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1 - INTRODUÇÃO

1.1 - O que é CNPJ 

CNPJ é a sigla de Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. É um cadastro onde todas as 

pessoas jurídicas e as equiparadas (pessoas físicas que exploram em nome individual 

atividades com intuito de lucro) são obrigadas a se inscre

atividades. 

Para a pessoa jurídica, o CNPJ tem a mesma função do CPF (Cadastro Pessoa Física) para 

o cidadão (pessoa física), ou seja, uma identificação perante a Receita Federal do Brasil, 

que é o órgão responsável por 

Jurídica. 

O CNPJ possui diversas informações, como o nome da entidade, endereço, data de 

abertura, descrição da atividade econômica, natureza jurídica, verificação da situação 

cadastral na Receita Federal,

administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Para consultar o CNPJ de uma entidade, a Receita Federal disponibilizou em sua nova 

área do cidadão as consultas de nome em

1.2 - Documentos obrigatórios 

Conforme disposto no site da Receita Federal do Brasil, existem documentos 

obrigatórios em qualquer pedido perante o CNPJ. São eles:

• FCPJ – Ficha Cadastral da Pessoa Jurídica, que 

meio do Aplicativo de Coleta Web;

• Quadro de Sócios e Administradores (QSA), no caso de sociedades

associações e igrejas

• Ficha Especifica, de interesse do órgão convenente;

• Documento Básico de Entrada do CNPJ (DBE);

INTRODUÇÃO 

CNPJ é a sigla de Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. É um cadastro onde todas as 

pessoas jurídicas e as equiparadas (pessoas físicas que exploram em nome individual 

atividades com intuito de lucro) são obrigadas a se inscrever antes de iniciar as suas 

Para a pessoa jurídica, o CNPJ tem a mesma função do CPF (Cadastro Pessoa Física) para 

o cidadão (pessoa física), ou seja, uma identificação perante a Receita Federal do Brasil, 

que é o órgão responsável por administrar os cadastros de Pessoa Física e Pessoa 

O CNPJ possui diversas informações, como o nome da entidade, endereço, data de 

abertura, descrição da atividade econômica, natureza jurídica, verificação da situação 

cadastral na Receita Federal, entre outros dados que são de interesse das 

administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Para consultar o CNPJ de uma entidade, a Receita Federal disponibilizou em sua nova 

área do cidadão as consultas de nome empresarial e nome fantasia. 

brigatórios perante o CNPJ 

Conforme disposto no site da Receita Federal do Brasil, existem documentos 

obrigatórios em qualquer pedido perante o CNPJ. São eles: 

Ficha Cadastral da Pessoa Jurídica, que deverá ser preenchida por 

meio do Aplicativo de Coleta Web; 

Quadro de Sócios e Administradores (QSA), no caso de sociedades

associações e igrejas; 

Ficha Especifica, de interesse do órgão convenente; 

Documento Básico de Entrada do CNPJ (DBE); 
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CNPJ é a sigla de Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. É um cadastro onde todas as 

pessoas jurídicas e as equiparadas (pessoas físicas que exploram em nome individual 

ver antes de iniciar as suas 

Para a pessoa jurídica, o CNPJ tem a mesma função do CPF (Cadastro Pessoa Física) para 

o cidadão (pessoa física), ou seja, uma identificação perante a Receita Federal do Brasil, 

administrar os cadastros de Pessoa Física e Pessoa 

O CNPJ possui diversas informações, como o nome da entidade, endereço, data de 

abertura, descrição da atividade econômica, natureza jurídica, verificação da situação 

entre outros dados que são de interesse das 

administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

Para consultar o CNPJ de uma entidade, a Receita Federal disponibilizou em sua nova 

Conforme disposto no site da Receita Federal do Brasil, existem documentos 

deverá ser preenchida por 

Quadro de Sócios e Administradores (QSA), no caso de sociedades, 



 

 

 

1.3 - Quando é necessário 

da Internet? 

Constituem atos a serem praticados perante o CNPJ:

I - Inscrição; 

II - Alteração de dados cadastrais e de situação cadastral;

III - Baixa de inscrição; 

IV - Restabelecimento de inscrição; e

V - Declaração de nulidade de ato cadastral.

1.4 – Procedimento necessário para liberação do CNPJ ou alteração 

de cadastro na Receita Federal.

Para emitir o CNPJ ou alterar 

uma ordem de consultas antes de gerar o DBE pelo 

I – Consulta de Viabilidade

RedeSim MG (www.redesim.mg.gov.br

Junta Comercial de Minas Gerais. Essa consulta funciona em duas etapas: 1ª O usuário 

escolhe os eventos de inscrição ou alteração que deseja (os eventos serão detalhados 

nos tópicos a seguir); 2ª o usuário coloca

como Nome Empresarial (Razão Social), Endereço da entidade e CNAE’s (objeto social).

Deve ser feita a Consulta de Nome

reservar para o usuário o nome (Razão Social

também, dentro da consulta de viabilidade é analisada por cada prefeitura de cada 

região, pelo sistema integrador da Junta Comercial, e;

II – Cadastro Sincronizado. Aqui o usuário irá gerar o documento necessário

liberação de CNPJ ou alteração de cadastro na Receita Federal, o DBE (Documento 

ecessário solicitar atos perante o CNPJ 

Constituem atos a serem praticados perante o CNPJ: 

Alteração de dados cadastrais e de situação cadastral; 

inscrição; e 

Declaração de nulidade de ato cadastral. 

Procedimento necessário para liberação do CNPJ ou alteração 

de cadastro na Receita Federal. 

Para emitir o CNPJ ou alterar os cadastros na Receita Federal, o usuário deve seguir 

nsultas antes de gerar o DBE pelo site do RedeSim MG.

Viabilidade. A consulta de viabilidade é feita através do portal do 

www.redesim.mg.gov.br), que funciona pelo integrador da JUCEMG 

Junta Comercial de Minas Gerais. Essa consulta funciona em duas etapas: 1ª O usuário 

escolhe os eventos de inscrição ou alteração que deseja (os eventos serão detalhados 

nos tópicos a seguir); 2ª o usuário coloca as informações necessárias para a pesquisa, 

como Nome Empresarial (Razão Social), Endereço da entidade e CNAE’s (objeto social).

Deve ser feita a Consulta de Nome dentro da Consulta de Viabilidade

nome (Razão Social) que deseja. A consulta de endereço feita, 

também, dentro da consulta de viabilidade é analisada por cada prefeitura de cada 

região, pelo sistema integrador da Junta Comercial, e; 

. Aqui o usuário irá gerar o documento necessário

liberação de CNPJ ou alteração de cadastro na Receita Federal, o DBE (Documento 
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CNPJ por meio 

Procedimento necessário para liberação do CNPJ ou alteração 

os cadastros na Receita Federal, o usuário deve seguir 

do RedeSim MG. 

A consulta de viabilidade é feita através do portal do 

), que funciona pelo integrador da JUCEMG – 

Junta Comercial de Minas Gerais. Essa consulta funciona em duas etapas: 1ª O usuário 

escolhe os eventos de inscrição ou alteração que deseja (os eventos serão detalhados 

as informações necessárias para a pesquisa, 

como Nome Empresarial (Razão Social), Endereço da entidade e CNAE’s (objeto social). 

dentro da Consulta de Viabilidade no intuito de 

) que deseja. A consulta de endereço feita, 

também, dentro da consulta de viabilidade é analisada por cada prefeitura de cada 

. Aqui o usuário irá gerar o documento necessário para a 

liberação de CNPJ ou alteração de cadastro na Receita Federal, o DBE (Documento 



 

 

 

Básico de Entrada). É necessário

realizar as consultas anteriores antes de emitir o DBE, pois para acessar a página 

cadastro, a Receita Federal irá exigir do usuário o número de Protocolo da Consulta de 

Viabilidade (MGP XXXXXXX).

2 – Consulta de 

O início do caminho percorrido pelo usuário para a emissão de CNPJ ou alteração dos 

cadastros na Receita Federal é a Consulta de 

A referida consulta é feita no portal do RedeSim MG (

analisada pelo IRTDPJMinas

O usuário deverá clicar em “Consulta de Viabilidade”, conforme imagem, para ser 

redirecionado para página da JUCEMG:

Básico de Entrada). É necessário, para alguns eventos que serão explicados a seguir,

realizar as consultas anteriores antes de emitir o DBE, pois para acessar a página 

cadastro, a Receita Federal irá exigir do usuário o número de Protocolo da Consulta de 

XXXXXXX). 

Consulta de Viabilidade – REDESIM MG

O início do caminho percorrido pelo usuário para a emissão de CNPJ ou alteração dos 

cadastros na Receita Federal é a Consulta de Viabilidade. 

feita no portal do RedeSim MG (www.redesim.mg.gov

pelo IRTDPJMinas e pela prefeitura da região. 

O usuário deverá clicar em “Consulta de Viabilidade”, conforme imagem, para ser 

redirecionado para página da JUCEMG: 
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, para alguns eventos que serão explicados a seguir, 

realizar as consultas anteriores antes de emitir o DBE, pois para acessar a página de 

cadastro, a Receita Federal irá exigir do usuário o número de Protocolo da Consulta de 

REDESIM MG 

O início do caminho percorrido pelo usuário para a emissão de CNPJ ou alteração dos 

www.redesim.mg.gov.br), mas 

 

O usuário deverá clicar em “Consulta de Viabilidade”, conforme imagem, para ser 



 

 

 

Em seguida, o usuário fará o seu cadastro para acessar o sistema.

2.1 – Eventos obrigatório para consulta de viabilidade.

Após fazer o cadastro, o usuário fará a sua consulta de viabilidade. Para a emissão do 

DBE (Documento Básico de Entrada), o usuário deve proceder à Consulta de Viabilidade 

para as seguintes situações:

• Inscrição de Primeiro Estabelecimento (Matriz);

• Inscrição de demais estabelecimentos (Filial);

• Alteração da forma de atuação;

• Alteração da natureza jurídica;

• Alteração de atividades econômicas (principal e secundárias);

• Alteração de endereço dentro do mesm

• Alteração de endereço entre estados;

o usuário fará o seu cadastro para acessar o sistema. 

Eventos obrigatório para consulta de viabilidade. 

Após fazer o cadastro, o usuário fará a sua consulta de viabilidade. Para a emissão do 

DBE (Documento Básico de Entrada), o usuário deve proceder à Consulta de Viabilidade 

para as seguintes situações: 

Inscrição de Primeiro Estabelecimento (Matriz); 

Inscrição de demais estabelecimentos (Filial); 

Alteração da forma de atuação; 

Alteração da natureza jurídica; 

Alteração de atividades econômicas (principal e secundárias); 

Alteração de endereço dentro do mesmo município; 

Alteração de endereço entre estados; 
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Após fazer o cadastro, o usuário fará a sua consulta de viabilidade. Para a emissão do 

DBE (Documento Básico de Entrada), o usuário deve proceder à Consulta de Viabilidade 



 

 

 

• Alteração de endereço entre municípios dentro do mesmo estado;

• Alteração do endereço do estabelecimento vinculado;

• Alteração do nome empresarial (firma ou denominação);

• Alteração do tipo de unidade;

• Correção do número de inscrição imobiliária;

• Desdobramento de atividades econômicas (principal e secundárias);

• Inscrição municipal vinculada a CNPJ já cadastrado para outro estabelecimento;

• Inscrição no município, e;

• Reativação - Artigo 60 Lei 8.934/94.

 

Assim, caso o usuário queira registrar ou averbar algum documento que contenha 

algum dos eventos descritos acima, será necessária a Consulta de Viabilidade e o DBE.

Para qualquer outro evento que não foi listado acima, o usuário 

CONSULTA DE VIABILIDADE. O usuário irá apenas acessar o Coletor Nacional (RedeSim) e 

emitir o DBE normalmente.

IMPORTANTE: Eventos que sempre são selecionados JUNTOS.

- Natureza Jurídica              Nome empresarial

OBS: Toda alteração de natureza jurídica é considerada alteração de nome, 

mesmo que a pessoa apenas esteja corrigindo cadastro.

- Alteração de Endereço                 Alteração das Atividades Econômicas

2.2 – Critérios para diferenciação das consultas de no

Para diferenciar um nome empresarial de outro, utilizamos alguns critérios para nos 

ajudar. 

• Nome em si – palavras usadas (que contém no dicionário ou não existe)

Alteração de endereço entre municípios dentro do mesmo estado;

Alteração do endereço do estabelecimento vinculado; 

Alteração do nome empresarial (firma ou denominação); 

Alteração do tipo de unidade; 

o do número de inscrição imobiliária; 

Desdobramento de atividades econômicas (principal e secundárias);

Inscrição municipal vinculada a CNPJ já cadastrado para outro estabelecimento;

Inscrição no município, e; 

Artigo 60 Lei 8.934/94. 

aso o usuário queira registrar ou averbar algum documento que contenha 

algum dos eventos descritos acima, será necessária a Consulta de Viabilidade e o DBE.

Para qualquer outro evento que não foi listado acima, o usuário NÃO PRECISA FAZER 

. O usuário irá apenas acessar o Coletor Nacional (RedeSim) e 

emitir o DBE normalmente. 

Eventos que sempre são selecionados JUNTOS. 

Natureza Jurídica              Nome empresarial 

Toda alteração de natureza jurídica é considerada alteração de nome, 

que a pessoa apenas esteja corrigindo cadastro. 

Alteração de Endereço                 Alteração das Atividades Econômicas

Critérios para diferenciação das consultas de nomes.

Para diferenciar um nome empresarial de outro, utilizamos alguns critérios para nos 

palavras usadas (que contém no dicionário ou não existe)
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Alteração de endereço entre municípios dentro do mesmo estado; 

Desdobramento de atividades econômicas (principal e secundárias); 

Inscrição municipal vinculada a CNPJ já cadastrado para outro estabelecimento; 

aso o usuário queira registrar ou averbar algum documento que contenha 

algum dos eventos descritos acima, será necessária a Consulta de Viabilidade e o DBE. 

NÃO PRECISA FAZER 

. O usuário irá apenas acessar o Coletor Nacional (RedeSim) e 

Toda alteração de natureza jurídica é considerada alteração de nome, 

Alteração de Endereço                 Alteração das Atividades Econômicas 

mes. 

Para diferenciar um nome empresarial de outro, utilizamos alguns critérios para nos 

palavras usadas (que contém no dicionário ou não existe) 



 

 

 

Escrita, fonética, língua estrangeira.

palavra é escrita, se é utilizada palavras que contêm no dicionário brasileiro, 

bem como se é de língua estrangeira (é feita a tradução), e sua pronúncia 

(fonética). Palavras com escritas diferentes, mas fonéticas iguais 

por semelhança. 

• Natureza Jurídica 

Aqui, é utilizado o critério da Natureza Jurídica. Caso algum nome empresarial se 

assemelhe na escrita, verificamos a natureza jurídica para diferenciar as duas 

entidades. Caso a natureza jurídica seja a 

• Território (entre Municípios)

Por fim, o último critério é a Territorialidade. Assim como é previsto no Código 

Civil (Art. 1.166), usamos o critério do território para diferenciar uma entidade 

de outra, ou seja, em qual comarca 

registrada. Em caso de estarem no mesmo município, o nome é indeferido por 

semelhança. 

O prazo máximo para a resposta da consulta de nome, como a de endereço feita pela 

Prefeitura da região, são de 48 horas.

Após ser analisada a consulta, o Portal do RedeSim MG irá fornecer ao usuário um 

número de protocolo (MGP XXXXXXX) que será utilizado para fazer o DBE.

2.3 – Exemplo de Relatório de consulta

Após serem deferidas as consultas, o sistema irá gerar um relatório (conf

marcada abaixo) que deverá ser arquivado junto à documentação e DBE no momento 

do registro ou averbação. 

Escrita, fonética, língua estrangeira. Neste momento, verificamos como a 

palavra é escrita, se é utilizada palavras que contêm no dicionário brasileiro, 

bem como se é de língua estrangeira (é feita a tradução), e sua pronúncia 

(fonética). Palavras com escritas diferentes, mas fonéticas iguais 

Aqui, é utilizado o critério da Natureza Jurídica. Caso algum nome empresarial se 

assemelhe na escrita, verificamos a natureza jurídica para diferenciar as duas 

entidades. Caso a natureza jurídica seja a mesma, o nome é indeferido.

