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Ministério da Economia

GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA ME Nº 463, DE 19 DE JANEIRO DE 2022

Altera a Portaria nº 406, de 8 de dezembro de 2020,
que delega competências às autoridades que
menciona para concessão de diárias e passagens,
contratação, afastamento do País, nomeação,
exoneração, designação, dispensa, cessão e demais
atos de gestão no âmbito do Ministério da Economia.

O MINISTRO DE ESTADO DA ECONOMIA, no uso das atribuições que lhe
conferem os incisos I e IV do parágrafo único do art. 87 da Constituição, resolve:

Art. 1º A Portaria nº 406, de 8 de dezembro de 2020, passa a vigorar com as
seguintes alterações:

"Art. 47-A. Fica delegada ao Secretário-Executivo do Ministério da Economia e,
em seu âmbito de atuação, aos demais ocupantes de cargos de natureza especial,
permitida a subdelegação, a competência para indicar, nos termos do art. 7º do Decreto nº
980, de 11 de novembro de 1993, os nomes dos servidores a serem beneficiados com as
permissões de uso dos imóveis residenciais de propriedade da União, situados no Distrito
Federal, a serem promovidas em caráter precário." (NR)

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PAULO GUEDES

DESPACHO DE 19 DE JANEIRO DE 2022

Processo nº 17944.104099/2019-89
Interessados: Município de Ituiutaba - MG.
Assunto: Alteração contratual (Terceiro Termo Aditivo) referente à operação de crédito
interno, com garantia da União, entre Município de Ituiutaba - MG e a Caixa Econômica
Federal, no valor de R$ 22.000.000,00 (vinte dois milhões de reais), cujos recursos
destinam-se a obras de infraestrutura e pavimentação asfáltica de diversas ruas do
município, no âmbito do Programa FINISA.

Tendo em vista as manifestações da Secretaria do Tesouro Nacional e da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, assim como o disposto na Lei nº 10.552, de 13 de
novembro de 2002, ratifico a concessão da garantia da União referente ao contrato acima
mencionado.

PAULO GUEDES
Ministro

DESPACHO DE 19 DE JANEIRO DE 2022

Processo nº 17944.100917/2019-74
Interessados: Município de Tio Hugo (RS).
Assunto: Alteração contratual (três Termos Aditivos) em operação de crédito interno, com
garantia da União, entre o Município de Tio Hugo (RS) e a Caixa Econômica Federal, no
valor de R$ 1.166.167,00 (um milhão, cento e sessenta e seis mil, cento e sessenta e sete
reais), com recursos destinados à realização de obras de qualificação viária no âmbito do
Programa Avançar Cidades - Pró-Transporte.

Tendo em vista as manifestações da Secretaria do Tesouro Nacional e da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, assim como o disposto na Lei nº 10.552, de 13 de
novembro de 2002, ratifico a concessão da garantia da União referente ao contrato acima
mencionado.

PAULO GUEDES
Ministro

SECRETARIA ESPECIAL DE DESBUROCRATIZAÇÃO,
GESTÃO E GOVERNO DIGITAL

SECRETARIA DE GOVERNO DIGITAL
DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO

EMPRESARIAL E INTEGRAÇÃO
INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI/ME Nº 112, DE 20 DE JANEIRO DE 2022

Dispõe sobre as alterações promovidas pela Lei
Complementar nº 182, de 1º de junho de 2021, Lei
nº 14.193, de 6 de agosto de 2021, Lei nº 13.818,
de 24 de abril de 2019, e Lei nº 14.195, de 26 de
agosto de 2021, no que tange ao Registro Público
de Empresas Mercantis, bem com altera a
Instrução Normativa DREI nº 81, de 10 de junho de
2020.

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO EMPRESARIAL E
INTEGRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 4º, da Lei nº 8.934, de 18
de novembro de 1994, resolve:

CAPÍTULO I
DA FICHA DE CADASTRO NACIONAL
Art. 1º Fica aprovada a Ficha de Cadastro Nacional - FCN, de que trata o

inciso III do art. 37 da Lei nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, com redação dada
pela Lei nº 14.195, de 26 de agosto de 2021.

§ 1º Além dos dados de registro que já alimentam o sistema utilizado pela
Junta Comercial, devem passar a ser coletados e cadastrados os dados referentes aos
mandatos, poderes e atribuições dos administradores e/ou diretores designados no ato
de constituição ou alteração, ou, ainda, em ato separado.

