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§ 1º Na firma, observar-se-á, ainda:
a) o nome do empresário ou do titular da empresa individual

de responsabilidade limitada deverá figurar de forma completa, po-
dendo ser abreviados os prenomes;

b) os nomes dos sócios poderão figurar de forma completa
ou abreviada, admitida a supressão de prenomes;

c) o aditivo "e companhia" ou "& Cia." poderá ser subs-
tituído por expressão equivalente, tal como "e filhos" ou "e irmãos",
dentre outras.

§ 2º O nome empresarial não poderá conter palavras ou
expressões que denotem atividade não prevista no objeto da sociedade
ou empresa individual de responsabilidade limitada.

Art. 6º Observado o princípio da novidade, não poderão
coexistir, na mesma unidade federativa, dois nomes empresariais
idênticos ou semelhantes.

§ 1º Se a firma ou denominação for idêntica ou semelhante
à de outra empresa já registrada, deverá ser modificada ou acrescida
de designação que a distinga.

§ 2º Será admitido o uso da expressão de fantasia incomum,
desde que expressamente autorizada pelos sócios da sociedade ou
pelo titular de empresa individual de responsabilidade limitada an-
teriormente registrada.

Art. 7° Não são registráveis os nomes empresariais que in-
cluam ou reproduzam, em sua composição, siglas ou denominações
de órgãos públicos da administração direta ou indireta e de orga-
nismos internacionais e aquelas consagradas em lei e atos regula-
mentares emanados do Poder Público.

Art. 8º Ficam estabelecidos os seguintes critérios para a
análise de identidade e semelhança dos nomes empresariais, pelos
órgãos integrantes do Sistema Nacional de Registro de Empresas
Mercantis - SINREM:

I - entre firmas, consideram-se os nomes por inteiro, havendo
identidade se homógrafos e semelhança se homófonos;

II - entre denominações:
a) consideram-se os nomes por inteiro, quando compostos

por expressões comuns, de fantasia, de uso generalizado ou vulgar,
ocorrendo identidade se homógrafos e semelhança se homófonos;

b) quando contiverem expressões de fantasia incomuns, se-
rão elas analisadas isoladamente, ocorrendo identidade se homógrafas
e semelhança se homófonas.

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 empresa individual de responsabilidade limitada
ou de sociedade empresária, bem como de sua alteração nesse sen-
tido, 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 empresa 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 ou o titular de empresa individual de
responsabilidade limitada poderá modificar a sua firma, devendo ser
observadas em sua composição, as regras desta Instrução.

§ 1º Havendo modificação do nome civil de empresário ou
de titular de empresa individual de responsabilidade limitada, aver-
bada no competente Registro Civil das Pessoas Naturais, deverá ser
arquivada alteração com a nova qualificação do empresário ou do
titular de empresa individual de responsabilidade limitada, devendo
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-
gentina", "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, das empresas
individuais de responsabilidade limitada e das sociedades empresárias
que estiverem em processo de liquidação, após a anotação no Re-
gistro 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, a empresa individual de
responsabilidade limitada e a sociedade empresária deverão acres-
centar 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, exceto em relação à empresa individual de respon-
sabilidade limitada que entra em vigor em 9 de janeiro de 2012.

Art. 19. Fica revogada a Instrução Normativa N° 104, de 30
de abril de 2007.

JOÃO ELIAS CARDOSO

(*) Republicada por ter saído, no DOU No- 229, de 30-11-2011, Seção
1, pág. 148, com incorreção no original.