Território (entre Municípios) 

Por fim, o último critério é a Territorialidade. Assim como é previsto no Código 

Civil (Art. 1.166), usamos o critério do território para diferenciar uma entidade 

de outra, ou seja, em qual comarca ou município cada entidade está ou será 

registrada. Em caso de estarem no mesmo município, o nome é indeferido por 

O prazo máximo para a resposta da consulta de nome, como a de endereço feita pela 

Prefeitura da região, são de 48 horas. 

analisada a consulta, o Portal do RedeSim MG irá fornecer ao usuário um 

número de protocolo (MGP XXXXXXX) que será utilizado para fazer o DBE.

Exemplo de Relatório de consulta 

Após serem deferidas as consultas, o sistema irá gerar um relatório (conf

marcada abaixo) que deverá ser arquivado junto à documentação e DBE no momento 
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Neste momento, verificamos como a 

palavra é escrita, se é utilizada palavras que contêm no dicionário brasileiro, 

bem como se é de língua estrangeira (é feita a tradução), e sua pronúncia 

(fonética). Palavras com escritas diferentes, mas fonéticas iguais são indeferidas 

Aqui, é utilizado o critério da Natureza Jurídica. Caso algum nome empresarial se 

assemelhe na escrita, verificamos a natureza jurídica para diferenciar as duas 

mesma, o nome é indeferido. 

Por fim, o último critério é a Territorialidade. Assim como é previsto no Código 

Civil (Art. 1.166), usamos o critério do território para diferenciar uma entidade 

ou município cada entidade está ou será 

registrada. Em caso de estarem no mesmo município, o nome é indeferido por 

O prazo máximo para a resposta da consulta de nome, como a de endereço feita pela 

analisada a consulta, o Portal do RedeSim MG irá fornecer ao usuário um 

número de protocolo (MGP XXXXXXX) que será utilizado para fazer o DBE. 

Após serem deferidas as consultas, o sistema irá gerar um relatório (conforme imagem 

marcada abaixo) que deverá ser arquivado junto à documentação e DBE no momento 



 

 

 

s  
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3 – Coletor Nacional 

 

3.1 - O que é Coletor Nacional

O Coletor Nacional é a integração dos procedimentos cadastrais de pessoas jurídicas e 

demais entidades no âmbito das Administrações Tributárias da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, bem como de outros órgãos e entidades que fazem 

parte do processo de registro e legalização de negócios no Brasil.

Um dos pilares do Coletor 

Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) como identificador em todas as esferas de Governo.

Como solução compartilhada 

formalização de empresas e demais entidades, o C

único e sim uma sincronização entre os diversos cadastros existentes 

a refletir as mesmas informações 

entidades (convenentes) em relação à necessidade de informações específicas de cada 

um. 

3.2 - Onde acessar o 

Coletor Nacional – REDESIM 

Coletor Nacional? 

Nacional é a integração dos procedimentos cadastrais de pessoas jurídicas e 

demais entidades no âmbito das Administrações Tributárias da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, bem como de outros órgãos e entidades que fazem 

cesso de registro e legalização de negócios no Brasil. 

 Nacional é a utilização do número de inscrição no Cadastro 

Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) como identificador em todas as esferas de Governo.

Como solução compartilhada entre os mais diversos órgãos envolvidos no registro e 

formalização de empresas e demais entidades, o Coletor Nacional não é um cadastro 

único e sim uma sincronização entre os diversos cadastros existentes –

a refletir as mesmas informações cadastrais, respeitando-se as demandas dos órgãos e 

entidades (convenentes) em relação à necessidade de informações específicas de cada 

 Coletor Nacional? 

9 

Nacional é a integração dos procedimentos cadastrais de pessoas jurídicas e 

demais entidades no âmbito das Administrações Tributárias da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, bem como de outros órgãos e entidades que fazem 

Nacional é a utilização do número de inscrição no Cadastro 

Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) como identificador em todas as esferas de Governo. 

entre os mais diversos órgãos envolvidos no registro e 

Nacional não é um cadastro 

– todos passando 

se as demandas dos órgãos e 

entidades (convenentes) em relação à necessidade de informações específicas de cada 



 

 

 

O acesso aos aplicativos a serem utilizados para a inscrição, alteração e baixa no 

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) é feito pela ‘Área do Cidadão 

Empreendedor’ no site do 

http://www.redesim.gov.br/servicos

 

Após acessar o link acima, o usuário será conduzido para qual serviço CNPJ quer fazer, 

como criar a sua Pessoa Jurídica 

recuperar solicitações em andamento

O usuário, assim, deve selecionar “Crie sua Pessoa Jurídica” para iniciar o Coleta Web e 

emitir o DBE. 

 

O acesso aos aplicativos a serem utilizados para a inscrição, alteração e baixa no 

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) é feito pela ‘Área do Cidadão 

Empreendedor’ no site do Coletor Nacional, através do link: 

http://www.redesim.gov.br/servicos. 

acima, o usuário será conduzido para qual serviço CNPJ quer fazer, 

como criar a sua Pessoa Jurídica – para os casos de criação de matriz ou filial 

recuperar solicitações em andamento. 

O usuário, assim, deve selecionar “Crie sua Pessoa Jurídica” para iniciar o Coleta Web e 
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O acesso aos aplicativos a serem utilizados para a inscrição, alteração e baixa no 

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) é feito pela ‘Área do Cidadão 

Nacional, através do link: 

acima, o usuário será conduzido para qual serviço CNPJ quer fazer, 

para os casos de criação de matriz ou filial – ou 

O usuário, assim, deve selecionar “Crie sua Pessoa Jurídica” para iniciar o Coleta Web e 



 

 

 

3.3 - Preenchendo a 

 

Na nova página do Coletor Nacional, o usuário começará o preenchimento selecionando 

o Estado, Município e Natureza 

OBS: é neste momento que o usuário irá informar o número de Protocolo obtido no 

portal do RedeSim MG. 

Após concluída, a solicitação passa por verificações eletrônicas automatizadas que 

consultam tanto os sistemas da Secretaria da Receita Federal 

conveniados. Caso a pesquisa não verifique impedimentos, é emitida uma confirmação 

(atualmente é o Documento Básico de Entrada (DBE) ou Protocolo de Transmissão). 

Caso haja impedimentos, é disponibilizada na internet a relação dos 

usuário deve refazer o DBE, clicando na opção “Recuperar Solicitação” no site do 

RedeSim. 

 

 Coleta Web 

Na nova página do Coletor Nacional, o usuário começará o preenchimento selecionando 

o Estado, Município e Natureza Jurídica. 

: é neste momento que o usuário irá informar o número de Protocolo obtido no 

Após concluída, a solicitação passa por verificações eletrônicas automatizadas que 

consultam tanto os sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, quanto os dos 

conveniados. Caso a pesquisa não verifique impedimentos, é emitida uma confirmação 

(atualmente é o Documento Básico de Entrada (DBE) ou Protocolo de Transmissão). 

Caso haja impedimentos, é disponibilizada na internet a relação dos impedimentos

usuário deve refazer o DBE, clicando na opção “Recuperar Solicitação” no site do 
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Na nova página do Coletor Nacional, o usuário começará o preenchimento selecionando 

: é neste momento que o usuário irá informar o número de Protocolo obtido no 

Após concluída, a solicitação passa por verificações eletrônicas automatizadas que 

do Brasil, quanto os dos 

conveniados. Caso a pesquisa não verifique impedimentos, é emitida uma confirmação 

(atualmente é o Documento Básico de Entrada (DBE) ou Protocolo de Transmissão). 

impedimentos e o 

usuário deve refazer o DBE, clicando na opção “Recuperar Solicitação” no site do 



 

 

 

4 - Documento Básico de Entrada 

4.1 - O que é DBE? 

É um documento emitido no Coleta Web (site da RFB), de apresentação obrigatória 

juntamente com as constituiç

cartórios, com a finalidade de inscrição n

alterar ou extinguir a inscrição

Federal do Brasil quanto das Receitas Estaduais e Municipais.

4.2 - O que é DBE Legado?

É simplesmente o DBE emitido no Coleta Web após apr

constituição, alteração ou 

todos os atos pretéritos do contribuinte/usuário perante as Receitas Federal, 

Estaduais e Municipais nas situações ocorridas antes da sincronia de cadastros, ou 

por algum motivo justificado foi dispensad

será direcionado para a Receita Federal no momento da “coleta web”.

Nesse caso, ao preencher o DBE deve ser marcada a opção “

questionamento sobre se o ato já foi registrado.

Documento Básico de Entrada - DBE 

É um documento emitido no Coleta Web (site da RFB), de apresentação obrigatória 

com as constituições, alterações ou extinções (baixas)

cartórios, com a finalidade de inscrição na Receita Federal do Brasil (emitir 

a inscrição, quase que simultaneamente o cadastro tanto da Receita 

Brasil quanto das Receitas Estaduais e Municipais. 

Legado? 

emitido no Coleta Web após aprovação de atos de 

 extinção nos cartórios, com a finalidade de acertar 

todos os atos pretéritos do contribuinte/usuário perante as Receitas Federal, 

Estaduais e Municipais nas situações ocorridas antes da sincronia de cadastros, ou 

por algum motivo justificado foi dispensada a apresentação do DBE. O DBE legado 

será direcionado para a Receita Federal no momento da “coleta web”. 

Nesse caso, ao preencher o DBE deve ser marcada a opção “

questionamento sobre se o ato já foi registrado. 
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É um documento emitido no Coleta Web (site da RFB), de apresentação obrigatória 

(baixas) efetuadas nos 

(emitir CNPJ), ou 

, quase que simultaneamente o cadastro tanto da Receita 

ovação de atos de 

extinção nos cartórios, com a finalidade de acertar 

todos os atos pretéritos do contribuinte/usuário perante as Receitas Federal, 

Estaduais e Municipais nas situações ocorridas antes da sincronia de cadastros, ou 

a a apresentação do DBE. O DBE legado 

 

Nesse caso, ao preencher o DBE deve ser marcada a opção “SIM” no 



 

 

 

4.3 Tipos de DBE 

Há dois tipos de “DBE”: 1 

Protocolo de Transmissão (imagem da esquerda) nada mais é que o DBE assinado 

digitalmente (Certificado Digital)

da transmissão dele. Já o DBE 

pelo Coletor Nacional que exige assinatura física

4.4 Dados importantes 

no cartório 

1- Primeiro, verificar se o DBE deve ser deferido pelo cartório ou RFB;

  

1 – Protocolo de Transmissão e 2 – o próprio DBE

Protocolo de Transmissão (imagem da esquerda) nada mais é que o DBE assinado 

(Certificado Digital) pelo responsável legal da entidade no momento 

á o DBE básico (imagem da direita) é o documento gerado 

que exige assinatura física (a mão). 

mportantes a serem conferidos no DBE ao recebê

Primeiro, verificar se o DBE deve ser deferido pelo cartório ou RFB;
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o próprio DBE. O 

Protocolo de Transmissão (imagem da esquerda) nada mais é que o DBE assinado 

pelo responsável legal da entidade no momento 

(imagem da direita) é o documento gerado 

ao recebê-lo 

Primeiro, verificar se o DBE deve ser deferido pelo cartório ou RFB; 



 

 

 

2- Verificar o Número de Recibo e Identificador (Recibo = MG xx.xx.xx.xx / 

Identificador = xx.xx.xx.xx.xxx). Normalmente, o identificador é o 

número de CNPJ da entidade, se ela já o tem, caso contrário, o 

identificador será a junção de números zeros com o CPF

representante legal

3- Número de Inscrição, se houver;

4- Identificação - Nome Empresarial (firma ou denominação) 

de que o DBE apresentado é realmente da sociedade/

está no processo;

5- Verificar se o Objeto Social é o mesmo que cons

Contrato Social, bem como conferir se os CNAE’s correspondem 

Objeto Social (esta verificação é realizada após o cadastro do DBE no 

sistema). 

6- Identificação do Representante da Pessoa Jurídica 

assinado pelo responsável perante RFB e se assinatura é semelhante 

ao ato – ao contrário do que acontecia nos primeiros anos, hoje 

NECESSÁRIO O RECONHECIMENTO DE FIRMA

7- Assinatura, local e data.

 

OBS:  

• DBE tem que ser original, não pode conter rasuras 

e deve estar legível;

• Se assinado por Procurador deverá ser anexada: a procuração 

com poderes para representação perante RFB e/ou órgãos 

públicos e a cópia

• Identificação do PREPOSTO, se houver.

Verificar o Número de Recibo e Identificador (Recibo = MG xx.xx.xx.xx / 

Identificador = xx.xx.xx.xx.xxx). Normalmente, o identificador é o 

número de CNPJ da entidade, se ela já o tem, caso contrário, o 

identificador será a junção de números zeros com o CPF

representante legal; 

Número de Inscrição, se houver; 

Nome Empresarial (firma ou denominação) 

de que o DBE apresentado é realmente da sociedade/empresário que 

está no processo; 

Verificar se o Objeto Social é o mesmo que consta do Estatuto, Ata ou 

Contrato Social, bem como conferir se os CNAE’s correspondem 

(esta verificação é realizada após o cadastro do DBE no 

Identificação do Representante da Pessoa Jurídica - Verificar se está 

assinado pelo responsável perante RFB e se assinatura é semelhante 

ao contrário do que acontecia nos primeiros anos, hoje 

NECESSÁRIO O RECONHECIMENTO DE FIRMA. 

al e data. 

DBE tem que ser original, não pode conter rasuras ou emendas 

e deve estar legível; 

Se assinado por Procurador deverá ser anexada: a procuração 

com poderes para representação perante RFB e/ou órgãos 

públicos e a cópia da identidade (RG) autenticada; 

ificação do PREPOSTO, se houver. 
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Verificar o Número de Recibo e Identificador (Recibo = MG xx.xx.xx.xx / 

Identificador = xx.xx.xx.xx.xxx). Normalmente, o identificador é o 

número de CNPJ da entidade, se ela já o tem, caso contrário, o 

identificador será a junção de números zeros com o CPF do 

Nome Empresarial (firma ou denominação) - certificar 

empresário que 

ta do Estatuto, Ata ou 

Contrato Social, bem como conferir se os CNAE’s correspondem ao 

(esta verificação é realizada após o cadastro do DBE no 

Verificar se está 

assinado pelo responsável perante RFB e se assinatura é semelhante 

ao contrário do que acontecia nos primeiros anos, hoje É 

ou emendas 

Se assinado por Procurador deverá ser anexada: a procuração 

com poderes para representação perante RFB e/ou órgãos 



 

 

 

4.5 - Situações em que 

• CPF de sócio falecido (Cancelado)

• DBE de filial juntamente com a constituição

como a matriz não foi constituída (não tem CNPJ), não há como fazer DBE 

de filial. 

• Em casos de alteração contratual, estatutária que não prevê alteração nos 

cadastros da RFB, ou seja, não há nenhum dos eventos mencionados na 

“Tabela do ANEXO –

OBS: É possível fazer DBE de matriz e filial ao mesmo tempo no caso de 

ue não é possível apresentar o DBE

CPF de sócio falecido (Cancelado) 

DBE de filial juntamente com a constituição. Em casos de constituição, 

matriz não foi constituída (não tem CNPJ), não há como fazer DBE 

Em casos de alteração contratual, estatutária que não prevê alteração nos 

cadastros da RFB, ou seja, não há nenhum dos eventos mencionados na 

– A” deste Manual. 

É possível fazer DBE de matriz e filial ao mesmo tempo no caso de 
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DBE 

. Em casos de constituição, 

matriz não foi constituída (não tem CNPJ), não há como fazer DBE 

Em casos de alteração contratual, estatutária que não prevê alteração nos 

cadastros da RFB, ou seja, não há nenhum dos eventos mencionados na 

É possível fazer DBE de matriz e filial ao mesmo tempo no caso de 



 

 

 

alteração contratual bastando que se faça primeiramente os DBE’s relativos às 

filiais para depois fazer os da matriz. 

Conforme informado, a apresentação do DBE é obrigatória para constituição de 

empresas. Se houver abertura de filiais na constituição da empresa, os DBE

das filiais não são apresentados junto com o ato, mas posteriormente após a 

liberação do CNPJ. Nesse caso, o CNPJ das filiais será deferido como Legado.

4.6 - Onde encontro as normas vigentes referentes ao 

O cadastro nacional da pessoa jurídica atualmente é regido pela instrução normativa 

RFB nº 1634, de 2016. O artigo 1

preenchimento do documento básico de entrada.