§ 2º Caso a Junta Comercial utilize sistema de integração entre os órgãos de
registro e legalização de empresas, que permita a transmissão eletrônica dos dados, fica
dispensada a apresentação deste documento em apartado.

Art. 2º Para as sociedades constituídas ou que realizaram alteração dos
administradores e/ou diretores, antes da vigência da presente instrução normativa,
somente quando o ato a ser arquivado contemplar expressamente alteração nos
mandatos, poderes e atribuições dos administradores e/ou diretores, será obrigatória a
observância do disposto no § 1º do art. 1º desta Instrução Normativa.

Parágrafo único. As Juntas Comerciais poderão sugerir, preferencialmente,
por divulgação em seus sítios eletrônicos, que as sociedades promovam atualização dos
dados dos administradores e/ou diretores, relativos aos mandatos, poderes e
atribuições.

CAPÍTULO II
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 3º A Instrução Normativa DREI nº 81, de 2020, passa a vigorar com as

seguintes alterações:
"Art. 2º ........................................................................................................
§ 1º ..............................................................................................................
.....................................................................................................................
III - autenticar instrumentos de escrituração do empresário individual, da

sociedade empresária, da cooperativa e dos agentes auxiliares do comércio, conforme
instrução normativa própria;

IV - expedir certidões dos documentos arquivados e informar sobre a
existência de nomes empresariais idênticos; e

.....................................................................................................................

§ 5º A autenticação dos instrumentos de escrituração do empresário
individual, da sociedade empresária, da cooperativa e dos agentes auxiliares do
comércio somente poderá ser desconcentrada, por delegação da Junta Comercial, às
unidades próprias ou autoridade pública conveniada.

......................................................................................................................" (NR)
"Art. 9º O arquivamento de atos de empresário individual, sociedade

empresária e cooperativa deverá observar as disposições gerais desta Instrução
Normativa, bem como dos Manuais de Registro constantes dos anexos II, IV, V e VI, os
quais são de observância obrigatória pelas Juntas Comerciais na prática de atos de
registro neles regulados.

§ 1º A constituição, alteração ou extinção de empresário individual,
sociedade empresária e cooperativa sujeitos a controle de órgão de fiscalização de
exercício profissional não depende de aprovação prévia desse órgão para arquivamento
do respectivo ato na Junta Comercial.

§ 2º Independentemente de autorização prévia governamental, as Juntas
Comerciais irão promover o registro de atos de constituição, alteração e extinção de
empresário individual, sociedade empresária e cooperativa; contudo, deverão realizar
comunicação, nos termos do parágrafo único do art. 35 da Lei nº 8.934, de 1994, a
respeito dos registros constantes de tabela própria nos Manuais de Registro, anexos a
esta Instrução Normativa.

......................................................................................................................" (NR)
"Art. 9º-B. Os sistemas ou módulos integradores utilizados pelas Juntas

Comerciais deverão permitir o arquivamento de instrumentos ou atos elaborados de
forma exclusiva pelas partes, desde que observadas as disposições legais, prevalecendo,
assim, a autonomia privada delas.

Parágrafo único. O uso de instrumentos padronizados deve ser uma opção
das partes, para obtenção do registro automático, nos moldes do Capítulo IV desta
Instrução Normativa." (NR)

"Art.10. ........................................................................................................
§ 1º Para os fins do caput deste artigo consideram-se informações

meramente cadastrais:
I - informações pessoais do empresário individual, sócios, acionistas ou

associados de sociedades;
......................................................................................................................
III - informações relativas, à alteração do CEP do empresário individual e das

sociedades, e ainda alteração do tipo, bairro, nome ou número do logradouro do
endereço do empresário individual e das sociedades por ato do poder público, quando
esta não implicar em alteração física do endereço, ou seja, advir de circunstância alheia
à vontade do empresário ou sociedade.

§ 2º Nos termos do § 1º do art. 32 da Lei nº 8.934, de 1994, quando os
dados dispostos neste artigo puderem ser obtidos de outras bases de dados disponíveis
em órgãos públicos, a Junta Comercial deverá, de forma automática e sem cobrança de
preço, proceder com a atualização cadastral." (NR)

"Art. 11. O arquivamento de ato de empresário individual, sociedade
empresária e cooperativa do qual conste participação de imigrante no Brasil será
instruído obrigatoriamente com a fotocópia do documento de identidade, emitido por
autoridade brasileira, com a comprovação da condição de residente, admitindo-se,
ainda, o RNE válido para esse fim.