3 - Processo: 58701.001572/2011-50
Proponente: Instituto Memorial do Salto Triplo
Título: Atletismo em Ação - Jeorg Bruder 2012
Registro: 02SP004142007
Manifestação Desportiva: Desporto de Rendimento
CNPJ: 08.369.691/0001-07
Cidade: São Paulo - UF: SP
Valor aprovado para captação: R$ 295.671,35
Dados Bancários: Banco do Brasil Agência No- 6816 DV: 0 Conta
Corrente (Bloqueada) Vinculada No- 6243-X
Período de Captação: da data de publicação até 31/12/2012.
4 - Processo: 58701.001576/2011-38
Proponente: Instituto Memorial do Salto Triplo
Título: Atletismo em Ação - Centro Olimpico 2012
Registro: 02SP004142007
Manifestação Desportiva: Desporto de Rendimento
CNPJ: 08.369.691/0001-07
Cidade: São Paulo - UF: SP
Valor aprovado para captação: R$ 295.671,35
Dados Bancários: Banco do Brasil Agência No- 6816 DV: 0 Conta
Corrente (Bloqueada) Vinculada No- 6244-8
Período de Captação: da data de publicação até 31/12/2012.
5 - Processo: 58701.002958/2011-89
Proponente: Tijuca Tênis Clube
Título: Formação de Atletas de Basquete
Registro: 02RJ063632010
Manifestação Desportiva: Desporto de Rendimento
CNPJ: 34.055.590/0001-71
Cidade: Rio de Janeiro - UF: RJ
Valor aprovado para captação: R$ 508.364,16
Dados Bancários: Banco do Brasil Agência No- 0288 DV: 7 Conta
Corrente (Bloqueada) Vinculada No- 36765-6
Período de Captação: da data de publicação até 06/12/2012.
6 - Processo: 58701.001520/2011-83
Proponente: Passatempo Educativo
Título: Futebol Ciência
Registro: 02SP084962011
Manifestação Desportiva: Desporto Educacional
CNPJ: 07.734.376/0001-79
Cidade: São Paulo - UF: SP
Valor aprovado para captação: R$ 360.738,09
Dados Bancários: Banco do Brasil Agência No- 4093 DV: 2 Conta
Corrente (Bloqueada) Vinculada No- 14689-7
Período de Captação: da data de publicação até 30/12/2012.
7 - Processo: 58701.001885/2011-16
Proponente: Federação de Tênis de Mesa do Estado do Rio de Ja-
neiro
Título: Sacando com o Samba
Registro: 02RJ009792007
Manifestação Desportiva: Desporto Educacional
CNPJ: 34.119.081/0001-65
Cidade: Rio de Janeiro - UF: RJ
Valor aprovado para captação: R$ 509.105,06
Dados Bancários: Banco do Brasil Agência No- 0751 DV: X Conta
Corrente (Bloqueada) Vinculada No- 66495-2
Período de Captação: da data de publicação até 20/12/2012.
ANEXO II
1 - Processo: 58701.001235/2011-62
Proponente: Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos
Título: Olímpicos de Saltos Ornamentais - Ano 2
Valor aprovado para captação: R$ 1.729.689,06
Dados Bancários: Banco do Brasil Agência No- : 3520 DV: 3 Conta
Corrente (Bloqueada) Vinculada No- 24464-3
Período de Captação: da data de publicação até 31/12/2012.
2 - Processo: 58701.000536/2010-98
Proponente: Associação Atlética Banco do Brasil - Curitiba
Título: Bolão 2010 AABB Curitiba
Valor aprovado para captação: R$ 238.881,39
Dados Bancários: Banco do Brasil Agência No- : 2926 DV: 2 Conta
Corrente (Bloqueada) Vinculada No- 24249-7
Período de Captação: da data de publicação até 20/09/2012.
3 - Processo: 58701.004364/2010-21
Proponente: Associação Latina de Desenvolvimento Esportivo, Cul-
tural e Ambiental
Título: Tênis em Ação
Valor aprovado para captação: R$ 1.054.535,28
Dados Bancários: Banco do Brasil Agência No- : 1251 DV: X Conta
Corrente (Bloqueada) Vinculada No- 34348-X
Período de Captação: da data de publicação até 31/12/2012.
4 - Processo: 58701.004863/2010-19
Proponente: Confederação Brasileira de Tênis de Mesa
Título: Sacando para o Futuro
Valor aprovado para captação: R$ 531.120,02
Dados Bancários: Banco do Brasil Agência No- : 1569 DV: 5 Conta
Corrente (Bloqueada) Vinculada No- 22322-0
Período de Captação: da data de publicação até 30/12/2012.