 

5 - Ficha Cadastral de Pessoa Jurídica 

 
Ficha Cadastral de Pessoa Jurídica (FCPJ) é o primeiro passo do usuário ao emitir seu 

DBE. É nesse momento em que ele irá selecionar os eventos 

como o QSA, Natureza Jurídica, Alteração do Responsável perante o CNPJ, pedido de 

Inscrição Municipal, dentre outros.

OBS: Como explicado no tópico “2 

eventos que são obrigatórios estarem acompanhados da Consulta de 

Viabilidade, assim não é necessário o usuário se preocupar com o 

preenchimento deste no DBE, uma vez que o sistema é integrado e todas as 

informações que constaram na consulta serão transferidas para a RFB, como 

o evento de alteração de Nome Empresarial (a RFB “puxa” o nome que foi 

deferido na consulta de viabilidade e atualiza a FCPJ

havendo necessidade de alteração

 

alteração contratual bastando que se faça primeiramente os DBE’s relativos às 

filiais para depois fazer os da matriz.  

Conforme informado, a apresentação do DBE é obrigatória para constituição de 

empresas. Se houver abertura de filiais na constituição da empresa, os DBE

das filiais não são apresentados junto com o ato, mas posteriormente após a 

aso, o CNPJ das filiais será deferido como Legado.

Onde encontro as normas vigentes referentes ao DBE

O cadastro nacional da pessoa jurídica atualmente é regido pela instrução normativa 

. O artigo 14 da referida instrução trata especificamente sobre o

documento básico de entrada. 

Cadastral de Pessoa Jurídica – FCPJ

Ficha Cadastral de Pessoa Jurídica (FCPJ) é o primeiro passo do usuário ao emitir seu 

DBE. É nesse momento em que ele irá selecionar os eventos que aparecerão no DBE, 

como o QSA, Natureza Jurídica, Alteração do Responsável perante o CNPJ, pedido de 

ão Municipal, dentre outros. 

Como explicado no tópico “2 – Consulta de Viabilidade” (p. 04), há certos 

eventos que são obrigatórios estarem acompanhados da Consulta de 

Viabilidade, assim não é necessário o usuário se preocupar com o 

este no DBE, uma vez que o sistema é integrado e todas as 

informações que constaram na consulta serão transferidas para a RFB, como 

o evento de alteração de Nome Empresarial (a RFB “puxa” o nome que foi 

deferido na consulta de viabilidade e atualiza a FCPJ automaticamente, não 

havendo necessidade de alteração). 
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alteração contratual bastando que se faça primeiramente os DBE’s relativos às 

Conforme informado, a apresentação do DBE é obrigatória para constituição de 

empresas. Se houver abertura de filiais na constituição da empresa, os DBE’s 

das filiais não são apresentados junto com o ato, mas posteriormente após a 

aso, o CNPJ das filiais será deferido como Legado. 

DBE? 

O cadastro nacional da pessoa jurídica atualmente é regido pela instrução normativa 

especificamente sobre o 

FCPJ 

Ficha Cadastral de Pessoa Jurídica (FCPJ) é o primeiro passo do usuário ao emitir seu 

que aparecerão no DBE, 

como o QSA, Natureza Jurídica, Alteração do Responsável perante o CNPJ, pedido de 

Consulta de Viabilidade” (p. 04), há certos 

eventos que são obrigatórios estarem acompanhados da Consulta de 

Viabilidade, assim não é necessário o usuário se preocupar com o 

este no DBE, uma vez que o sistema é integrado e todas as 

informações que constaram na consulta serão transferidas para a RFB, como 

o evento de alteração de Nome Empresarial (a RFB “puxa” o nome que foi 

automaticamente, não 



 

 

 

 

 
 

6 - Quadro de Sócios e Administradores (QSA)

6.1 - O que é QSA? 

É a ficha na qual a pessoa jurídica deve informar seus sócios e administradores, 

conforme definido no ato constitutivo ou 

O QSA poderá ser apresentado em conjunto com a FCPJ (Ficha Cadastral da Pessoa 

Jurídica) ou isoladamente.  

OBS: na inscrição, é obrigatória a informação do QSA, conforme a Natureza 

Jurídica.  O aplicativo de Coleta CNPJ habilita a ficha referente ao QSA de 

acordo com a Natureza Jurídica informa

colocar sócio administrador para uma ig

 

6.2 - Pessoa Jurídica o

A pessoa jurídica está obrigada a apresentar o QSA nas seguintes situações:

1. Inscrição de estabelecimento matriz;

2. Alteração do quadro societário:

• Entrada de sócio;

• Saída de sócio;

• Alteração de Cargo do Sócio;

• Alteração do percentual de participação e/ou valor do capital social;

• Alteração da qualificação dos sócios;

• Alteração do representante legal.

Quadro de Sócios e Administradores (QSA)

É a ficha na qual a pessoa jurídica deve informar seus sócios e administradores, 

conforme definido no ato constitutivo ou alterador. 

O QSA poderá ser apresentado em conjunto com a FCPJ (Ficha Cadastral da Pessoa 

 

na inscrição, é obrigatória a informação do QSA, conforme a Natureza 

Jurídica.  O aplicativo de Coleta CNPJ habilita a ficha referente ao QSA de 

acordo com a Natureza Jurídica informada na FCPJ, ou seja, não há como 

colocar sócio administrador para uma igreja, por exemplo. 

obrigada a apresentar o QSA 

A pessoa jurídica está obrigada a apresentar o QSA nas seguintes situações:

1. Inscrição de estabelecimento matriz; 

2. Alteração do quadro societário: 

Entrada de sócio; 

Saída de sócio; 

Alteração de Cargo do Sócio; 

Alteração do percentual de participação e/ou valor do capital social;

Alteração da qualificação dos sócios; 

Alteração do representante legal. 
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Quadro de Sócios e Administradores (QSA) 

É a ficha na qual a pessoa jurídica deve informar seus sócios e administradores, 

O QSA poderá ser apresentado em conjunto com a FCPJ (Ficha Cadastral da Pessoa 

na inscrição, é obrigatória a informação do QSA, conforme a Natureza 

Jurídica.  O aplicativo de Coleta CNPJ habilita a ficha referente ao QSA de 

da na FCPJ, ou seja, não há como 

A pessoa jurídica está obrigada a apresentar o QSA nas seguintes situações: 

Alteração do percentual de participação e/ou valor do capital social; 



 

 

 

 

IMPORTANTE: Não são todas as PJ

Sindicatos e Federações, por exemplo, não comportam QSA no sistema da RFB, 

ou seja, o QSA NÃO É PREENCHIDO. Assim, os DBE’s de 

FEDERAÇÕES não terão QSA, não sendo motivo de indeferimento.

 

6.3 - O que deve ser 

• Se os integrantes do QSA constam no documento levado a registro;

• Se o evento informado (entrada, alteração ou saída de sócios) corresponde ao 

documento levado a registro;

• Se o nome/CPF informado no QSA corresponde ao nome/CPF informado 

documento levado a registr

Obs.: o sistema Coleta CNPJ verifica na base CPF da RFB se o nome 

corresponde ao CPF informado.

DBE se os nomes estiverem divergentes dos respectivos CPF’s.

• Qualificação; 

• Representante legal;

• Valor em reais de participação no capital social

 

6.4 - Principais qualificações 

16 – Presidente: 

• É um sócio da entidade

perante à RF. 

10 – Diretor: 

• É todas pessoas que faz parte da diretoria e que não se enquadra em outra 

categoria. Ex: Vice-Presidente, Tesoureiro, Secretário, etc.

Não são todas as PJ’s que têm o QSA para serem

Sindicatos e Federações, por exemplo, não comportam QSA no sistema da RFB, 

ou seja, o QSA NÃO É PREENCHIDO. Assim, os DBE’s de 

não terão QSA, não sendo motivo de indeferimento. 

conferido no QSA: 

integrantes do QSA constam no documento levado a registro;

Se o evento informado (entrada, alteração ou saída de sócios) corresponde ao 

documento levado a registro; 

Se o nome/CPF informado no QSA corresponde ao nome/CPF informado 

documento levado a registro; 

: o sistema Coleta CNPJ verifica na base CPF da RFB se o nome 

corresponde ao CPF informado. Pode ocorrer de a própria RFB indeferir o 

DBE se os nomes estiverem divergentes dos respectivos CPF’s.

Representante legal; 

participação no capital social – quando sociedades

ualificações permitidas no QSA 

É um sócio da entidade sem fins lucrativos, que será o responsável do CNPJ 

É todas pessoas que faz parte da diretoria e que não se enquadra em outra 

Presidente, Tesoureiro, Secretário, etc. 
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em preenchidos. 

Sindicatos e Federações, por exemplo, não comportam QSA no sistema da RFB, 

ou seja, o QSA NÃO É PREENCHIDO. Assim, os DBE’s de SINDICATOS e 

 

integrantes do QSA constam no documento levado a registro; 

Se o evento informado (entrada, alteração ou saída de sócios) corresponde ao 

Se o nome/CPF informado no QSA corresponde ao nome/CPF informado 

: o sistema Coleta CNPJ verifica na base CPF da RFB se o nome 

Pode ocorrer de a própria RFB indeferir o 

DBE se os nomes estiverem divergentes dos respectivos CPF’s. 

quando sociedades. 

, que será o responsável do CNPJ 

É todas pessoas que faz parte da diretoria e que não se enquadra em outra 



 

 

 

05 – Administrador: 

• É a pessoa que, apesar de não fazer parte da sociedade (não é sócio), foi 

nomeada pelos sócios como r

cláusula específica constante no documento levado a registro;

• Não possui percentual de participação no capital social;

 

22 – Sócio: 

• É o sócio maior e capaz que não tem poderes de administração;

• Possui percentual de participação e valor no capital social;

• Não informa representante legal;

 

29 – Sócio Incapaz ou Relativamente Incapaz (exceto menor):

• É o sócio que não possui capacidade civil;

• Possui percentual de participação e valor no capital social;

• Representante legal: nome e CPF do curador. 

 

30 – Sócio Menor: 

• Deverá ser assistido/representado pelo pai ou mãe;

• Possui percentual de participação e valor no capital social;

• Representante legal: nome e CPF do pai ou da mãe.

 

49 – Sócio Administrador: 

• É o sócio que possui poderes de administração;

• Possui percentual de participação e valor no capital social;

• Não informa representante legal.

 

É a pessoa que, apesar de não fazer parte da sociedade (não é sócio), foi 

nomeada pelos sócios como responsável pela administração, por meio de 

cláusula específica constante no documento levado a registro; 

Não possui percentual de participação no capital social; 

É o sócio maior e capaz que não tem poderes de administração; 

de participação e valor no capital social; 

Não informa representante legal; 

Sócio Incapaz ou Relativamente Incapaz (exceto menor): 

É o sócio que não possui capacidade civil; 

Possui percentual de participação e valor no capital social; 

Representante legal: nome e CPF do curador.  

Deverá ser assistido/representado pelo pai ou mãe; 

Possui percentual de participação e valor no capital social; 

Representante legal: nome e CPF do pai ou da mãe. 

sócio que possui poderes de administração; 

Possui percentual de participação e valor no capital social; 

Não informa representante legal. 

19 

É a pessoa que, apesar de não fazer parte da sociedade (não é sócio), foi 

esponsável pela administração, por meio de 

 



 

 

 

7 – Outras Situações sobre DBE

 

7.1 - Situações em q

o DBE 

 

7.1.1 - Inscrição de matriz simultaneamente com inscrição de filial: 

O CNPJ não permite a inscrição de matiz e filial simultaneamente.  Portanto, se o 

cidadão estiver inscrevendo em um mesmo ato, matriz e filial deverá ser exigido 

somente o DBE da matriz

(deferimento na RFB) para inscrição da filial no CNPJ. 

legado, lembrando que deve 

MATRIZ. 

Nas Operações de Sucessão on

exigido somente o DBE das sucessoras.

Os eventos na sucedida (Cisão Parcial, B

Incorporação) deverão ser feitos como legado, uma vez que estes eventos 

exigem o CNPJ da sucessora.

  

7.1.2 - Solicitações que envolvam participantes com CPF cancelado por óbito.

O óbito não cancela o CPF, porque o espólio continua fazendo a declaração. O CPF fica 

regular, com identificação do óbito. Quando acaba o inventário, fazem uma declaração 

final de espólio (DFE), informando quem são os sucessores.  O processamento da DFE é 

que cancela o CPF.  No cartório, registra

que resolver com a receita depois.

 

Situações sobre DBE 

que o cartório deverá registrar o ato 

Inscrição de matriz simultaneamente com inscrição de filial: 

O CNPJ não permite a inscrição de matiz e filial simultaneamente.  Portanto, se o 

cidadão estiver inscrevendo em um mesmo ato, matriz e filial deverá ser exigido 

somente o DBE da matriz.  Posteriormente o cidadão dever fazer “ato de legado” 

(deferimento na RFB) para inscrição da filial no CNPJ.  A filial vai ter que fazer como 

, lembrando que deve SEMPRE CONTER NÚMERO DE REGISTRO DIFERENTE DA 

Nas Operações de Sucessão onde estiver sendo criado novo CNPJ deve ser 

exigido somente o DBE das sucessoras. 

os na sucedida (Cisão Parcial, Baixa por Cisão Total ou Fusão ou 

Incorporação) deverão ser feitos como legado, uma vez que estes eventos 

exigem o CNPJ da sucessora. 

Solicitações que envolvam participantes com CPF cancelado por óbito.

O óbito não cancela o CPF, porque o espólio continua fazendo a declaração. O CPF fica 

regular, com identificação do óbito. Quando acaba o inventário, fazem uma declaração 

final de espólio (DFE), informando quem são os sucessores.  O processamento da DFE é 

.  No cartório, registra o ato sem DBE, sendo que o 

com a receita depois. 
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to sem exigir 

Inscrição de matriz simultaneamente com inscrição de filial:  

O CNPJ não permite a inscrição de matiz e filial simultaneamente.  Portanto, se o 

cidadão estiver inscrevendo em um mesmo ato, matriz e filial deverá ser exigido 

.  Posteriormente o cidadão dever fazer “ato de legado” 

ilial vai ter que fazer como 

SEMPRE CONTER NÚMERO DE REGISTRO DIFERENTE DA 

de estiver sendo criado novo CNPJ deve ser 

aixa por Cisão Total ou Fusão ou 

Incorporação) deverão ser feitos como legado, uma vez que estes eventos 

Solicitações que envolvam participantes com CPF cancelado por óbito. 

O óbito não cancela o CPF, porque o espólio continua fazendo a declaração. O CPF fica 

regular, com identificação do óbito. Quando acaba o inventário, fazem uma declaração 

final de espólio (DFE), informando quem são os sucessores.  O processamento da DFE é 

 interessado terá 



 

 

 

8 - Ícones da Central

Este é o momento de colocar em prática 

Após o usuário fazer as consultas prévias, tê

transmiti-lo e imprimi-lo, é a hora de cadastrá

Logo após acessar o sistema, aparecerá os ícones da Central para cadastrar, examinar e 

enviar o deferimento, bem como voltar para o exame.

OBS: Para cadastrar no sistema, o oficial deve assinar o Termo de Adesão ao 

convênio da RFB, que será disponibilizado pelo IRTDPJMinas para o oficial que 

quiser ingressar. 

 

8.1 - Cadastrar DBE 

• É o primeiro passo, f

feita pelo atendente do Cartório de que o cidadão apresentou o DBE e a 

documentação.  Nesse momento o DBE deixa de estar disponível para impressão 

e é interrompida a contagem do prazo de 90 dias par

documentação.  

 

Ícones da Central e Análise do DBE 

Este é o momento de colocar em prática a teoria mostrada acima.  

Após o usuário fazer as consultas prévias, tê-las deferidas e liberadas, 

lo, é a hora de cadastrá-lo no sistema. 

Logo após acessar o sistema, aparecerá os ícones da Central para cadastrar, examinar e 

, bem como voltar para o exame. 

