instruções.
5.
Por oportuno, informamos que o DREI está à disposição para o esclarecimento de
eventuais dúvidas quanto aos novos procedimentos a serem adotados, em relação às novas
Instruções Normativas, bem como assevera que as consultas realizadas e as respectivas respostas
serão disponibilizadas na íntegra no site do DREI, a fim de que todos tenham acesso.
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6.
Agradecemos a colaboração e a importante participação das Juntas Comerciais no
processo de revisão, ressaltando que o aperfeiçoamento das normas de registro empresarial é um
trabalho contínuo, de parceria entre o DREI e as Juntas Comerciais, sendo bem vindas todas as
contribuições de melhoria, neste sentido.

Atenciosamente,

CONRADO VITOR LOPES FERNANDES
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