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Art. 9º Não são exclusivas, para fins de proteção, palavras ou
expressões que denotem:

a) denominações genéricas de atividades;
b) gênero, espécie, natureza, lugar ou procedência;
c) termos técnicos, científicos, literários e artísticos do ver-

náculo nacional ou estrangeiro, assim como quaisquer outros de uso
comum ou vulgar;

d) nomes civis.
Parágrafo único. Não são suscetíveis de exclusividade letras

ou conjunto de letras, desde que não configurem siglas.
Art. 10. No caso de transferência de sede ou de abertura de

filial de empresa com sede em outra unidade federativa, havendo
identidade ou semelhança entre nomes empresariais, a Junta Co-
mercial não procederá ao arquivamento do ato, salvo se:

I - na transferência de sede a empresa arquivar na Junta
Comercial da unidade federativa de destino, concomitantemente, ato
de modificação de seu nome empresarial;

II - na abertura de filial arquivar, concomitantemente, al-
teração de mudança do nome empresarial, arquivada na Junta Co-
mercial da unidade federativa onde estiver localizada a sede.

Art. 11. A proteção ao nome empresarial decorre, automa-
ticamente, do ato de inscrição de empresário ou do arquivamento de
ato constitutivo de sociedade empresária, bem como de sua alteração
nesse sentido, e circunscreve-se à unidade federativa de jurisdição da
Junta Comercial que o tiver procedido.

§ 1º A proteção ao nome empresarial na jurisdição de outra
Junta Comercial decorre, automaticamente, da abertura de filial nela
registrada ou do arquivamento de pedido específico, instruído com
certidão da Junta Comercial da unidade federativa onde se localiza a
sede da sociedade interessada.

§ 2º Arquivado o pedido de proteção ao nome empresarial,
deverá ser expedida comunicação do fato à Junta Comercial da uni-
dade federativa onde estiver localizada a sede da empresa.

Art. 12. O empresário poderá modificar a sua firma, devendo
ser observadas em sua composição, as regras desta Instrução.

§ 1º Havendo modificação do nome civil de empresário,
averbada no competente Registro Civil das Pessoas Naturais, deverá
ser arquivada alteração com a nova qualificação do empresário, de-
vendo ser, também, modificado o nome empresarial.

§ 2º Se a designação diferenciadora se referir à atividade,
havendo mudança, deverá ser registrada a alteração da firma.

Art. 13. A expressão "grupo" é de uso exclusivo dos grupos
de sociedades organizados, mediante convenção, na forma da Lei das
Sociedades Anônimas.

Parágrafo único. Após o arquivamento da convenção do gru-
po, a sociedade de comando e as filiadas deverão acrescentar aos seus
nomes a designação do grupo.

Art. 14. As microempresas e empresas de pequeno porte
acrescentarão à sua firma ou denominação as expressões "Microem-
presa" ou "Empresa de Pequeno Porte", ou suas respectivas abre-
viações, "ME" ou "EPP".

Art. 15. Aos nomes das Empresas Binacionais Brasileiro-
Argentinas deverão ser aditadas "Empresa Binacional Brasileiro-Ar-
gentinas", "EBBA" ou "EBAB" e as sociedades estrangeiras auto-
rizadas a funcionar no Brasil poderão acrescentar os termos "do
Brasil" ou "para o Brasil" aos seus nomes de origem.

Art. 16. Ao final dos nomes dos empresários e das so-
ciedades empresárias que estiverem em processo de liquidação, após
a anotação no Registro de Empresas, deverá ser aditado o termo "em
liquidação".

Art. 17. Nos casos de recuperação judicial, após a anotação
no Registro de Empresas, o empresário e a sociedade empresária
deverão acrescentar após o seu nome empresarial a expressão "em
recuperação judicial", que será excluída após comunicação judicial
sobre a sua recuperação.

Art. 18. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de
sua publicação.

Art. 19. Fica revogada a Instrução Normativa N° 99, de 21
de dezembro de 2005.

LUIZ FERNANDO ANTONIO
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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 105,
DE 16 DE MAIO DE 2007

Dispõe sobre os atos sujeitos à compro-
vação de quitação de tributos e contribui-
ções sociais federais para fins de arquiva-
mento no Registro Público de Empresas
Mercantis e Atividades Afins.

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE RE-
GISTRO DO COMÉRCIO-DNRC, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 4o da Lei no 8.934, de 18 de novembro de 1994, e

CONSIDERANDO as disposições contidas no art. 1o, incisos
V e VI, do Decreto-lei no 1.715, de 22 de novembro 1979; no art. 47,
inciso I, alínea "d", da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, alterada
pela Lei no 9.528, de 10 de dezembro de 1997; no art. 27, alínea "e",
da Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990; no art. 62, do Decreto-lei nº
147, de 03 de fevereiro de 1967; no art. 1º do Decreto nº 5.586, de 19
de novembro de 2005;

CONSIDERANDO o disposto no art. 34, parágrafo único, do
Decreto no 1.800, de 30 de janeiro de 1996; e

CONSIDERANDO as simplificações e a desburocratização
introduzidas pelo art. 9º, c/c os arts. 11 e § 3º do art. 78 da Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, resolve:

Art. 1o Os pedidos de arquivamento de atos de extinção ou
redução de capital de empresário ou de sociedade empresária, bem
como os de cisão total ou parcial, incorporação, fusão e transfor-
mação de sociedade empresária serão instruídos com os seguintes
comprovantes de quitação de tributos e contribuições sociais fede-
rais:

I - Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tri-
butos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da
Receita Federal e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;

II- Certidão Negativa de Débito - CND, fornecida pela Se-
cretaria da Receita Previdenciária;

III- Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço - FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Fe-
deral;

§ 1o A certidão de que trata o inciso II será também exigida
quando houver transferência do controle de quotas no caso de so-
ciedade limitada.

