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RETIFICAÇÃO
Na Portaria SECINT Nº 391, de 7 de maio de 2019, publicada no Diário Oficial da União em 9 de maio de 2019, Seção 1, páginas 31 a 44, No Art. 1°;
Onde se lê:
.

8438.50.00 Ex 341 - Máquinas para formação e porcionamento contínuo de carnes e massas diversas por meio de tambor rotativo, com capacidade de produção de até 5.000kg/h e velocidade máxima de tambor
de 34rpm (aprox. 32m/min), com até 340batidas/min, utilizando sistema de ar comprimido para liberação das peças formadas no rolo para a esteira (sem contato humano), próprias para formação
de produtos 2D e 3D, dotadas de: rolo com largura (eliminamos a de 600mm) 1.000mm de largura, bomba de massa, estrutura para armazenamento de até 4 tambores e equipamento para lavação
de tambores com ciclo ininterrupto de produção até parada para limpeza de até 18h, CLP programável com tela "Touch" e função de gerenciamento de receitas e sistema CIP de limpeza
automatizada.

Leia-se:
.

8438.50.00 Ex 341 - Máquinas para formação e porcionamento contínuo de carnes e massas diversas por meio de tambor rotativo, com capacidade de produção de até 5.000kg/h e velocidade máxima de tambor
de 34rpm (aprox. 32m/min), com até 340batidas/min, utilizando sistema de ar comprimido para liberação das peças formadas no rolo para a esteira (sem contato humano), próprias para formação
de produtos 2D e 3D, dotadas de: rolo com 1.000mm de largura, bomba de massa, estrutura para armazenamento de até 4 tambores e equipamento para lavação de tambores com ciclo ininterrupto
de produção até parada para limpeza de até 18h, CLP programável com tela "Touch" e função de gerenciamento de receitas e sistema CIP de limpeza automatizada.

Onde se lê:
.

8451.40.10 Ex 009 - Máquinas para lavar tecidos em aberto, em contínuo, dotadas de caixa de lavagem e permanência, caixas de lavagem com sistema de tambor com bicos de pulverização, com unidades de
sistema de sucção a vácuo entre as caixas, com sistema de controle de tensão do tecido, com unidade de adição e dosagem de produtos químicos, com unidade de medição de PH, com aquecimento
máximo entre 959 a 989°C, com velocidade de 5 até 30m/min, com largura máxima de trabalho de 2.200mm.

Leia-se:
.

8451.40.10 Ex 009 - Máquinas para lavar tecidos em aberto, em contínuo, dotadas de caixa de lavagem e permanência, caixas de lavagem com sistema de tambor com bicos de pulverização, com unidades de
sistema de sucção a vácuo entre as caixas, com sistema de controle de tensão do tecido, com unidade de adição e dosagem de produtos químicos, com unidade de medição de PH, com aquecimento
máximo entre 95 a 98°C, com velocidade de 5 até 30m/min, com largura máxima de trabalho de 2.200mm.

Onde se lê:
.

8458.11.99 Ex 198 - Centros de torneamento horizontal para usinagem de peças metálicas, com comando numérico computadorizado (CNC), para tornear, furar, fresar e rosquear (inclusive fora de centro), com
2 fusos contrapostos, capazes de usinar simultaneamente com os 2 fusos, 2 torres porta-ferramentas com capacidade igual ou superior a 10 ferramentas, sendo a torre inferior com 10 ou mais
estações e a torre superior (torre multifuncional) dotados com sistema de troca automática de ferramentas com capacidade para 40 ou mais ferramentas, com capacidade para diâmetro máximo
torneável de 700mm, comprimento máximo torneável igual ou superior a 1.000mm, cursos dos eixos X, Y, Z, W, C e B todos igual ou superior, sendo Xa = 500mm, Xb = 200mm, Y = 200mm, Z =
1.000mm, W = 1.000mm, eixo C com inclinação de 360graus e precisão de posicionamento de 0,001graus rotação máxima do fuso C 5.500rpm, eixo B com inclinação de 240graus, potência do motor
principal de igual ou superior a 15kW e potência do motor do sub spindlle igual ou superior 11kW.

Leia-se:
.