Para cadastrar no sistema, o oficial deve assinar o Termo de Adesão ao 

convênio da RFB, que será disponibilizado pelo IRTDPJMinas para o oficial que 

 

É o primeiro passo, feito logo após a recepção da documentação. É a informação 

feita pelo atendente do Cartório de que o cidadão apresentou o DBE e a 

documentação.  Nesse momento o DBE deixa de estar disponível para impressão 

e é interrompida a contagem do prazo de 90 dias para a apresentação da 
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las deferidas e liberadas, gerar o DBE, 

Logo após acessar o sistema, aparecerá os ícones da Central para cadastrar, examinar e 

Para cadastrar no sistema, o oficial deve assinar o Termo de Adesão ao 

convênio da RFB, que será disponibilizado pelo IRTDPJMinas para o oficial que 

eito logo após a recepção da documentação. É a informação 

feita pelo atendente do Cartório de que o cidadão apresentou o DBE e a 

documentação.  Nesse momento o DBE deixa de estar disponível para impressão 

a a apresentação da 



 

 

 

• Os Cartórios farão a recepção da documentação no aplicativo desenvolvido pela 

Central de Cartórios 

Após clicar em “Cadastrar Solicitação DBE”,

de Recibo e Identificador constantes do canto superior direito do DBE apresentado

DBE, p. 15), utilizando-se da tela abaixo.  

deixado “em branco”. Após c

resultado. 

 

 

 

Obs: Podem surgir mensagens de erro, as quais podem informar que o DBE já está 

cadastrado, ou que foi cancelado.

Os Cartórios farão a recepção da documentação no aplicativo desenvolvido pela 

Central de Cartórios (http://centraldeinformacao.com.br/centralinformacaoADM/

Após clicar em “Cadastrar Solicitação DBE”, conforme imagem acima, digite os números 

constantes do canto superior direito do DBE apresentado

se da tela abaixo.  O campo “Protocolo Análise Nome” 

Após clicar em salvar, aparecerá o quadro abaixo com o 

: Podem surgir mensagens de erro, as quais podem informar que o DBE já está 

ou que foi cancelado. 
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Os Cartórios farão a recepção da documentação no aplicativo desenvolvido pela 

http://centraldeinformacao.com.br/centralinformacaoADM/ ). 

digite os números 

constantes do canto superior direito do DBE apresentado (vide 

campo “Protocolo Análise Nome” deve ser 

quadro abaixo com o 

: Podem surgir mensagens de erro, as quais podem informar que o DBE já está 

 

 

 

Caso 

não seja 



 

 

 

gravado com sucesso, verifique qual a mensagem de erro que aparece para solucionar o 

problema junto ao IRTDPJMinas ou RFB

 

 

8.2 – Exame DBE 

 

 

Esta é a segunda estapa do processo de análise de DBE, feito após o

deste. Como dito anteriormente, quando o DBE é liberado pela RFB para impressão, 

este fica no sistema por noventa dias antes de ser automaticamente excluído. Após o 

seu cadastramento no sistema, dentro do prazo de 90 dias, o referido DBE fic

prazo indeterminado, aguardando a análise e deferimento, se for o caso. O prazo é 

indeterminado, pois depende do Cartório (Tabelionato). Cada cartório tem o seu prazo 

de análise das documentações, pendências, nota devolutiva e etc., assim, o sistema 

segura o DBE o tempo que for necessário para tal.

verifique qual a mensagem de erro que aparece para solucionar o 

problema junto ao IRTDPJMinas ou RFB. 

Esta é a segunda estapa do processo de análise de DBE, feito após o

deste. Como dito anteriormente, quando o DBE é liberado pela RFB para impressão, 

este fica no sistema por noventa dias antes de ser automaticamente excluído. Após o 

seu cadastramento no sistema, dentro do prazo de 90 dias, o referido DBE fic

prazo indeterminado, aguardando a análise e deferimento, se for o caso. O prazo é 

indeterminado, pois depende do Cartório (Tabelionato). Cada cartório tem o seu prazo 

de análise das documentações, pendências, nota devolutiva e etc., assim, o sistema 

segura o DBE o tempo que for necessário para tal. 
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verifique qual a mensagem de erro que aparece para solucionar o 

Esta é a segunda estapa do processo de análise de DBE, feito após o cadastramento 

deste. Como dito anteriormente, quando o DBE é liberado pela RFB para impressão, 

este fica no sistema por noventa dias antes de ser automaticamente excluído. Após o 

seu cadastramento no sistema, dentro do prazo de 90 dias, o referido DBE fica com 

prazo indeterminado, aguardando a análise e deferimento, se for o caso. O prazo é 

indeterminado, pois depende do Cartório (Tabelionato). Cada cartório tem o seu prazo 

de análise das documentações, pendências, nota devolutiva e etc., assim, o sistema 



 

 

 

Se tudo estiver “ok”, o próximo passo, então, é examinar. O analista deve preencher os 

campos com o número de Recibo e Identificador do DBE. Irá aparecer 

do DBE e sobre qual evento este se

todas as informações, o analista deve clicar em “Relatório DBE”, confo

abaixo, e seguir as intruções.

 

Nesse momento deve ser feita uma análise entre o DBE e os documentos apresentados.

Se tudo estiver “ok”, o próximo passo, então, é examinar. O analista deve preencher os 

campos com o número de Recibo e Identificador do DBE. Irá aparecer 

qual evento este se trata, se incrição, alteração ou baixa. Para visualizar 

todas as informações, o analista deve clicar em “Relatório DBE”, confo

abaixo, e seguir as intruções. 

Nesse momento deve ser feita uma análise entre o DBE e os documentos apresentados.

24 

Se tudo estiver “ok”, o próximo passo, então, é examinar. O analista deve preencher os 

campos com o número de Recibo e Identificador do DBE. Irá aparecer as informações 

trata, se incrição, alteração ou baixa. Para visualizar 

todas as informações, o analista deve clicar em “Relatório DBE”, conforme imagem 

Nesse momento deve ser feita uma análise entre o DBE e os documentos apresentados. 



 

 

 

IMPORTANTE: A opção “Relatório DBE” só aparece as informações dos 

eventos selecionados pela pessoa, ou seja, aparece o que está sendo 

cadastrado no sistema da RFB. Ex’s:

o Se o usuário emitiu DBE de inscrição de primeiro estabelecimento, irá 

aparecer todas a

Endereço, QSA, CNAE e etc.;

o Se o usuário gerou DBE de alteração no QSA, será mostrado no relatório 

apenas os sócios que estão saindo e entrando, ou que estão alterando 

de cargos; 

o Se o usuário transmitiu DBE

de baixa apenas, nada mais.

OBS: para visualizar a situação atual da entidade, isto é, antes de deferir as 

alterações, o analista deve acessar o site da RFB 

Jurídica – e verificar o que já e

repetida, faltando ou a mais, o oficial deve indeferir o DBE.

http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/C

a_Solicitacao.asp

 

8.2.1 – Campos Sujeitos à Conferência

 

• Código de Evento: 

Deve ser verificado se o(s) evento(s) solicitado(s) corresponde(m) ao ato 

registrado. (EX: QSA; 101 

e etc.) 

• Número do CNPJ: 

Para os eventos de alteração, deve ser verificado se o CNPJ informado 

corresponde ao constante no ato alterador.

A opção “Relatório DBE” só aparece as informações dos 

eventos selecionados pela pessoa, ou seja, aparece o que está sendo 

cadastrado no sistema da RFB. Ex’s: 

Se o usuário emitiu DBE de inscrição de primeiro estabelecimento, irá 

aparecer todas as informações de cadastro, como Nome Empresarial, 

Endereço, QSA, CNAE e etc.; 

Se o usuário gerou DBE de alteração no QSA, será mostrado no relatório 

apenas os sócios que estão saindo e entrando, ou que estão alterando 

Se o usuário transmitiu DBE de baixa, o relatório demonstrará o evento 

de baixa apenas, nada mais. 

para visualizar a situação atual da entidade, isto é, antes de deferir as 

alterações, o analista deve acessar o site da RFB – Cadastro de Pessoa

e verificar o que já está cadastrado, pois se houver informação 

repetida, faltando ou a mais, o oficial deve indeferir o DBE. 

http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjrev

a_Solicitacao.asp 

Campos Sujeitos à Conferência 

Deve ser verificado se o(s) evento(s) solicitado(s) corresponde(m) ao ato 

QSA; 101 – inscrição; 102 – filial; 202 – alteração de responsável 

Para os eventos de alteração, deve ser verificado se o CNPJ informado 

ao constante no ato alterador. 
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A opção “Relatório DBE” só aparece as informações dos 

eventos selecionados pela pessoa, ou seja, aparece o que está sendo 

Se o usuário emitiu DBE de inscrição de primeiro estabelecimento, irá 

s informações de cadastro, como Nome Empresarial, 

Se o usuário gerou DBE de alteração no QSA, será mostrado no relatório 

apenas os sócios que estão saindo e entrando, ou que estão alterando 

de baixa, o relatório demonstrará o evento 

para visualizar a situação atual da entidade, isto é, antes de deferir as 

Cadastro de Pessoas 

stá cadastrado, pois se houver informação 

NPJ/cnpjreva/Cnpjrev

Deve ser verificado se o(s) evento(s) solicitado(s) corresponde(m) ao ato 

alteração de responsável 

Para os eventos de alteração, deve ser verificado se o CNPJ informado 



 

 

 

 

• Nome Empresarial (NE):

Para evento de inscrição ou alteração do NE, deve ser conferido se o NE 

informado na FCPJ 

constitutivo ou alterador, inclusive considerando pontos, vírgulas e outros 

caracteres especiais (símbolos)

o Partícula ME/EPP: 

• Hoje não 

da revogação do art.

através da Lei Complementar nº155/2016

frequentemente ocorria confusões no preenchimento destas e 

repetições de partículas (EX: IRTDPJMinas Ltda 

• Natureza Jurídica: 

Verificar se a NJ informada condiz com o ato

Organização Religiosa e etc.).

• Capital Social (para sociedades e EIRELI)

Deve ser conferido se o capital social informado na FCPJ corresponde ao capital 

SUBSCRITO constante no ato constitut

• CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas):

Atividade Principal: é a aquela que gera maior receita para o estabelecimento;

Atividade Secundária (até 99 atividades):

estabelecimento. 

 

 ATENÇÃO: a conferência efetuada pelo A

atividades econômicas selecionadas na FCPJ estão compatíveis com o 

objetivo social constante

                    Instrumento de apoio para codificaçã

 
 

Nome Empresarial (NE): 

Para evento de inscrição ou alteração do NE, deve ser conferido se o NE 

informado na FCPJ corresponde exatamente ao nome que consta no ato 

constitutivo ou alterador, inclusive considerando pontos, vírgulas e outros 

caracteres especiais (símbolos) . 

Partícula ME/EPP:  

Hoje não são mais exigidas as partículas “ME” ou “EPP” por força 

revogação do art. 72 da Lei Complementar nº123, realizada 

através da Lei Complementar nº155/2016, uma vez que 

frequentemente ocorria confusões no preenchimento destas e 

repetições de partículas (EX: IRTDPJMinas Ltda – ME ME)

se a NJ informada condiz com o ato (associação Privada, Fundação, 

Organização Religiosa e etc.). 

(para sociedades e EIRELI): 

Deve ser conferido se o capital social informado na FCPJ corresponde ao capital 

SUBSCRITO constante no ato constitutivo ou alterador. 

CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas): 

é a aquela que gera maior receita para o estabelecimento;

Atividade Secundária (até 99 atividades): demais atividades exercidas pelo 

a conferência efetuada pelo Analista do CNPJ deve verificar

atividades econômicas selecionadas na FCPJ estão compatíveis com o 

objetivo social constante no ato constitutivo/alterador. 

Instrumento de apoio para codificação: http://www.cnae.ibge.gov.br
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Para evento de inscrição ou alteração do NE, deve ser conferido se o NE 

ao nome que consta no ato 

constitutivo ou alterador, inclusive considerando pontos, vírgulas e outros 

as partículas “ME” ou “EPP” por força 

72 da Lei Complementar nº123, realizada 

, uma vez que 

frequentemente ocorria confusões no preenchimento destas e 

ME ME) 

(associação Privada, Fundação, 

Deve ser conferido se o capital social informado na FCPJ corresponde ao capital 

é a aquela que gera maior receita para o estabelecimento; 

demais atividades exercidas pelo 

nalista do CNPJ deve verificar se as 

atividades econômicas selecionadas na FCPJ estão compatíveis com o 

http://www.cnae.ibge.gov.br 



 

 

 

• Identificação da Pessoa Física Responsável:
 

o A pessoa física responsável é aquela que representa a pessoa jurídica 

perante o CNPJ;

o Só pode ser considerado como pessoa física responsável perante o CNPJ, 

pessoa física com poderes de administração na pessoa jurídica conforme 

documento levado a registro; 

o Somente a pessoa física responsável perante o CNPJ poderá praticar atos de 

cadastro.  No entanto, a pessoa física poderá indicar preposto e poderá 

outorgar procuração a terceiros;

o Se for outorgada procuração (“em papel”) a terceiros, no DBE deve constar 

o nome e CPF do responsável perante o CNPJ.  O procurador apenas irá 

assinar o DBE. 

o Verificar se o responsável informado na FCPJ possui cláusula de 

administração no ato constitutivo ou alterador. 

o No caso da sociedade simples limitada, só poderá ser responsável perante o 

CNPJ: sócio administrador (49) ou administrador (05).

ÓRGÃOS DE DIREÇÃO

• Na criação de entidades sem finalidade lucrativas

Quadro de Sócio e Administradores (QSA), 

Presidente OU Administrador. O restante da Diretoria e Conselho Fiscal 

são FACULTATIVOS.

• Nas alterações que 

o Se somente o presidente/diretor foi lançado no CNPJ (sistema 

antes do convênio com a Receita Federal), e est

cargo, não é necessário DBE

o Havendo a primeira alteração de presidente/

novo sistema

SEMPRE será necessário DBE para alteração 

Identificação da Pessoa Física Responsável: 

A pessoa física responsável é aquela que representa a pessoa jurídica 

perante o CNPJ; 

Só pode ser considerado como pessoa física responsável perante o CNPJ, 

pessoa física com poderes de administração na pessoa jurídica conforme 

documento levado a registro;  

Somente a pessoa física responsável perante o CNPJ poderá praticar atos de 

No entanto, a pessoa física poderá indicar preposto e poderá 

outorgar procuração a terceiros; 

Se for outorgada procuração (“em papel”) a terceiros, no DBE deve constar 

o nome e CPF do responsável perante o CNPJ.  O procurador apenas irá 

 

Verificar se o responsável informado na FCPJ possui cláusula de 

administração no ato constitutivo ou alterador.  

No caso da sociedade simples limitada, só poderá ser responsável perante o 

CNPJ: sócio administrador (49) ou administrador (05). 

IREÇÃO - QSA 

de entidades sem finalidade lucrativas: exigir DBE contendo no 

Quadro de Sócio e Administradores (QSA), OBRIGATORIAMENTE

Presidente OU Administrador. O restante da Diretoria e Conselho Fiscal 

. 

Nas alterações que exigem modificação dos membros do órgão diretor:

Se somente o presidente/diretor foi lançado no CNPJ (sistema 

antes do convênio com a Receita Federal), e este permanece no 

não é necessário DBE; 

Havendo a primeira alteração de presidente/administrador

novo sistema (sistema com o convênio com a Receita Federal), 

será necessário DBE para alteração do cargo de 
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A pessoa física responsável é aquela que representa a pessoa jurídica 

Só pode ser considerado como pessoa física responsável perante o CNPJ, 

pessoa física com poderes de administração na pessoa jurídica conforme 

Somente a pessoa física responsável perante o CNPJ poderá praticar atos de 

No entanto, a pessoa física poderá indicar preposto e poderá 

Se for outorgada procuração (“em papel”) a terceiros, no DBE deve constar 

o nome e CPF do responsável perante o CNPJ.  O procurador apenas irá 

Verificar se o responsável informado na FCPJ possui cláusula de 

No caso da sociedade simples limitada, só poderá ser responsável perante o 

contendo no 

OBRIGATORIAMENTE, o 

Presidente OU Administrador. O restante da Diretoria e Conselho Fiscal 

exigem modificação dos membros do órgão diretor: 

Se somente o presidente/diretor foi lançado no CNPJ (sistema 

e permanece no 

administrador no 

(sistema com o convênio com a Receita Federal), 

do cargo de 



 

 

 

representante.

• Endereço da empresa:

o Conferir se corresponde ao endereço informado no ato constitutivo ou 

alterador.  (Bairro diferente não indefere

logradouro (Rua, Praça etc.) é uma caixa de seleção, logo, erros que 

apareçam no relatório são erros de impressão.