§ 2o Sujeitam-se também ao disposto neste artigo os pedidos
de arquivamento de atos de extinção, desmembramento, incorporação
e fusão de cooperativa.

Art. 2o São dispensadas da apresentação dos documentos de
quitação, regularidade ou inexistência de débito a que se referem os
incisos I a III do artigo 1o desta Instrução:

I - o empresário ou a sociedade empresária, enquadrada
como microempresa ou empresa de pequeno porte;

II - os pedidos de arquivamento de atos relativos ao en-
cerramento de atividade de filiais, sucursais e outras dependências de
sociedades empresárias nacionais e de empresários.

Art. 3o Não será exigida nenhuma outra comprovação, além
das previstas nesta Instrução, nos pedidos de atos submetidos a ar-
quivamento.

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

Art. 5o Fica revogada a Instrução Normativa no 89, de 02 de
agosto de 2001.

LUIZ FERNANDO ANTONIO

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS
SUPERINTENDÊNCIA DE OUTORGA E

FISCALIZAÇÃO
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DESPACHO DO SUPERINTENDENTE

O SUPERINTENDENTE DE OUTORGA E FISCALIZA-
ÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS - ANA, no uso de
suas atribuições, bem como da competência que lhe foi cometida pela
Diretoria Colegiada, com fundamento no art. 12, inciso V, da Lei no

9.984, de 17 de julho de 2000, por meio da Resolução no 19, de 5 de
fevereiro de 2007, publicada em 12 de fevereiro de 2007, torna
público que o Diretor Oscar de Morais Cordeiro Netto, com base na
delegação que lhe foi conferida pela citada Resolução, deferiu os
seguintes pedidos de direitos de uso de recursos hídricos, aos do-
ravante denominados outorgados, na forma dos extratos abaixo, que
entram em vigor na data da sua publicação. Os usos ora outorgados
estarão sujeitos à cobrança. Estas outorgas poderão ser suspensas nos
termos do art. 15 da Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, e do art.
24 da Resolução nº 16, de 8 de maio de 2001, do Conselho Nacional
de Recursos Hídricos - CNRH. O inteiro teor da Resolução de ou-
torga, bem assim todas as demais informações pertinentes estarão
disponíveis no site www.ana.gov.br.

Nº154- Agropecuária Labrunier Ltda., no Reservatório da
UHE de Sobradinho (rio São Francisco), no Município de Casa No-
va/Bahia, irrigação.

Nº155- Águas do Amazonas S.A., no rio Negro, no Mu-
nicípio de Manaus/Amazonas, esgotamento sanitário.

Nº156- Agropecuária Vale das Uvas Ltda., no rio São Fran-
cisco, no Município de Petrolina/Pernambuco, irrigação.

Nº157- Tate & Lyle Brasil S.A., no rio Pardo, no Município
de Santa Rosa do Viterbo/São Paulo, indústria.

Nº158- Mineração Rio do Peixe Ltda., no rio Ribeira do
Iguape, no Município de Sete Barras/São Paulo, transferência, mi-
neração.

Nº159- Prefeitura Municipal da Estância Climática de Ca-
conde, no rio Bom Jesus, no Município de Caconde/São Paulo, es-
gotamento sanitário.

Nº160- Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO, no
rio São Francisco, no Município de Neópolis/Sergipe, abastecimento
público e esgotamento sanitário.

Nº161- Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO, no
rio São Francisco, no Município de Ilha das Flores/Sergipe, abas-
tecimento público dos povoados de Serrão e Jenipapo.

Nº162- Companhia de Saneamento Básico do Estado de São
Paulo - SABESP, no rio Paraíba do Sul, no Município de São José
dos Campos/São Paulo, esgotamento sanitário.

Nº163- Companhia de Saneamento de Minas Gerais - CO-
PASA MG, no rio Sapucaí, no Município de Santa Rita do Sa-
pucaí/Minas Gerais, abastecimento público e esgotamento sanitário.

Nº164- Tilápia do Agreste Criação e Comércio de Peixes
Ltda., no Reservatório da UHE de Itaparica (rio São Francisco), no
Município de Itacuruba/Pernambuco, aqüicultura.

Nº165- Netuno Alimentos S.A, no Reservatório da UHE de
Itaparica (rio São Francisco), no Município de Petrolândia/Pernam-
buco, aqüicultura.
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Nº166- Netuno Alimentos S.A, no Reservatório da UHE de
Itaparica (rio São Francisco), no Município de Petrolândia/Pernam-
buco, aqüicultura.