RETIFICAÇÕES

Processo No- 5 8 7 0 1 . 0 0 1 0 9 3 / 2 0 11 - 3 3
No Diário Oficial da União No- 233, de 06 de dezembro de

2011, na Seção 1, página 60 que publicou a DELIBERAÇÃO No-

287/2011, ANEXO I, onde se lê: Valor aprovado para captação R$
62.521,27, leia-se: Valor aprovado para captação R$ 63.621,27.

Processo No- 58701.004225/2010-06
No Diário Oficial da União No- 251, de 30 de dezembro de

2011, na Seção 1, página 120, que publicou a DELIBERAÇÃO No-

303/2011, ANEXO I, onde se lê: Período de Captação: da data de
publicação até 30/01/2012, leia-se: Período de Captação: da data de
publicação até 31/12/2012.

SECRETARIA EXECUTIVA

DELIBERAÇÃO No- 307, DE 11 DE JANEIRO DE 2012

Dá publicidade aos projetos desportivos,
relacionados nos anexos I e II, aprovados
nas reuniões ordinárias realizadas em
30/09/2011, 01/11/2011 e 06/12/2011 e na
reunião extraordinária realizada em
2 0 / 1 2 / 2 0 11 .

A COMISSÃO TÉCNICA VINCULADA AO MINISTÉRIO
DO ESPORTE, de que trata a Lei No- 11.438 de 29 de dezembro de
2006, instituída pela Portaria No- 172 de 28 de setembro de 2009 e
pela Portaria No- 130 de 05 de julho de 2010, considerando:

a) aprovação dos projetos desportivos nas reuniões ordinárias
realizadas em 30/09/2011, 01/11/2011 e 06/12/2011 e na reunião
extraordinária realizada em 20/12/2011.

b) a comprovação pelo proponente de projeto desportivo
aprovado, das respectivas regularidades fiscais e tributárias nas es-
feras federal, estadual e municipal, nos termos do parágrafo único do
art. 27 do Decreto No- 6.180 de 3 de agosto de 2007 decide:

Art. 1º Tornar pública, para os efeitos da Lei No- 11.438 de
2006 e do Decreto No- 6.180 de 2007, a aprovação dos projetos
desportivos relacionados no anexo I.

Art. 2º Autorizar a captação de recursos, nos termos e prazos
expressos, mediante doações ou patrocínios, para os projetos des-
portivos relacionados no anexo I.

Art. 3º Prorrogar o prazo de captação de recursos do projeto
esportivo, para o qual o proponente fica autorizado a captar recurso,
mediante doações e patrocínios, conforme anexo II.

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

RICARDO CAPPELLI
Presidente da Comissão

ANEXO I

1 - Processo: 58701.002460/2011-16
Proponente: Instituto Novos Talentos do Esporte e da Cultura para o
Desenvolvimento Social
Título: Surf Social - Esporte e Lazer
Registro: 02RJ091262011
Manifestação Desportiva: Desporto Educacional
CNPJ: 11.916.445/0001-32
Cidade: Rio de Janeiro - UF: RJ
Valor aprovado para captação: R$ 3.425.490,45
Dados Bancários: Banco do Brasil Agência No- 2975 DV: 0 Conta
Corrente (Bloqueada) Vinculada No- 25807-5
Período de Captação: da data de publicação até 01/11/2012.
2 - Processo: 58701.003350/2011-71
Proponente: Associação Beneficente Galvão Bueno
Título: Escola de Formação de Pilotos
Registro: 02PR069502010
Manifestação Desportiva: Desporto de Rendimento
CNPJ: 06.116.322/0001-87
Cidade: Londrina- UF: PR
Valor aprovado para captação: R$ 2.191.696,96
Dados Bancários: Banco do Brasil Agência No- 0108 DV: 2 Conta
Corrente (Bloqueada) Vinculada No- 68496-1
Período de Captação: da data de publicação até 28/02/2012.

Ministério do Esporte
.
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