• Descrição do Objeto Social
 

‘Objeto social’ é o mesmo que ‘Objetivo social’, ou 

que a sociedade pretende executar. A descrição do objeto social deverá ser 

precisa e detalhada para as atividades a serem desenvolvidas, mencionando 

gênero e espécie.  

 

EXEMPLO DE OBJETO SOCIAL

• “Comércio varejista de peças de 

 

No exemplo acima, a sociedade se propõe a vender roupas, calçados, e qualquer 

acessório para vestuário, como cintos, para homens e mulheres, adultos ou 

crianças. O objeto começa com o termo “comércio”. Portanto, fica esta

que ela compre de alguém para vender para outras pessoas. Esta sociedade 

poderia vender roupas que ela mesma produzisse? Não. Para isso, o objeto 

precisaria ter o termo “confecção” ou “produção”.  Caso fosse Confecção e 

comércio de roupas ela pode

 

Notem também que foi utilizado o termo “varejista”. É imprescindível que se 

especifique se se trata de varejo ou atacado, pois são classificações que 

representam obrigações legais distintas.

 

representante. 

Endereço da empresa: 

Conferir se corresponde ao endereço informado no ato constitutivo ou 

Bairro diferente não indefere). OBS: Observar que o tipo de 

logradouro (Rua, Praça etc.) é uma caixa de seleção, logo, erros que 

apareçam no relatório são erros de impressão. 

Descrição do Objeto Social: 

‘Objeto social’ é o mesmo que ‘Objetivo social’, ou seja, a atividade específica 

que a sociedade pretende executar. A descrição do objeto social deverá ser 

precisa e detalhada para as atividades a serem desenvolvidas, mencionando 

 

EXEMPLO DE OBJETO SOCIAL 

“Comércio varejista de peças de vestuário, calçados e acessórios” 

No exemplo acima, a sociedade se propõe a vender roupas, calçados, e qualquer 

acessório para vestuário, como cintos, para homens e mulheres, adultos ou 

crianças. O objeto começa com o termo “comércio”. Portanto, fica esta

que ela compre de alguém para vender para outras pessoas. Esta sociedade 

poderia vender roupas que ela mesma produzisse? Não. Para isso, o objeto 

precisaria ter o termo “confecção” ou “produção”.  Caso fosse Confecção e 

comércio de roupas ela poderia vender roupas próprias e de terceiros.

Notem também que foi utilizado o termo “varejista”. É imprescindível que se 

especifique se se trata de varejo ou atacado, pois são classificações que 

representam obrigações legais distintas. 
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Conferir se corresponde ao endereço informado no ato constitutivo ou 

Observar que o tipo de 

logradouro (Rua, Praça etc.) é uma caixa de seleção, logo, erros que 

seja, a atividade específica 

que a sociedade pretende executar. A descrição do objeto social deverá ser 

precisa e detalhada para as atividades a serem desenvolvidas, mencionando 

 

No exemplo acima, a sociedade se propõe a vender roupas, calçados, e qualquer 

acessório para vestuário, como cintos, para homens e mulheres, adultos ou 

crianças. O objeto começa com o termo “comércio”. Portanto, fica estabelecido 

que ela compre de alguém para vender para outras pessoas. Esta sociedade 

poderia vender roupas que ela mesma produzisse? Não. Para isso, o objeto 

precisaria ter o termo “confecção” ou “produção”.  Caso fosse Confecção e 

ria vender roupas próprias e de terceiros. 

Notem também que foi utilizado o termo “varejista”. É imprescindível que se 

especifique se se trata de varejo ou atacado, pois são classificações que 



 

 

 

Então, no nosso exem

vestuário, calçados e acessórios’ receberá 2 CNAEs:

o COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS (4781

4/00) e 

o COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS (4782

• Porte da empresa:

Para enquadramento perante o CNPJ, no caso de PJ 

averbação da Declaração de Enquadramento de ME ou EPP, com evento 222 

no DBE. 

Contudo, se a PJ estiver solicitando enquadramento de ME ou EPP 

criação, não deverá acresce

EPP em seguida ao nome empresarial, devendo selecionar o campo adequado 

ao enquadramento.

8.2.2 – Campos não sujeitos à conferência

Para as alterações que não dependem de registro no órgão competente, a análise será 

realizada pela RFB. Ex.: alteração de telefone, alteração do nome de fantasia 

Cartório somente fará a análise se esses eventos estiverem combinados com outros 

eventos que dependem de registro. Ex: alteração do nome empresarial e do nome de 

fantasia no mesmo pedido.

• Data do Evento: 

A data do evento informada pelo cidadão na FCPJ deve ser 

deferir o pedido, o Analista do CNPJ informará a data do 

constitutivo ou alterador, que irá sobrepor a data informada anteriormente pelo 

contribuinte. 

• Número de Registro em Cartório:

O campo referente ao Número de Registro em Cartório estará inibido (estará 

“em branco”).  Ao deferir o pedido, ser

Número que identifica de forma única cada 

Jurídica registrada na respectiva serventia;

Então, no nosso exemplo, o objeto social ‘comércio varejista de peças de 

vestuário, calçados e acessórios’ receberá 2 CNAEs: 

COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS (4781

COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS (4782-2/01). 

Porte da empresa: 

Para enquadramento perante o CNPJ, no caso de PJ constituída

averbação da Declaração de Enquadramento de ME ou EPP, com evento 222 

Contudo, se a PJ estiver solicitando enquadramento de ME ou EPP 

não deverá acrescentar na Consulta de Viabilidade a expressão ME ou 

EPP em seguida ao nome empresarial, devendo selecionar o campo adequado 

ao enquadramento. 

Campos não sujeitos à conferência 

Para as alterações que não dependem de registro no órgão competente, a análise será 

realizada pela RFB. Ex.: alteração de telefone, alteração do nome de fantasia 

Cartório somente fará a análise se esses eventos estiverem combinados com outros 

ntos que dependem de registro. Ex: alteração do nome empresarial e do nome de 

fantasia no mesmo pedido. 

A data do evento informada pelo cidadão na FCPJ deve ser desconsiderada

deferir o pedido, o Analista do CNPJ informará a data do 

constitutivo ou alterador, que irá sobrepor a data informada anteriormente pelo 

Número de Registro em Cartório: 

O campo referente ao Número de Registro em Cartório estará inibido (estará 

“em branco”).  Ao deferir o pedido, será informado pelo Analista do CNPJ. 

identifica de forma única cada estabelecimento 

Jurídica registrada na respectiva serventia; 
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plo, o objeto social ‘comércio varejista de peças de 

COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS (4781-

constituída, é necessária a 

averbação da Declaração de Enquadramento de ME ou EPP, com evento 222 

Contudo, se a PJ estiver solicitando enquadramento de ME ou EPP no ato de 

a expressão ME ou 

EPP em seguida ao nome empresarial, devendo selecionar o campo adequado 

Para as alterações que não dependem de registro no órgão competente, a análise será 

realizada pela RFB. Ex.: alteração de telefone, alteração do nome de fantasia e etc.  O 

Cartório somente fará a análise se esses eventos estiverem combinados com outros 

ntos que dependem de registro. Ex: alteração do nome empresarial e do nome de 

desconsiderada.  Ao 

deferir o pedido, o Analista do CNPJ informará a data do registro do ato 

constitutivo ou alterador, que irá sobrepor a data informada anteriormente pelo 

O campo referente ao Número de Registro em Cartório estará inibido (estará 

á informado pelo Analista do CNPJ.  

 de uma Pessoa 



 

 

 

 

Será informado no momento do deferimento do CNPJ pelo Cartório e 

sincronizará a base de dados do CNPJ e do Cartório, formando o par: 

o Número do CNPJ do estabelecimento e 

o Número do Registro no Cartório do estabelecimento; 

 

Sugere-se que este número passe a constar do documento levado a registro no 

momento em que é efetuada a averbação da inscrição, alteração ou baixa do 

estabelecimento que ele identifica, facilitando dessa forma seu conhecimento e 

disseminação.  

 

Regra de formação

NNNNNN PJ XXXXXXXX 

NNNNNN é o CNS 

Conselho Nacional de Justiça, que identifica nacionalmente o Cartório; 

PJ para identificar que se trata de Pessoa Jurídica; 

XXXXXXXX: número aleatório

que identifica de forma única cada estabelecimento da Pessoa Jurídica no 

respectivo Cartório; 

DV digito verificador em duas posições; 

• Nome fantasia: 

Não está sujeito a conferência a não ser que conste do documento levado a 

registro.  

• Tipo de Unidade e Forma de Atuação:

Não estão sujeitos a conferência

 

 

Será informado no momento do deferimento do CNPJ pelo Cartório e 

a base de dados do CNPJ e do Cartório, formando o par: 

Número do CNPJ do estabelecimento e  

Número do Registro no Cartório do estabelecimento;  

se que este número passe a constar do documento levado a registro no 

momento em que é efetuada a averbação da inscrição, alteração ou baixa do 

estabelecimento que ele identifica, facilitando dessa forma seu conhecimento e 

rmação do NRC (número gerado automaticamente pelo sistema)

NNNNNN PJ XXXXXXXX - DV, onde:  

CNS – Cadastro Nacional das Serventias, fornecido pelo CNJ 

Conselho Nacional de Justiça, que identifica nacionalmente o Cartório; 

que se trata de Pessoa Jurídica;  

: número aleatório, escolhido pelo oficial do cartório, 

que identifica de forma única cada estabelecimento da Pessoa Jurídica no 

respectivo Cartório;  

digito verificador em duas posições;  

Não está sujeito a conferência a não ser que conste do documento levado a 

Tipo de Unidade e Forma de Atuação: 

ão estão sujeitos a conferência.  
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Será informado no momento do deferimento do CNPJ pelo Cartório e 

a base de dados do CNPJ e do Cartório, formando o par:  

se que este número passe a constar do documento levado a registro no 

momento em que é efetuada a averbação da inscrição, alteração ou baixa do 

estabelecimento que ele identifica, facilitando dessa forma seu conhecimento e 

(número gerado automaticamente pelo sistema): 

, fornecido pelo CNJ - 

Conselho Nacional de Justiça, que identifica nacionalmente o Cartório;  

 de oito posições 

que identifica de forma única cada estabelecimento da Pessoa Jurídica no 

Não está sujeito a conferência a não ser que conste do documento levado a 



 

 

 

8.2.3 - Resultado deferido

Após a conferência do relatório, estando tudo conforme, 

“Deferido” e clique em salvar.

 

A página volta para a tela de DBE, devendo apa

eferido 

Após a conferência do relatório, estando tudo conforme, selecione o resultado 

“Deferido” e clique em salvar. 

A página volta para a tela de DBE, devendo aparecer a informação do resultado

DBE gravado com 

sucesso”

imagem à esquerda.
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selecione o resultado 

recer a informação do resultado “Exame 

DBE gravado com 

sucesso”, conforme 

imagem à esquerda. 



 

 

 

8.2.4 - Resultado indeferido

Ao selecionar que o resultado é indeferido, o próprio sistema fornece os motivos pelos 

quais deve ser indeferimento.  Caso ocorra, um ou mais códigos devem ser 

selecionados (Adicionar).  

 

• Motivos de Indeferimento:

 

o Código / Descrição

 

A04: O(s) evento(s) 

constitutivo/alterador.

 

A17: O nome empresarial informado é d

constitutivo/alterador/extintivo.

 

A39: Nome Empresarial sem a informação da expressão EIRELI

 

A37: A partícula ME 

 

A38: A partícula EPP não deve ser informada junto ao Nome Empresarial

 

A40: A natureza jurídica informada é diferente da const

constitutivo/alterador.

 

A41: O nome de fantasia informado é d

constitutivo/alterador.

 

A32: O Capital Social informado é di

constitutivo/alterador.

 

ndeferido 

Ao selecionar que o resultado é indeferido, o próprio sistema fornece os motivos pelos 

er indeferimento.  Caso ocorra, um ou mais códigos devem ser 

 

Motivos de Indeferimento: 

Código / Descrição 

O(s) evento(s) informado(s) não conferem com o deliberado no ato 

constitutivo/alterador. 

O nome empresarial informado é diferente do constante do ato 

constitutivo/alterador/extintivo. 

Nome Empresarial sem a informação da expressão EIRELI 

A partícula ME não deve ser informada junto ao Nome Empresarial

A partícula EPP não deve ser informada junto ao Nome Empresarial

A natureza jurídica informada é diferente da const

constitutivo/alterador. 

O nome de fantasia informado é diferente do constante do ato 

constitutivo/alterador. 

O Capital Social informado é diferente do constante do ato 

constitutivo/alterador. 
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Ao selecionar que o resultado é indeferido, o próprio sistema fornece os motivos pelos 

er indeferimento.  Caso ocorra, um ou mais códigos devem ser 

ferem com o deliberado no ato 

iferente do constante do ato 

não deve ser informada junto ao Nome Empresarial 

A partícula EPP não deve ser informada junto ao Nome Empresarial 

A natureza jurídica informada é diferente da constante no ato 

te do constante do ato 

ferente do constante do ato 



 

 

 

A34: O Objeto Social informado é di

constitutivo/alterador.

 

A19: A atividade econômica 

ato constitutivo/alterador.

 

A29: A(s) atividade(s) econômica(s) se

Objeto Social do ato constitutivo/alterador.

 

A07: O endereço da Pessoa Jurídica informado é difer

constitutivo/alterador.

 

A21: O representante perante o CNPJ 

administração segundo o ato constitutivo/alterador.

 

A20: A qualificação do representant

constante no ato constitutivo/alterador.

 

A42: O endereço informado do representante perante o CNPJ é diferente do 

constante no ato constitutivo/alterador.

 

A43: O porte da empresa informado diverge do porte constante no documento 

de enquadramento apresentado.

 

Q01: Os sócios/administradores informados no QSA não coincidem com os 

constantes no ato constitutivo/alterador.

 

Q03: A qualificação dos sócios/administradores informada no QSA diferente da 

constante no ato constitutivo/alterador.

 

O Objeto Social informado é diferente do constante no ato 

constitutivo/alterador. 

A atividade econômica principal informada não consta no Objeto 

ato constitutivo/alterador. 

A(s) atividade(s) econômica(s) secundaria(s) informada(s) não 

Objeto Social do ato constitutivo/alterador. 

O endereço da Pessoa Jurídica informado é diferente do constante no ato 

constitutivo/alterador. 

O representante perante o CNPJ informado não tem poderes de 

administração segundo o ato constitutivo/alterador. 

A qualificação do representante perante o CNPJ informada é 

no ato constitutivo/alterador. 

O endereço informado do representante perante o CNPJ é diferente do 

constante no ato constitutivo/alterador. 

O porte da empresa informado diverge do porte constante no documento 

de enquadramento apresentado. 

Os sócios/administradores informados no QSA não coincidem com os 

constantes no ato constitutivo/alterador. 

A qualificação dos sócios/administradores informada no QSA diferente da 

constante no ato constitutivo/alterador. 
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ferente do constante no ato 

formada não consta no Objeto Social do 

cundaria(s) informada(s) não constam no 

ente do constante no ato 

informado não tem poderes de 

e perante o CNPJ informada é diferente da 

O endereço informado do representante perante o CNPJ é diferente do 

O porte da empresa informado diverge do porte constante no documento 

Os sócios/administradores informados no QSA não coincidem com os 

A qualificação dos sócios/administradores informada no QSA diferente da 



 

 

 

Q04: A participação do sócio

constante no ato constitutivo/alterador.

 

Q16: O nome dos sócios/administradores informada no QSA é diferente do 

constante no ato constitutivo/alterador.

 

Q17: O nome do representante legal informado no QSA é dif

no ato constitutivo/alterador.

 

Q05: O representante legal informado no QSA é diferente do constante no ato 

constitutivo/alterador.

 

A44: A qualificação do representante legal informado no QSA é diferente da 

constante no ato constitutivo/alterador. 

 

A58: Protocolo apresentado não corresponde à solicitação transmitida.

 

D14: A pessoa que assinou o DBE não é o representante perante o CNPJ 

indicado. 

 

D15: A pessoa que assinou o DBE não é o preposto indicado.

 

D16: A assinatura do representante perante o CNPJ no DBE é diferente da 

assinatura constante no ato constitutivo/alterador.

 

D17: A assinatura do preposto no DBE 

de identidade apresentado.

 

D10: DBE apresentado sem assinatura.

 

D04: DBE pertence a outra Pessoa Jurídica.