......................................................................................................................
§ 3º Será admitida a apresentação da fotocópia de identidade do imigrante

com prazo de validade vencida, se houver ato normativo expedido pelo Ministério da
Justiça e Segurança Pública que prorrogue o prazo de validade do referido documento,
cabendo ao interessado comprovar a existência do ato normativo que contemple o seu
caso concreto." (NR)

"Art. 12. A pessoa física, brasileira ou estrangeira, residente no exterior, que
seja empresário individual, administrador ou sócio de sociedade empresária, associado
de cooperativa deverá instruir o ato empresarial a ser arquivado ou arquivar em
processo autônomo, procuração outorgada ao seu representante no Brasil, observada a
legislação que rege o respectivo tipo societário.

§ 1º A pessoa jurídica com sede no exterior que seja sócia de sociedade
empresária ou associada de cooperativa também se sujeita à regra do caput, e nesse
caso deverá apresentar prova de sua constituição e de sua existência legal.

......................................................................................................................" (NR)
"Art. 13. No caso de nomeação de brasileiro ou estrangeiro não residente no

Brasil para cargo de administrador (membro do conselho de administração ou da
diretoria) em sociedade anônima, a posse ficará condicionada à constituição de
representante residente no País, nos termos do § 2º, do art. 146, da Lei nº 6.404, de
15 de dezembro de 1976.

Parágrafo único. O disposto no caput desde artigo não obsta o arquivamento
do ato de nomeação." (NR)

"Art. 18-A. O empresário individual, a sociedade empresária e a cooperativa
podem optar por utilizar o número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
- CNPJ como nome empresarial, seguido da partícula identificadora do tipo societário ou
jurídico, quando exigida por lei.

§ 1º Para os fins da utilização do número do CNPJ como nome empresarial,
deve ser levado em conta apenas o número raiz, ou seja, os oito primeiros dígitos do
C N P J.

§ 2º Quando existir legislação específica sobre a formação do nome
empresarial de determinado segmento econômico, que seja incompatível com as
disposições do caput deste artigo, não será possível o uso do número do CNPJ como
nome empresarial.

§ 3º Não poderá ser utilizado o CNPJ como nome empresarial para as
empresas públicas, sociedades de economia mista, consórcios, grupos de sociedade e
empresas simples de crédito." (NR)

"Art. 20. Ao final dos nomes do empresário individual, da sociedade
empresária e da cooperativa que estiverem em processo de liquidação, após a anotação
no Registro de Empresas, deverá ser aditado o termo "em liquidação"." (NR)

"Art. 21. Nos casos de recuperação judicial, após a anotação no Registro de
Empresas, o empresário individual e a sociedade empresária deverão acrescentar após
o seu nome empresarial a expressão "em recuperação judicial", que será excluída após
comunicação judicial sobre o encerramento do processo de recuperação, conforme
prevê o art. 63 da Lei nº 11.101, de 2005." (NR)

"Art. 25 ........................................................................................................
......................................................................................................................
§ 2º Arquivado o pedido de proteção ao nome empresarial, deverá ser

expedida comunicação do fato à Junta Comercial da unidade federativa onde estiver
localizada a sede do empresário individual, da sociedade empresária ou da
cooperativa.

§ 3º Ocorrendo o arquivamento de alteração de nome empresarial na Junta
Comercial da sede do empresário individual, da sociedade empresária ou da
cooperativa, cabe ao interessado promover, nas Juntas Comerciais das outras unidades
da federação em que haja proteção do nome empresarial arquivada, a modificação da
proteção existente mediante pedido específico, instruído com certidão expedida pela
Junta Comercial da sede ou outro documento que comprove a alteração do nome
empresarial." (NR)

"Art. 26. No caso de transferência de sede de empresário individual,
sociedade empresária ou cooperativa com sede em outra unidade federativa, havendo
identidade entre nomes empresariais, a Junta Comercial não procederá ao arquivamento
do ato, salvo se o interessado arquivar na Junta Comercial da unidade federativa de
destino, concomitantemente, ato de modificação de seu nome empresarial." (NR)

"Art. 27 ........................................................................................................
§ 1º Os documentos relativos à constituição, alteração e extinção de

empresário individual, sociedade empresária ou cooperativa levados a arquivamento nas
Juntas Comerciais deverão estar assinados na forma da lei, sendo as demais folhas
rubricadas.

......................................................................................................................" (NR)
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