
 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo – 01 de julho de 2020 

Ano 21 – Texto 8 

 

NOVA INSTRUÇÃO NORMATIVA SOBRE REGISTRO PÚBLICO 

DE EMPRESAS 
 

Por Alessandro Zecchini – Sócio 

e Karina Vital de Mattos Dias - Estagiária 
 

 

O Departamento Nacional de Registro Empresarial e 

Integração – DREI editou a Instrução Normativa nº 81, de 10 de 

junho de 2020, que trata da atualização e consolidação das 

regras aplicáveis ao Registro Público de Empresas, inclusive, 

revogando instruções normativas anteriores, com o fim de 

simplificar e desburocratizar os registros referentes a atos do 

Empresário Individual, da Empresa Individual de 

Responsabilidade Limitada (EIRELI) e das Sociedades 

Empresárias e Cooperativas, baseado no disposto pela Lei da 

Liberdade Econômica (Lei nº 13.874/2019). 
 

Dentre as disposições da Instrução Normativa nº 81 do DREI, destacam-se os 

seguintes pontos mais relevantes: 

 

• Ampliação do registro automático: os atos de constituição, alteração e extinção 

de Empresário Individual, EIRELI e Sociedade Limitada, assim como de constituição 

de Cooperativas, deverão ser aprovados automaticamente quando forem 

apresentados no formato padrão estabelecido pelo DREI; 

  

• Dispensa de autenticação de documentos e reconhecimento de firma: está 

dispensada a autenticação de cópias e o reconhecimento de firmas em quaisquer 

documentos apresentados nas Juntas Comerciais para arquivamento, desde que 

apresentada declaração de autenticidade firmada por advogado, contador ou 

técnico em contabilidade da parte interessada, ou desde que as vias originais sejam 

apresentadas no ato do protocolo para conferência do órgão; 

  

• Nome empresarial: não é mais obrigatória a utilização da atividade da 

sociedade no nome empresarial, podendo conter palavras de língua nacional ou 

estrangeira; 

  



• Transformação de associações e cooperativas: é possível a transformação das 

cooperativas e associações em sociedades empresárias; 

  

• Quotas preferenciais com restrição de voto: são admitidas quotas de classes 

distintas, de acordo com o definido no contrato social, podendo, inclusive, o direito 

de voto ser suprimido ou limitado, observados os limites da Lei 6.404/76; e 

  

• Integralização do capital social na EIRELI: a integralização obrigatória do capital 

social passou a se limitar apenas ao valor de cem vezes o salário mínimo atual. Caso 

exceda esse valor, o valor restante poderá ser integralizado em data futura. 

 

A Instrução Normativa nº 81 do DREI passa a vigorar a partir do dia 01 de julho de 

2020, salvo as regras referentes ao arquivamento automático de atos, que entrarão 

em vigor após 120 dias da data de publicação da IN. 

 

Nosso escritório esta à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais 

a respeito da IN e orientar nosso clientes e parceiros no tocante aos temas nela 

abordados. 
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