A participação do sócio no capital informada no QSA é diferente da 

constante no ato constitutivo/alterador. 

O nome dos sócios/administradores informada no QSA é diferente do 

constante no ato constitutivo/alterador. 

O nome do representante legal informado no QSA é diferente do constante 

no ato constitutivo/alterador. 

O representante legal informado no QSA é diferente do constante no ato 

constitutivo/alterador. 

A qualificação do representante legal informado no QSA é diferente da 

constante no ato constitutivo/alterador.  

Protocolo apresentado não corresponde à solicitação transmitida.

A pessoa que assinou o DBE não é o representante perante o CNPJ 

A pessoa que assinou o DBE não é o preposto indicado. 

A assinatura do representante perante o CNPJ no DBE é diferente da 

assinatura constante no ato constitutivo/alterador. 

A assinatura do preposto no DBE é diferente da assinatura 

de identidade apresentado. 

DBE apresentado sem assinatura. 

DBE pertence a outra Pessoa Jurídica. 
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no capital informada no QSA é diferente da 

O nome dos sócios/administradores informada no QSA é diferente do 

erente do constante 

O representante legal informado no QSA é diferente do constante no ato 

A qualificação do representante legal informado no QSA é diferente da 

Protocolo apresentado não corresponde à solicitação transmitida. 

A pessoa que assinou o DBE não é o representante perante o CNPJ 

A assinatura do representante perante o CNPJ no DBE é diferente da 

é diferente da assinatura do documento 



 

 

 

 

8.3 - Deferimento DBE

Por fim, este é o último passo para liberação do DBE. 

deferido e do registro em cartório

acessar este terceiro passo, pois a informação de indeferimento é enviada à RFB 

automaticamente por não precisar da informação do número de registro)

deve-se colocar o NÚMERO DE REGISTRO do cartório nesse momento, assim, não 

BE 

Por fim, este é o último passo para liberação do DBE. Feito após o Exame 

e do registro em cartório (se o DBE for indeferido, não há necessidade de 

acessar este terceiro passo, pois a informação de indeferimento é enviada à RFB 

automaticamente por não precisar da informação do número de registro)

ÚMERO DE REGISTRO do cartório nesse momento, assim, não 
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o Exame de DBE 

, não há necessidade de 

acessar este terceiro passo, pois a informação de indeferimento é enviada à RFB 

automaticamente por não precisar da informação do número de registro). Lembre-se, 

ÚMERO DE REGISTRO do cartório nesse momento, assim, não 



 

 

 

poderá ter números iguais na base da RFB 

IMPORTANTE: A data do registro informada deve ser a mesma data que foi 

GERADO o selo no cartório, ou seja, a data que ocorreu o registro efetivamente. 

Caso haja problemas no sistema ou outra situação que atrase o “envio do 

deferimento”, o analista pode deixar para en

mas LEMBRE-SE de sempre colocar a data que foi registrado o ato 

corretamente, mesmo que tenha sido 1 semana, 1 mês ou 6 meses antes do 

envio do deferimento.

OBS: para entidades que foram registras antigamente, mas

número de CNPJ à época, aconselhamos ao registrador a deferir o DBE de 

inscrição (em uma eventual alteração que a entidade for fazer) e colocar no 

campo da data de registro, não a data em que a última alteração foi feita, mas 

a data em que a entidade foi efetivamente constituída no cartório, pois assim o 

Cartão CNPJ ficará com a data de abertura correta.

poderá ter números iguais na base da RFB (número Matriz e Filial diferentes

A data do registro informada deve ser a mesma data que foi 

GERADO o selo no cartório, ou seja, a data que ocorreu o registro efetivamente. 

Caso haja problemas no sistema ou outra situação que atrase o “envio do 

deferimento”, o analista pode deixar para enviar o deferimento em outra data, 

de sempre colocar a data que foi registrado o ato 

corretamente, mesmo que tenha sido 1 semana, 1 mês ou 6 meses antes do 

envio do deferimento. 

para entidades que foram registras antigamente, mas que não 

número de CNPJ à época, aconselhamos ao registrador a deferir o DBE de 

inscrição (em uma eventual alteração que a entidade for fazer) e colocar no 

campo da data de registro, não a data em que a última alteração foi feita, mas 

idade foi efetivamente constituída no cartório, pois assim o 

Cartão CNPJ ficará com a data de abertura correta. 

 

• Se inscrição

primeiro estabelecimento

é gerado o

de CNPJ para a entidade

 

• Se alteração ou 

baixa, o número do CNPJ 

da entidade irá aparecer

 

• Permite, ao final, a 

impressão do CNPJ.
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número Matriz e Filial diferentes); 

A data do registro informada deve ser a mesma data que foi 

GERADO o selo no cartório, ou seja, a data que ocorreu o registro efetivamente. 

Caso haja problemas no sistema ou outra situação que atrase o “envio do 

viar o deferimento em outra data, 

de sempre colocar a data que foi registrado o ato 

corretamente, mesmo que tenha sido 1 semana, 1 mês ou 6 meses antes do 

não emitiram o 

número de CNPJ à época, aconselhamos ao registrador a deferir o DBE de 

inscrição (em uma eventual alteração que a entidade for fazer) e colocar no 

campo da data de registro, não a data em que a última alteração foi feita, mas 

idade foi efetivamente constituída no cartório, pois assim o 

Se inscrição de 

primeiro estabelecimento, 

o NOVO número 

para a entidade; 

Se alteração ou 

baixa, o número do CNPJ 

entidade irá aparecer; 

Permite, ao final, a 

impressão do CNPJ. 



 

 

 

 

 

8.4 – Voltar Exame DBE

Como todo ser humano, estamos sujeitos a erros. Caso algum DBE seja DEFERIDO 

erroneamente, esta é a opção a ser utilizada.

Após a segunda etapa, o registrador pode 

de cadastrado, para isto, selecione a opção “Voltar Exame DBE Deferido”, digite os 

números de Recibo e Identificador e clique “Salvar”. O DBE que foi deferido 

erroneamente voltará seus 

novamente. 

OBS: esta opção é utilizada após a segunda etapa 

houver enviado o deferimento, terceira etapa, p. 35, 

Voltar Exame DBE 

Como todo ser humano, estamos sujeitos a erros. Caso algum DBE seja DEFERIDO 

erroneamente, esta é a opção a ser utilizada. 

Após a segunda etapa, o registrador pode voltar o DBE que foi deferido para a situação 

de cadastrado, para isto, selecione a opção “Voltar Exame DBE Deferido”, digite os 

números de Recibo e Identificador e clique “Salvar”. O DBE que foi deferido 

erroneamente voltará seus status para “cadastrado”, possibilitando o exame 

esta opção é utilizada após a segunda etapa – Exame DBE, p. 23. Se o registrador já 

houver enviado o deferimento, terceira etapa, p. 35, não há como voltar.
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Como todo ser humano, estamos sujeitos a erros. Caso algum DBE seja DEFERIDO 

voltar o DBE que foi deferido para a situação 

de cadastrado, para isto, selecione a opção “Voltar Exame DBE Deferido”, digite os 

números de Recibo e Identificador e clique “Salvar”. O DBE que foi deferido 

para “cadastrado”, possibilitando o exame 

Exame DBE, p. 23. Se o registrador já 

não há como voltar. 



 

 

 

8.5 - Atualizar dados 

Ainda não é utilizado. Permitirá a inclusão de dados pelo cartório, considerando 

documentos que estejam arquivados no Serviço.

 

8.6 - Pesquisar PJ 

Permite pesquisa de todas as pessoas jurídicas de competência do cartório que estejam 

cadastradas no CNPJ.  Pode ser pesquisado

• Nº de CNPJ;  

• NOME ou; 

• N° DE REGISTRO EM CARTÓRIO.

8.7 - Visualizar DBE 

Visualiza o relatório de DBE enquanto não há o deferimento.  É uma tela que só permite 

visualização. 

 

8.8 - Reimprimir termo C

Permite a reimpressão do Termo, se não foi feita 

DBE. 

 

9 - Procedimentos em caso de divergência entre 

documentação e DBE

Se houver divergência entre o documento apresentado e os dados coletados no “Coleta 

Web”, podem ocorrer duas situações:

 

 

ado. Permitirá a inclusão de dados pelo cartório, considerando 

documentos que estejam arquivados no Serviço. 

Permite pesquisa de todas as pessoas jurídicas de competência do cartório que estejam 

J.  Pode ser pesquisado por: 

N° DE REGISTRO EM CARTÓRIO. 

Visualiza o relatório de DBE enquanto não há o deferimento.  É uma tela que só permite 

ermo CNPJ 

Permite a reimpressão do Termo, se não foi feita ao final do deferimento do 

Procedimentos em caso de divergência entre 

documentação e DBE 

Se houver divergência entre o documento apresentado e os dados coletados no “Coleta 

Web”, podem ocorrer duas situações: 
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ado. Permitirá a inclusão de dados pelo cartório, considerando 

Permite pesquisa de todas as pessoas jurídicas de competência do cartório que estejam 

Visualiza o relatório de DBE enquanto não há o deferimento.  É uma tela que só permite 

ao final do deferimento do 

Procedimentos em caso de divergência entre 

Se houver divergência entre o documento apresentado e os dados coletados no “Coleta 



 

 

 

9.1 - Se a documentação 

errados 

O processo deve ser colocado em exigência

procedimento adotado pelo cartório, se nota devolutiva ou e

a) Caberá ao interessado fazer novo preenchimento de DBE, sendo 

gerado novo Recibo e novo Identificador 

 

b) O interessado não precisa redigitar totalmente uma solicitação que 

não tenha sido finalizada, cancelada ou indeferida. Basta 

Coletor Nacional (vide, p. 9)

 

9.2 - Se os dados c

errada 

O processo também deve ser colocado em exigência, sendo que: (Ex.: DBE de acordo 

com a cópia do CPF, mas o número no documento está errado)

 

a) O interessado deve providenciar a correção dos documentos 

apresentados de acordo com os dados c

 

b) Providenciar

 

 

Considerações Finais

Os eventos de alteração do CNPJ que 

levados pelo interessado diretamente à repartição da Receita Federal competente.

 

ocumentação estiver correta e os dados 

O processo deve ser colocado em exigência pelo próprio usuário

procedimento adotado pelo cartório, se nota devolutiva ou e-mail, sendo que:

ao interessado fazer novo preenchimento de DBE, sendo 

gerado novo Recibo e novo Identificador (Coletor Nacional); 

interessado não precisa redigitar totalmente uma solicitação que 

tenha sido finalizada, cancelada ou indeferida. Basta “Recuperar a So

p. 9) efetuar as correções necessárias e enviar ou reenviar.

coletados estão corretos e a documentação 

O processo também deve ser colocado em exigência, sendo que: (Ex.: DBE de acordo 

cópia do CPF, mas o número no documento está errado) 

interessado deve providenciar a correção dos documentos 

apresentados de acordo com os dados coletados na solicitação (DBE); 

Providenciar a reapresentação. 

Considerações Finais 

Os eventos de alteração do CNPJ que não exigem registro ou averbação

levados pelo interessado diretamente à repartição da Receita Federal competente.
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ados coletados 

pelo próprio usuário, conforme o 

sendo que: 

ao interessado fazer novo preenchimento de DBE, sendo 

interessado não precisa redigitar totalmente uma solicitação que 

“Recuperar a Solicitação” no 

efetuar as correções necessárias e enviar ou reenviar. 

ocumentação 

O processo também deve ser colocado em exigência, sendo que: (Ex.: DBE de acordo 

interessado deve providenciar a correção dos documentos 

oletados na solicitação (DBE);  

não exigem registro ou averbação devem ser 

levados pelo interessado diretamente à repartição da Receita Federal competente. 



 

 

 

São eventos do CNPJ, declarados no DBE, que interessam ao registro público de 

competência do RCPJ, e que devem ser conferidos e deferidos ou indeferidos no site da 

“Central de Informações”: 

 

  I -  Eventos de Inscrição: 101, 102 e 103;

 

  II -  Eventos de alteração: 

244, 246 e 247; 

 

  III - Eventos de sit

416, 417, 418 e 419; 

 

  IV -  Eventos do quadro de Sócios Administradores (QSA);

 

  V - Tabela de eventos de deferimento facultativo: quando sejam 

praticados em conjunto com eventos sujeitos a registro. 

realizado pela Administração Tributária.  Se ato em tramitação, o deferimento é 

realizado pelo órgão de registro.  Eventos 202, 414 e 415.

 

Os demais eventos são de competência direta da Receita Federal.

 

A análise formal e técnica 

(FCPJ) e/ou Quadro de Sócios (QSA) devem estar de acordo com o que consta no ato 

registrado.  A análise do CNPJ somente deverá conferir os dados sujeitos a registro.  Os 

demais dados NÃO devem ser conferidos.

 

Assim, o DBE é analisado e deferido pelos cartórios de Minas Gerais, sincronizando 

todos os dados entre os órgãos envolvidos, Cartórios PJ, RFB e JUCEMG.

 

Se houver erros e problemas, dúvidas e questionamentos, deve

com o suporte da Central de Informações (IRTDPJMinas), por telefone ou e

São eventos do CNPJ, declarados no DBE, que interessam ao registro público de 

PJ, e que devem ser conferidos e deferidos ou indeferidos no site da 

 

Eventos de Inscrição: 101, 102 e 103; 

Eventos de alteração: 202, 204, 209, 210, 211, 220, 222, 225, 230, 

Eventos de situações especiais: 405, 406, 408, 410, 411, 412, 413, 

Eventos do quadro de Sócios Administradores (QSA);

Tabela de eventos de deferimento facultativo: quando sejam 

praticados em conjunto com eventos sujeitos a registro.  Se legado, o deferimento é 

realizado pela Administração Tributária.  Se ato em tramitação, o deferimento é 

realizado pelo órgão de registro.  Eventos 202, 414 e 415. 

Os demais eventos são de competência direta da Receita Federal. 

 a ser feita nos dados da Ficha Cadastral da Pessoa Jurídica 

(FCPJ) e/ou Quadro de Sócios (QSA) devem estar de acordo com o que consta no ato 

registrado.  A análise do CNPJ somente deverá conferir os dados sujeitos a registro.  Os 

ser conferidos. 

Assim, o DBE é analisado e deferido pelos cartórios de Minas Gerais, sincronizando 

todos os dados entre os órgãos envolvidos, Cartórios PJ, RFB e JUCEMG.

Se houver erros e problemas, dúvidas e questionamentos, deve-se entrar em contato 

om o suporte da Central de Informações (IRTDPJMinas), por telefone ou e
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São eventos do CNPJ, declarados no DBE, que interessam ao registro público de 

PJ, e que devem ser conferidos e deferidos ou indeferidos no site da 

204, 209, 210, 211, 220, 222, 225, 230, 

uações especiais: 405, 406, 408, 410, 411, 412, 413, 

Eventos do quadro de Sócios Administradores (QSA); 

Tabela de eventos de deferimento facultativo: quando sejam 

Se legado, o deferimento é 

realizado pela Administração Tributária.  Se ato em tramitação, o deferimento é 

a ser feita nos dados da Ficha Cadastral da Pessoa Jurídica 

(FCPJ) e/ou Quadro de Sócios (QSA) devem estar de acordo com o que consta no ato 

registrado.  A análise do CNPJ somente deverá conferir os dados sujeitos a registro.  Os 

Assim, o DBE é analisado e deferido pelos cartórios de Minas Gerais, sincronizando 

todos os dados entre os órgãos envolvidos, Cartórios PJ, RFB e JUCEMG. 

se entrar em contato 

om o suporte da Central de Informações (IRTDPJMinas), por telefone ou e-mail. 



 

 

 

 

Por fim, seguem as tabelas de anexos para o auxílio no deferimento de DBE.

 

Tabela de Eventos

ANEXO A – Tabela de 

TABELA DE EVENTOS QUE EXIGEM REGISTRO 

EVENTOS DE INSCRIÇÃO DE EMPRESA

101 Inscrição de Primeiro Estabelecimento 

102 Inscrição dos Demais Estabelecimentos

103 Inscrição de Estabelecimento Filial de Empresa Brasileira no Exterior

104 Inscrição de filial de empresa estrangeira no Brasil

105 Inscrição de matriz de embaixada/consulado/representações do governo no 

exterior 

106 Inscrição de missões dipl./repart. consul./repres. de órgãos internacionais

107 Inscrição de Pessoa Jurídica domiciliada no 

EVENTOS DE ALTERAÇÃO 

202 Alteração da pessoa física responsável perante o CNPJ

203 Cisão Parcial (específico para sucedida)

206 Desclassificação como estabelecimento unificador

207 Segunda via do cartão CNPJ ou Segunda via

208 Alteração de endereço postal dentro do mesmo município

209 Alteração de Endereço entre Municípios dentro do mesmo Estado

210 Alteração de Endereço entre Estados

211 Alteração de Endereço dentro do mesmo município 

Por fim, seguem as tabelas de anexos para o auxílio no deferimento de DBE.