Nº167- Netuno Alimentos S.A, no Reservatório da UHE de
Itaparica (rio São Francisco), no Município de Itacuruba/Pernambuco,
aqüicultura.

Nº168- Elbas Antonio Russignholi de Oliveira, no Reser-
vatório da UHE de Volta Grande (rio Grande), no Município de
Miguelópolis/São Paulo, irrigação.

Nº169- João Faria da Silva, no Reservatório da UHE de
Furnas (rio Grande), no Município de Alfenas/Minas Gerais, irri-
gação.

Nº170- João de Souza Marques, no rio São Francisco, no
Município de Juazeiro/Bahia, irrigação.

Nº171- Aluísio Cristino da Silva, no Reservatório da UHE
de Volta Grande (rio Grande), no Município de Miguelópolis/São
Paulo, irrigação.

Nº172- Teodomiro Fávaro, no Reservatório da UHE de Ilha
Solteira (rio Can-Can), no Município de Santa Clara D'Oeste/São
Paulo, irrigação.

Nº173- Itograss Agrícola Ltda., no rio Paraíba do Sul, no
Município de São José dos Campos/São Paulo, irrigação.

Nº174- Valdemiro Marques de Sena, no rio São Francisco,
no Município de Juazeiro/Bahia, irrigação.

Nº175- Kazuki Takiuchi, no Reservatório da UHE de Paulo
Afonso (rio São Francisco), no Município de Paulo Afonso/Bahia,
irrigação e dessedentação animal.

Nº176- Ricardo Antônio Lustosa da Silva, no Reservatório
da UHE de Itaparica (rio São Francisco), no Município de Belém do
São Francisco /Pernambuco, aqüicultura.

FRANCISCO LOPES VIANA

GABINETE DO MINISTRO
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PORTARIA No- 153, DE 21 DE MAIO DE 2007

O MINISTRO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, OR-
ÇAMENTO E GESTÃO, no uso da competência que lhe foi delegada
no art. 1o- , inciso I, do Decreto no- 3.125, de 29 de julho de 1999,
tendo em vista o disposto no artigo 18, inciso II, § 2o- da Lei no- 9.636,
de 15 de maio de 1998, artigo 18 do Decreto no- 3.725 de 10 de
janeiro de 2001, artigos 1o- e 6o- do Decreto no- 4.895 de 25 de
novembro de 2003, e artigo 6o- da Instrução Normativa Interminis-
terial no- 06, de 31 de maio de 2004, e os elementos que integram o
Processo no- 00373.013354/2006-80, resolve:

Art. 1o- Autorizar a cessão de uso gratuito de espaço físico
em águas públicas à Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão
Rural de Santa Catarina S.A. - Epagri, da poligonal localizada na
Região Hidrográfica Atlântico Sul, Baía Sul da Ilha de Santa Ca-
tarina, no local denominado Tapera, Município de Florianópolis, Es-
tado de Santa Catarina, com área de 10.000,00m² e as seguintes
coordenadas:

Coordenadas geográficas - Datum Horizontal: SAD 69 - Meridiano Central: -51o-

No- vértice Longitude Latitude

01 48 34' 22,12'' 27 41' 26,34''

02 48 34' 18,54'' 27 41' 26,99''

03 48 34' 18,66'' 27 41' 23,75''

04 48 34' 22,24'' 27 41' 23,09''

Art. 2o- A cessão a que se refere o art. 1o- destina-se à
implantação de Unidade Demonstrativa para o cultivo mecanizado de
mexilhões em sistema contínuo.

Art. 3o- O prazo da cessão será de três anos e improrrogável,
contado da data da assinatura do respectivo contrato.

Art. 4o- Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

PAULO BERNARDO SILVA
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PORTARIA No- 154, DE 21 DE MAIO DE 2007

O MINISTRO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, OR-
ÇAMENTO E GESTÃO, no uso da competência que lhe foi delegada
pelo art. 1o- , inciso I, do Decreto no- 3.125, de 29 de julho de 1999,
tendo em vista o disposto no artigo 18, inciso II §§ 2o- e 5o- , da Lei
no- 9.636, de 15 de maio de 1998, e os elementos que integram o
Processo no- 04967.012063/2004-83, resolve:

Art.1 o- Autorizar a cessão onerosa à Empresa BARCAS S/A
- Transportes Marítimos, CNPJ/MF 33644865/0001-40, do espaço
físico sobre águas públicas e terreno acrescido de marinha, situado na
Praia de Olaria, s/no- , Cocotá, Ilha do Governador, Rio de Janeiro -
RJ, constituído por terreno com área de 14.210,00m² e perímetro de
602,44m, mais píer flutuante com 4,50m de largura e 40,00m de
comprimento, totalizando 180,00m² e perímetro de 89,00ms; per-
fazendo a área total de 14.390,00m², objeto da Matrícula no- 11 9 . 9 1 0 ,
fls. 01, do Cartório do 11o- Ofício de Registro de Imóveis do Rio de
Janeiro.

Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão
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