8458.11.99 Ex 198 - Centros de torneamento horizontal para usinagem de peças metálicas, com comando numérico computadorizado (CNC), para tornear, furar, fresar e rosquear (inclusive fora de centro), com
2 fusos contrapostos, capazes de usinar simultaneamente com os 2 fusos, 2 torres porta-ferramentas com capacidade igual ou superior a 10 ferramentas, sendo a torre inferior com 10 ou mais
estações e a torre superior (torre multifuncional) dotados com sistema de troca automática de ferramentas com capacidade para 40 ou mais ferramentas, com capacidade para diâmetro máximo
torneável de até 700mm, comprimento máximo torneável igual ou superior a 1.000mm, cursos dos eixos X, Y, Z, W, C e B todos igual ou superior, sendo Xa = 500mm, Xb = 200mm, Y = 200mm,
Z = 1.000mm, W = 1.000mm, eixo C com inclinação de 360° e precisão de posicionamento de 0,001º, rotação máxima do fuso C igual ou superior a 5.000rpm, eixo B com inclinação de 240º, potência
do motor principal de igual ou superior a 15kW e potência do motor do sub spindlle igual ou superior 11kW.

Onde se lê:
.

8515.21.00 Ex 177 - Máquinas para solda de grades metálicas utilizadas na fabricação de IBCs (Intermediate Bulk Containers); com fonte de energia de 3PH ~380V/60Hz; com sistema de proteção de fusível de
400A; com sistema de ar comprimido dotadas de tubulação de abastecimento de 1 polegada, com pressão de operação de 6bar e consumo de ar de 0,8m3/min; com refrigeração à água dotada
de tubulação de abastecimento de 11/2pol e tubulação de /recirculação de 11/2pol, com vazão de 3m3/h e min 4bar.

Leia-se:
.

8515.21.00 Ex 177 - Máquinas para solda de grades metálicas utilizadas na fabricação de IBCs (Intermediate Bulk Containers); com fonte de energia de 3PH ~380V/60Hz; com sistema de proteção de fusível de
400A; com sistema de ar comprimido dotadas de tubulação de abastecimento de 1 polegada, com pressão de operação de 6bar e consumo de ar de 0,8m³/min; com refrigeração à água dotada de
tubulação de abastecimento de 1,5 polegada e tubulação de recirculação de 1,5 polegada, com vazão de 3m³/h e min 4bar.

O capital inicial da ESC deverá ser integralizado em moeda corrente (§ 2º do
art. 2º da Lei Complementar nº 167, de 24 de abril de 2019).
Observações:
(1) Não é permitida a abertura de filiais (§ 4º do art. 2º da Lei Complementar
nº 167, de 2019).
(2) Além das especificidades aplicáveis à ESC, deverão ser observadas as
demais regras aplicáveis ao empresário individual." (NR)
"2.5. AUMENTO DE CAPITAL DA EMPRESA SIMPLES DE CRÉDITO - ESC
O capital poderá ser aumentado a qualquer momento, contudo, deve ser
integralizado em moeda corrente (§ 2º do art. 2º da Lei Complementar nº 167, de
2019)." (NR)
Art. 3º O Manual de Sociedade Limitada, aprovado pela Instrução Normativa
nº 38, de 2017, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"1.8 EMPRESA SIMPLES DE CRÉDITO - ESC
Se a ESC adotar a forma de sociedade limitada, os sócios deverão ser pessoas
naturais e do contrato social deverá constar declaração de que não participam de outra
ESC, mesmo que seja sob a forma de empresário individual ou como titulares de
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI.
O objeto social da ESC restringe-se à realização de operações de empréstimo,
de financiamento e de desconto de títulos de crédito, exclusivamente com recursos
próprios, tendo como contrapartes microempreendedores individuais, microempresas e
empresas de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de
dezembro de 2006 (Lei do Simples Nacional).
O capital social da ESC deverá ser integralizado em moeda corrente (§ 2º do
art. 2º da Lei Complementar nº 167, de 24 de abril de 2019).
Observações:
(1) Não é permitida a abertura de filiais (§ 4º do art. 2º da Lei Complementar
nº 167, de 2019).
(2) Além das especificidades aplicáveis à ESC, deverão ser observadas as
demais regras aplicáveis à sociedade limitada." (NR)
"3.2.5-A AUMENTO DE CAPITAL DA EMPRESA SIMPLES DE CRÉDITO - ESC
O capital social poderá ser aumentado a qualquer momento, contudo, deve
ser integralizado em moeda corrente (§ 2º do art. 2º da Lei Complementar nº 167, de
2019)." (NR)
Art. 4º O Manual de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI,
aprovado pela Instrução Normativa nº 38, de 2017, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
"1.5 EMPRESA SIMPLES DE CRÉDITO - ESC
Se a ESC adotar a forma de empresa individual de responsabilidade limitada
(EIRELI), o titular deverá ser pessoa natural e do ato constitutivo deverá constar
declaração de que não participa de outra ESC, mesmo que seja sob a forma de
empresário individual ou como sócio de sociedade limitada.
O objeto social da ESC restringe-se à realização de operações de empréstimo,
de financiamento e de desconto de títulos de crédito, exclusivamente com recursos
próprios, tendo como contrapartes microempreendedores individuais, microempresas e
empresas de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de
dezembro de 2006 (Lei do Simples Nacional).
O capital inicial da ESC deverá ser integralizado em moeda corrente (§ 2º do
art. 2º da Lei Complementar nº 167, de 24 de abril de 2019).
Observações:
(1) Não é permitida a abertura de filiais (§ 4º do art. 2º da Lei Complementar
nº 167, de 2019).