Tabela de Eventos 

e eventos deferimento comum  

TABELA DE EVENTOS QUE EXIGEM REGISTRO  

EVENTOS DE INSCRIÇÃO DE EMPRESA 

Inscrição de Primeiro Estabelecimento  

Inscrição dos Demais Estabelecimentos 

Inscrição de Estabelecimento Filial de Empresa Brasileira no Exterior

filial de empresa estrangeira no Brasil 

Inscrição de matriz de embaixada/consulado/representações do governo no 

Inscrição de missões dipl./repart. consul./repres. de órgãos internacionais

Inscrição de Pessoa Jurídica domiciliada no exterior 

 DE DADOS CADASTRAIS 

Alteração da pessoa física responsável perante o CNPJ 

Cisão Parcial (específico para sucedida) 

Desclassificação como estabelecimento unificador 

Segunda via do cartão CNPJ ou Segunda via da Certidão de Baixa

Alteração de endereço postal dentro do mesmo município 

Alteração de Endereço entre Municípios dentro do mesmo Estado

Alteração de Endereço entre Estados 

Alteração de Endereço dentro do mesmo município  
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Por fim, seguem as tabelas de anexos para o auxílio no deferimento de DBE. 

Inscrição de Estabelecimento Filial de Empresa Brasileira no Exterior 

Inscrição de matriz de embaixada/consulado/representações do governo no 

Inscrição de missões dipl./repart. consul./repres. de órgãos internacionais 

da Certidão de Baixa 

Alteração de Endereço entre Municípios dentro do mesmo Estado 



 

 

 

212 Alteração da caixa postal/UF/CEP

213 Exclusão da caixa postal/UF/CEP

214 Alteração de telefone (DDD/telefone)

215 Exclusão de telefone (DDD/telefone)

216 Alteração de fax (DDD/fax)

217 Exclusão de fax (DDD/fax)

218 Alteração de correio eletrônico

219 Exclusão de correio eletrônico

220 Alteração do Nome Empresarial (firma ou denominação)

221 Alteração do título do estabelecimento (nome de fantasia)

222 Enquadramento/Reenquadramento/Desenquadramento de ME/EPP

224 Alteração da pessoa física 

225 Alteração de Natureza Jurídica

228 Alteração do código da atividade econômica principal

230 Alteração da Qualificação da Pessoa Física Responsável perante o CNPJ 

231 Exclusão da pessoa física responsável pela 

232 Alteração da empresa de contabilidade

233 Exclusão da empresa de contabilidade

235 Alteração do Administrador de Fundo/Clube de Investimento

237 Indicação de Preposto

238 Substituição de Preposto

239 Exclusão de Preposto

240 Renúncia de Preposto

241 Equiparação, por opção, a estabelecimento industrial

242 Desistência da equiparação, por opção, a estabelecimento industrial

244 Alteração de Atividades Econômicas (principal e secundárias)

Alteração da caixa postal/UF/CEP 

Exclusão da caixa postal/UF/CEP 

Alteração de telefone (DDD/telefone) 

Exclusão de telefone (DDD/telefone) 

Alteração de fax (DDD/fax) 

Exclusão de fax (DDD/fax) 

Alteração de correio eletrônico 

Exclusão de correio eletrônico 

Alteração do Nome Empresarial (firma ou denominação) 

Alteração do título do estabelecimento (nome de fantasia) 

Enquadramento/Reenquadramento/Desenquadramento de ME/EPP

Alteração da pessoa física responsável pela contabilidade 

Alteração de Natureza Jurídica 

Alteração do código da atividade econômica principal 

Alteração da Qualificação da Pessoa Física Responsável perante o CNPJ 

Exclusão da pessoa física responsável pela contabilidade 

Alteração da empresa de contabilidade 

Exclusão da empresa de contabilidade 

Alteração do Administrador de Fundo/Clube de Investimento 

Indicação de Preposto 

Substituição de Preposto 

Exclusão de Preposto 

Renúncia de Preposto 

Equiparação, por opção, a estabelecimento industrial 

Desistência da equiparação, por opção, a estabelecimento industrial

Alteração de Atividades Econômicas (principal e secundárias) 
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Enquadramento/Reenquadramento/Desenquadramento de ME/EPP 

Alteração da Qualificação da Pessoa Física Responsável perante o CNPJ  

Desistência da equiparação, por opção, a estabelecimento industrial 



 

 

 

246 Indicação de Estabelecimento Matr

247 Alteração de Capital Social

248 Alteração de Unidade

249 Alteração de Forma de Atuação

257 Alteração do Número de Registro no órgão competente

260 Alteração / Inclusão de Ente federativo

262 Alteração da Dependência Orçamentária

EVENTOS DE SITUAÇÕES ESPECIAIS

403 Início de liquidação

405 Início da Falência  

406 Reabilitação de Falência 

407 Espólio de Empresa Individual

408 Término de liquidação

410 Início de intervenção em instituição financeira

411 Término de intervenção em instituição financeira

412 Interrupção Temporária de Atividades

413 Reinício das Atividades Interrompidas Temporariamente

414 Restabelecimento de matriz

415 Restabelecimento de filial

416 Início de Liquidação Judicial

417 Início de Liquidação Extra Judicial

418 Início Recuperação Judicial

419 Encerramento de Recuperação Judicial

EVENTO RELATIVO À BAIXA

517 Pedido de Baixa pelos motivos:

Extinção pelo encerramento da liquidação voluntária

Indicação de Estabelecimento Matriz 

Alteração de Capital Social 

nidade 

Alteração de Forma de Atuação 

Alteração do Número de Registro no órgão competente 

Alteração / Inclusão de Ente federativo 

Alteração da Dependência Orçamentária 

SITUAÇÕES ESPECIAIS 

Início de liquidação 

de Falência  

Espólio de Empresa Individual 

liquidação Judicial ou Extrajudicial 

Início de intervenção em instituição financeira 

de intervenção em instituição financeira 

Interrupção Temporária de Atividades 

Reinício das Atividades Interrompidas Temporariamente 

Restabelecimento de matriz 

Restabelecimento de filial 

Início de Liquidação Judicial 

Liquidação Extra Judicial 

Recuperação Judicial 

Encerramento de Recuperação Judicial 

EVENTO RELATIVO À BAIXA 

Pedido de Baixa pelos motivos: 

Extinção pelo encerramento da liquidação voluntária / Incorporação
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Incorporação / Fusão / Cisão 



 

 

 

Total / Encerramento do processo de falência

liquidação extrajudicial

EVENTOS DE QSA 

(Qualquer alteração aqui gera evento de QSA, não possuí número específico para cada)

001 Entrada de Sócio/Administrador

002 Saída de Sócio/Administrador

003 Alteração de Sócio/Administrador

Eventos de deferimento 

Os eventos de deferimento facultativo são eventos que, quando praticados isolados, 

devem ser deferidos pela RFB.  Entretanto, caso sejam praticados em conjunto 

eventos sujeitos a registro, podem ser deferidos pelo órgão de registro (se legado, o 

deferimento é realizado pela Administração Tributária.  Se ato em tramitação, o 

deferimento é realizado pelo órgão de registro).

 

TABELA DE EVENTOS DE DEFERIMENTO 

EVENTOS DE ALTERAÇÃO 

202 Alteração do Responsável perante o CNPJ 

EVENTOS DE SITUAÇÕES ESPECIAIS

414 Restabelecimento de Matriz

415 Restabelecimento de Filial

 

Encerramento do processo de falência / Encerramento do processo de 

liquidação extrajudicial 

(Qualquer alteração aqui gera evento de QSA, não possuí número específico para cada)

Entrada de Sócio/Administrador 

Sócio/Administrador 

Alteração de Sócio/Administrador 

eferimento facultativo 

Os eventos de deferimento facultativo são eventos que, quando praticados isolados, 

devem ser deferidos pela RFB.  Entretanto, caso sejam praticados em conjunto 

eventos sujeitos a registro, podem ser deferidos pelo órgão de registro (se legado, o 

deferimento é realizado pela Administração Tributária.  Se ato em tramitação, o 

deferimento é realizado pelo órgão de registro). 

TABELA DE EVENTOS DE DEFERIMENTO FACULTATIVO 

Alteração do Responsável perante o CNPJ  

EVENTOS DE SITUAÇÕES ESPECIAIS 

Restabelecimento de Matriz 

Restabelecimento de Filial 
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Encerramento do processo de 

(Qualquer alteração aqui gera evento de QSA, não possuí número específico para cada) 

Os eventos de deferimento facultativo são eventos que, quando praticados isolados, 

devem ser deferidos pela RFB.  Entretanto, caso sejam praticados em conjunto com 

eventos sujeitos a registro, podem ser deferidos pelo órgão de registro (se legado, o 

deferimento é realizado pela Administração Tributária.  Se ato em tramitação, o 



 

 

 

ANEXO B - Naturezas 

registro civil das pessoas 

223 - 2 Sociedade Simples Pura

224 - 0 Sociedade Simples Limitada

225 - 9 Sociedade Simples em Nome Coletivo

226 - 7 Sociedade Simples em Comandita Simples

231 - 3 Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (natureza

306 - 9 Fundação Privada 

321 - 2 Fundação ou Associação Domiciliada no Exterior

322 - 0 Organização Religiosa

330 - 1 Organização Social 

399 - 9 Associação Privada 

 

Link de acesso à página, referente às Naturezas Jurídicas, da Comissão Nacional d

Classificação – Concla do IBGE: 

estrutura/natureza-juridica

 

 

Naturezas jurídicas sujeitas a registro no 

essoas jurídicas no CNPJ 

2 Sociedade Simples Pura 

0 Sociedade Simples Limitada 

9 Sociedade Simples em Nome Coletivo 

7 Sociedade Simples em Comandita Simples 

3 Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (natureza simples)

2 Fundação ou Associação Domiciliada no Exterior 

0 Organização Religiosa 

 

 

Link de acesso à página, referente às Naturezas Jurídicas, da Comissão Nacional d

Concla do IBGE: http://concla.ibge.gov.br/pt/estrutura/natjur

juridica-2014 
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o cartório de 

simples) 

Link de acesso à página, referente às Naturezas Jurídicas, da Comissão Nacional de 

http://concla.ibge.gov.br/pt/estrutura/natjur-



 

 

 

Dúvidas frequentes

1. Se uma consulta de nome 

fazer? 

Se isto ocorrer, entrar em contato com a Central por telefone ou e

de protocolo e CNPJ da entidade, para resolução.

2. A consulta de viabilidade pelo site da JUCEMG pode ser

houver necessidade de alguma modificação, deve

uma nova, ou simplesmente fazer outra?

A Consulta de VIABILIDADE da JUCEMG pode ser cancelada sim, porém não pode ser 

alterada. Destaque-se que ela é especulativa e o usuário pode fazer qu

entender.  

A Consulta de Viabilidade deverá ser

3. Supondo-se que um Estatuto prevê a eleição da Diretoria em dezembro e a posse em 

janeiro, e sendo apresentado para averbação somente a Ata da eleição, sem declaração 

de que foi dada a posse, como proceder?

Exige-se o DBE e averba-se a eleição apenas, deferindo

averba-se apenas a posse sem DBE.

4. Um contador quer fazer a 

preciso fazer primeiro a alteração na matriz em Y, para depois averbar em X? Nesse caso, 

haveria DBE para as duas Comarcas? Basta apenas alterar em X, mesmo considerando

que é a mesma pessoa jurídica, porém em estabelecimentos distintos?

Primeiramente é importante ressaltar que a atividade da filial deve ser sempre a mesma 

da Matriz. No caso em questão é necessário primeiro averbar a alteração na comarca 

da Matriz e posteriormente fazer o registr

Dúvidas frequentes 

Se uma consulta de nome for indeferida por semelhança ou por ser idêntic

Se isto ocorrer, entrar em contato com a Central por telefone ou e-mail, com o número 

de protocolo e CNPJ da entidade, para resolução. 

A consulta de viabilidade pelo site da JUCEMG pode ser alterada ou cancelada? Se 

houver necessidade de alguma modificação, deve-se cancelar a consulta em vigor e fazer 

uma nova, ou simplesmente fazer outra? 

Consulta de VIABILIDADE da JUCEMG pode ser cancelada sim, porém não pode ser 

e ela é especulativa e o usuário pode fazer qu

deverá ser feita por todas as entidades de Minas Gerais.

se que um Estatuto prevê a eleição da Diretoria em dezembro e a posse em 

entado para averbação somente a Ata da eleição, sem declaração 

de que foi dada a posse, como proceder? 

se a eleição apenas, deferindo-se a alteração no CNPJ. Depois, 

as a posse sem DBE. 

Um contador quer fazer a alteração do CNAE de uma filial que está no município X. É 

preciso fazer primeiro a alteração na matriz em Y, para depois averbar em X? Nesse caso, 

haveria DBE para as duas Comarcas? Basta apenas alterar em X, mesmo considerando

ídica, porém em estabelecimentos distintos? 

Primeiramente é importante ressaltar que a atividade da filial deve ser sempre a mesma 

da Matriz. No caso em questão é necessário primeiro averbar a alteração na comarca 

da Matriz e posteriormente fazer o registro na comarca onde será instalada a filial, 

46 

for indeferida por semelhança ou por ser idêntica, o que 

mail, com o número 

alterada ou cancelada? Se 

se cancelar a consulta em vigor e fazer 

Consulta de VIABILIDADE da JUCEMG pode ser cancelada sim, porém não pode ser 

e ela é especulativa e o usuário pode fazer quantas bem 

por todas as entidades de Minas Gerais. 

se que um Estatuto prevê a eleição da Diretoria em dezembro e a posse em 

entado para averbação somente a Ata da eleição, sem declaração 

se a alteração no CNPJ. Depois, 

alteração do CNAE de uma filial que está no município X. É 

preciso fazer primeiro a alteração na matriz em Y, para depois averbar em X? Nesse caso, 

haveria DBE para as duas Comarcas? Basta apenas alterar em X, mesmo considerando-se 

Primeiramente é importante ressaltar que a atividade da filial deve ser sempre a mesma 

da Matriz. No caso em questão é necessário primeiro averbar a alteração na comarca 

o na comarca onde será instalada a filial, 



 

 

 

sendo necessário apenas um DBE na comarca onde será realizado o registro, ou seja, 

Comarca da matriz. 

5. Ao indeferir no “Exame DBE”, quais códigos precisam de novo DBE? Os demais casos, 

que mantêm o mesmo DBE,

se entrar no mesmo DBE, após a solução das pendências, e excluir os códigos de erro e 

dar Deferimento no “Exame DBE”?

Ao fazer o indeferimento, o DBE é imediatamente cancelado na 

refazê-lo, o cliente deverá entrar no site da receita e escolher a opção “Recuperar 

Solicitação”, utilizando o recibo e o identificador do DBE indeferido.

Ressaltando que, ao “Recuperar Solicitação” será gerado um novo recibo, pois não 

existe a possibilidade utilizar um DBE indeferido.

Nos casos em que o documento levado a registro está errado e o DBE está correto, o 

procedimento é aguardar o cliente solucionar a pendência

conferencia do DBE e, caso esteja tudo correto, fazer o defer

Nesses casos o cartório não precisa indeferir o DBE, a não ser que, ao retornar da 

pendência, as informações do docume

6. Gostaria de saber como proceder em relação aos Sindicatos. Eles devem fazer o DBE 

para o cartório ou não? O evento 202 deve ser utilizado quando h

ou esse evento é para outro fim?

No caso de entidades sindicais

diretoria, visto que o usuário não conseguirá direcioná

o registro sem o DBE e orientar o usuário a comparecer à Receita Federal 

posteriormente para regularizar a situação.

levado o DBE para o cartório normalmente.