SECRETARIA ESPECIAL DE DESBUROCRATIZAÇÃO,
GESTÃO E GOVERNO DIGITAL
SECRETARIA DE GOVERNO DIGITAL
DEPARTAMENTO NACIONAL
DE REGISTRO EMPRESARIAL E INTEGRAÇÃO
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 61, DE 10 DE MAIO DE 2019
Altera as Instruções Normativas DREI nº 15, de 5 de
dezembro de 2013, e nº 38, de 2 de março 2017.
O DIRETOR DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO EMPRESARIAL E
INTEGRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 4º, incisos II, III e VII, da Lei
nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, e
CONSIDERANDO a Lei Complementar nº 167, de 24 de abril de 2019, que cria
a Empresa Simples de Crédito - ESC, destinada à realização de operações de empréstimo,
de financiamento e de desconto de títulos de crédito, exclusivamente com recursos
próprios,
CONSIDERANDO que a ESC deve adotar a forma de empresário individual,
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI ou sociedade limitada,
resolve:
Art. 1º A Instrução Normativa DREI nº 15, de 2013, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
"Art.
5º
....................................................................................................................
V - O nome empresarial da Empresa Simples de Crédito - ESC, de que trata
a Lei Complementar nº 167, de 24 de abril de 2019, deverá conter a expressão "Empresa
Simples de Crédito", observados os demais critérios de formação do nome do tipo
jurídico escolhido, além do seguinte:
a) se do tipo Empresário Individual, a expressão "Empresa Simples de Crédito"
deverá vir ao final da firma;
b) se do tipo Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, a
expressão "Empresa Simples de Crédito" deverá vir antes da expressão EIRELI; e
c) se do tipo Sociedade Limitada, a expressão "Empresa Simples de Crédito"
deverá vir antes da expressão LTDA.
.................................................................................................................................
§ 3º Não poderá constar do nome empresarial da ESC a expressão "banco" ou
outra expressão identificadora de instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central
do Brasil." (NR)
Art. 2º O Manual de Empresário Individual, aprovado pela Instrução
Normativa nº 38, de 2017, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"1.5 EMPRESA SIMPLES DE CRÉDITO - ESC
Se a ESC adotar a forma de empresário individual deverá constar declaração
de que o empresário não participa de outra ESC, mesmo que seja como titular de
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI ou sócio de sociedade
limitada.
O objeto social da ESC restringe-se à realização de operações de empréstimo,
de financiamento e de desconto de títulos de crédito, exclusivamente com recursos
próprios, tendo como contrapartes microempreendedores individuais, microempresas e
empresas de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de
dezembro de 2006 (Lei do Simples Nacional).
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