O evento 202 é para alteraçã

RFB, assim, o usuário não deve fazer nada no cartório, apenas levar o DBE à RFB. Se 

sendo necessário apenas um DBE na comarca onde será realizado o registro, ou seja, 

Ao indeferir no “Exame DBE”, quais códigos precisam de novo DBE? Os demais casos, 

que mantêm o mesmo DBE, quando consertados os documentos, como proceder? Deve

se entrar no mesmo DBE, após a solução das pendências, e excluir os códigos de erro e 

dar Deferimento no “Exame DBE”? 

Ao fazer o indeferimento, o DBE é imediatamente cancelado na Receita 

lo, o cliente deverá entrar no site da receita e escolher a opção “Recuperar 

Solicitação”, utilizando o recibo e o identificador do DBE indeferido. 

Ressaltando que, ao “Recuperar Solicitação” será gerado um novo recibo, pois não 

de utilizar um DBE indeferido. 

Nos casos em que o documento levado a registro está errado e o DBE está correto, o 

procedimento é aguardar o cliente solucionar a pendência no documento

conferencia do DBE e, caso esteja tudo correto, fazer o deferimento. 

Nesses casos o cartório não precisa indeferir o DBE, a não ser que, ao retornar da 

pendência, as informações do documento estejam divergentes do DBE. 

Gostaria de saber como proceder em relação aos Sindicatos. Eles devem fazer o DBE 

ou não? O evento 202 deve ser utilizado quando há alteração de diretoria, 

e evento é para outro fim? 

No caso de entidades sindicais não é necessário solicitar o DBE para alteração de 

, visto que o usuário não conseguirá direcioná-lo ao cartório. O correto é fazer 

o registro sem o DBE e orientar o usuário a comparecer à Receita Federal 

posteriormente para regularizar a situação. Nos demais eventos que não QSA, deve ser 

levado o DBE para o cartório normalmente. 

O evento 202 é para alteração de responsável legal perante o CNPJ. Este só interessa à 

RFB, assim, o usuário não deve fazer nada no cartório, apenas levar o DBE à RFB. Se 
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sendo necessário apenas um DBE na comarca onde será realizado o registro, ou seja, na 

Ao indeferir no “Exame DBE”, quais códigos precisam de novo DBE? Os demais casos, 

quando consertados os documentos, como proceder? Deve-

se entrar no mesmo DBE, após a solução das pendências, e excluir os códigos de erro e 

eceita Federal. Para 

lo, o cliente deverá entrar no site da receita e escolher a opção “Recuperar 

Ressaltando que, ao “Recuperar Solicitação” será gerado um novo recibo, pois não 

Nos casos em que o documento levado a registro está errado e o DBE está correto, o 

no documento, refazer a 

Nesses casos o cartório não precisa indeferir o DBE, a não ser que, ao retornar da 

 

Gostaria de saber como proceder em relação aos Sindicatos. Eles devem fazer o DBE 

á alteração de diretoria, 

para alteração de 

cartório. O correto é fazer 

o registro sem o DBE e orientar o usuário a comparecer à Receita Federal 

Nos demais eventos que não QSA, deve ser 

o de responsável legal perante o CNPJ. Este só interessa à 

RFB, assim, o usuário não deve fazer nada no cartório, apenas levar o DBE à RFB. Se 



 

 

 

esse evento vier acompanhado de outro evento (Ex: evento 202 e 

endereço), poderá o cartório deferir 

Outro caso em que o usuário será direcionado diretamente à receita é se estiver 

fazendo apenas o evento 414 (Restabelecimento de ins

Nesse caso também não há que s

7. É levada ao cartório uma alteração

simplesmente o objeto social,

CNAE, essa alteração, conferindo apenas se o objeto confere com o CNAE informado no 

DBE? 

A princípio, no documento n

cartório deve comparar o 

correto, se todos os objetivos estiverem de acordo com os códigos

documento pode ser deferido. 

Informações). 

8. Uma igreja tem que registrar quatro atas de eleições

atual, mas ela está apresentando de duas em duas.

necessidade de DBE ou só a atual?

Sim, o procedimento correto é que para cada eleição realizada haja um respectivo DBE, 

permitindo assim que haja total sincronia de informações entre Receita Federal e 

Cartório, ou seja, para que os dados dessa pessoa jurídica sejam idênticos

bases, desde o início das atividades dessa PJ até o seu último registro

importante a se observar é que

CNPJ e da Central de Informação

documento registrado. 

9. Existe um microempreendedor individual

do Registro de Empresas). 

sociedade simples. Essa pessoa necessita baixar o NIRE? 

esse evento vier acompanhado de outro evento (Ex: evento 202 e 

), poderá o cartório deferir o DBE. 

Outro caso em que o usuário será direcionado diretamente à receita é se estiver 

fazendo apenas o evento 414 (Restabelecimento de inscrição da entidade matriz). 

e caso também não há que se falar em DBE para o cartório. 

uma alteração contratual que não consta CNAE,

social, e o contador fará o DBE. O cartório poderá

conferindo apenas se o objeto confere com o CNAE informado no 

no documento não precisa vir informada CNAE. Somente o 

o objeto com os dados informados no DBE e se 

se todos os objetivos estiverem de acordo com os códigos

documento pode ser deferido. (As CNAE’s vão ficar idênticas no CNPJ e na Central de 

egistrar quatro atas de eleições antigas, para depois registrar a 

mas ela está apresentando de duas em duas. Essas atas antigas, de 

só a atual? 

Sim, o procedimento correto é que para cada eleição realizada haja um respectivo DBE, 

que haja total sincronia de informações entre Receita Federal e 

Cartório, ou seja, para que os dados dessa pessoa jurídica sejam idênticos

o início das atividades dessa PJ até o seu último registro

observar é que, após deferir o DBE da ata atual, as informações do 

Informação devem estar idênticas e consistentes com

Existe um microempreendedor individual e ele possui o NIRE (Número de Identificação 

. Ele deseja fazer a conversão de microempreendedor para 

sociedade simples. Essa pessoa necessita baixar o NIRE? Qual procedimento?
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esse evento vier acompanhado de outro evento (Ex: evento 202 e alteração de 

Outro caso em que o usuário será direcionado diretamente à receita é se estiver 

crição da entidade matriz). 

contratual que não consta CNAE, consta 

O cartório poderá aceitar, sem 

conferindo apenas se o objeto confere com o CNAE informado no 

ão precisa vir informada CNAE. Somente o objeto. O 

e se tudo estiver 

se todos os objetivos estiverem de acordo com os códigos informados, o 

J e na Central de 

, para depois registrar a 

ssas atas antigas, de eleição, têm 

Sim, o procedimento correto é que para cada eleição realizada haja um respectivo DBE, 

que haja total sincronia de informações entre Receita Federal e 

Cartório, ou seja, para que os dados dessa pessoa jurídica sejam idênticos em ambas as 

o início das atividades dessa PJ até o seu último registro. O mais 

, as informações do 

idênticas e consistentes com o último 

Número de Identificação 

eseja fazer a conversão de microempreendedor para 

Qual procedimento? 



 

 

 

Microempreendedor Individual é

Sociedade Simples tem que registrar a transformação, sem DBE na Junta Comercial.

 Depois tem que apresentar o DBE com o evento 225 

demais eventos (atualização de Capital, informar os sócios, etc

deferido este DBE pelo Cartório ele passará para Sociedade Simples (receberá um 

número de NRC) e automaticamente será excluído do regime tributár

Simples Nacional. 

E transferir para JUCEMG? 

Será registrada a alteração de natureza no cartório, sem DBE, sendo este direcionado, 

posteriormente, para a Junta Comercial.

10. No caso de Associações e outras entidades com órgão coletivo de direção, é 

necessária a inclusão no DBE de todos os cargos?

Este entendimento mudo na última atualização do sistema da RFB (julho/2018).

Na criação, exigir DBE com o Presidente OU Administrador, OBRIGATORIAMENTE. O 

restante da Diretoria (tesoureiro ou secretário) e o

11. Os diretórios estaduais e regionais de partidos políticos devem ter seus documentos 

registrados em Livro de Títulos e Documentos ou em Pessoas Jurídicas?

Esses documentos devem ser registrados apenas em Livro de Títul

não sendo necessário, portanto, qualquer tipo de DBE.

deve registrar partido político

único cartório que registrará PP é o do DF, para diret

12. Se a PJ não tem CNPJ ainda, mas fez o registro no cartório e precisa fazer uma nova 

averbação, como proceder?

Microempreendedor Individual é de Natureza Jurídica Empresária. Para transformar em 

Sociedade Simples tem que registrar a transformação, sem DBE na Junta Comercial.

Depois tem que apresentar o DBE com o evento 225 - Alteração de Naturez

demais eventos (atualização de Capital, informar os sócios, etc.) no Cartório.

deferido este DBE pelo Cartório ele passará para Sociedade Simples (receberá um 

número de NRC) e automaticamente será excluído do regime tributár

 

registrada a alteração de natureza no cartório, sem DBE, sendo este direcionado, 

posteriormente, para a Junta Comercial. 

No caso de Associações e outras entidades com órgão coletivo de direção, é 

necessária a inclusão no DBE de todos os cargos? 

Este entendimento mudo na última atualização do sistema da RFB (julho/2018).

com o Presidente OU Administrador, OBRIGATORIAMENTE. O 

restante da Diretoria (tesoureiro ou secretário) e o Conselho Fiscal são FACULTATIVOS.

Os diretórios estaduais e regionais de partidos políticos devem ter seus documentos 

registrados em Livro de Títulos e Documentos ou em Pessoas Jurídicas? 

Esses documentos devem ser registrados apenas em Livro de Títulos e Documentos, 

não sendo necessário, portanto, qualquer tipo de DBE. Vale lembrar que 

partido político. Então, partidos políticos direto na Receita Federal

único cartório que registrará PP é o do DF, para diretórios nacionais. 

Se a PJ não tem CNPJ ainda, mas fez o registro no cartório e precisa fazer uma nova 

averbação, como proceder? 
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. Para transformar em 

Sociedade Simples tem que registrar a transformação, sem DBE na Junta Comercial. 

Alteração de Natureza Jurídica e 

) no Cartório.  Ao ser 

deferido este DBE pelo Cartório ele passará para Sociedade Simples (receberá um 

número de NRC) e automaticamente será excluído do regime tributário de MEI no 

registrada a alteração de natureza no cartório, sem DBE, sendo este direcionado, 

No caso de Associações e outras entidades com órgão coletivo de direção, é 

Este entendimento mudo na última atualização do sistema da RFB (julho/2018). 

com o Presidente OU Administrador, OBRIGATORIAMENTE. O 

Conselho Fiscal são FACULTATIVOS. 

Os diretórios estaduais e regionais de partidos políticos devem ter seus documentos 

os e Documentos, 

Vale lembrar que cartório NÃO 

. Então, partidos políticos direto na Receita Federal. O 

Se a PJ não tem CNPJ ainda, mas fez o registro no cartório e precisa fazer uma nova 



 

 

 

O responsável deve ser orientado a comparecer na Agência da RFB mais próxima da sua 

sede e apresentar o seu ato constitutivo registrado 

contrato social), assim como a última ata de Diretoria averbada, e último estatuto ou 

contrato social que tenham sido atualizados para o

Depois dessa regularização, fazer o procedimento normalmente, gerando DBE 

declarando que NÃO houve registro no cartório ainda

ser averbado com a impressão do DBE.

Outra maneira é apresentar o DBE de constituição (inscrição), primeiramente. O 

cartório irá deferir o DBE colocando a Data do Registro a Da

entidade para, assim, o cartão CNPJ ficar com a data de abertura correta. Em seguida, o 

usuário apresentará outro DBE com as alterações atuais.

13. Se uma pessoa jurídica nunca tirou o CNPJ e agora quer dar baixa no registro, como 

proceder? Precisa criar o CNPJ como legado e fazer o DBE de baixa, ou pode

à averbação de cancelamento normalmente, apenas no cartório, sem manifestação da 

RFB? 

Não é necessário criar o CNPJ apenas para dar baixa. Nesse caso, 

apenas no Cartório. 

14. Se um registrador receber um DBE no cartório, cadastrá

mas esquecer de deferi-lo, é possível que faça este deferimento alguns dias depois, 

quando lembrar? 

É permitido sim, mas é preciso tomar m

momento do deferimento, pois deve ser a data da prática do ato no cartório e não a 

data do deferimento. 

15. Uma associação fez a eleição e a posse de novo presidente em janeiro, mas o 

mandato terá início em fevereiro. Se o cartório deferir o DBE em janeiro, o novo 

O responsável deve ser orientado a comparecer na Agência da RFB mais próxima da sua 

sede e apresentar o seu ato constitutivo registrado (ata de fundação e estatuto, ou 

contrato social), assim como a última ata de Diretoria averbada, e último estatuto ou 

contrato social que tenham sido atualizados para o DBE LEGADO. 

Depois dessa regularização, fazer o procedimento normalmente, gerando DBE 

eclarando que NÃO houve registro no cartório ainda e apresentando o documento a 

ser averbado com a impressão do DBE. 

Outra maneira é apresentar o DBE de constituição (inscrição), primeiramente. O 

cartório irá deferir o DBE colocando a Data do Registro a Data de Constituição da 

entidade para, assim, o cartão CNPJ ficar com a data de abertura correta. Em seguida, o 

usuário apresentará outro DBE com as alterações atuais. 

Se uma pessoa jurídica nunca tirou o CNPJ e agora quer dar baixa no registro, como 

ceder? Precisa criar o CNPJ como legado e fazer o DBE de baixa, ou pode

à averbação de cancelamento normalmente, apenas no cartório, sem manifestação da 

Não é necessário criar o CNPJ apenas para dar baixa. Nesse caso, a extinção 

Se um registrador receber um DBE no cartório, cadastrá-lo no sistema e examiná

lo, é possível que faça este deferimento alguns dias depois, 

É permitido sim, mas é preciso tomar muito cuidado com a data informada no 

momento do deferimento, pois deve ser a data da prática do ato no cartório e não a 

Uma associação fez a eleição e a posse de novo presidente em janeiro, mas o 

em fevereiro. Se o cartório deferir o DBE em janeiro, o novo 
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O responsável deve ser orientado a comparecer na Agência da RFB mais próxima da sua 

(ata de fundação e estatuto, ou 

contrato social), assim como a última ata de Diretoria averbada, e último estatuto ou 

Depois dessa regularização, fazer o procedimento normalmente, gerando DBE 

apresentando o documento a 

Outra maneira é apresentar o DBE de constituição (inscrição), primeiramente. O 

ta de Constituição da 

entidade para, assim, o cartão CNPJ ficar com a data de abertura correta. Em seguida, o 

Se uma pessoa jurídica nunca tirou o CNPJ e agora quer dar baixa no registro, como 

ceder? Precisa criar o CNPJ como legado e fazer o DBE de baixa, ou pode-se proceder 

à averbação de cancelamento normalmente, apenas no cartório, sem manifestação da 

extinção será feita 

lo no sistema e examiná-lo, 

lo, é possível que faça este deferimento alguns dias depois, 

uito cuidado com a data informada no 

momento do deferimento, pois deve ser a data da prática do ato no cartório e não a 

Uma associação fez a eleição e a posse de novo presidente em janeiro, mas o 

em fevereiro. Se o cartório deferir o DBE em janeiro, o novo 



 

 

 

presidente já fica responsável junto ao CNPJ, 

mandato. É possível, neste caso, fazer um DBE com data futura?

Este é um assunto que já foi até mesmo tratad

mas não se chegou a uma conclusão. Isso porque a Receita não trabalha com o 

'Mandatos' e sim com 'Registros'. Não é possível realizar um DBE com data futura, 

portanto o melhor procedimento neste caso é que o usuário só f

cartório na data em que se iniciará o mandato. No entanto, caso insista em registrar na 

data da eleição/posse, o cartório pode cadastrar o DBE no sistema e deixar para deferir 

quando entrar em vigor o mandato. 

que o registrador não esqueça de deferir o documento com a data em que este chegou 

ao cartório (Deferir em fevereiro com a data de janeiro, no exemplo citado)

16. É possível que uma PJ tenha dois presidentes ao mesmo tempo? Se um usuário levar 

ao cartório um DBE constando dois presidentes, o documento deve ser deferido?

O DBE somente deverá ser deferido quando apenas um dos integrantes for indicado 

como presidente. Isso porque é poss

ao mesmo tempo se o usuário não fizer o preenchimento do DBE da forma correta. 

Antes de indicar a entrada de um novo Presidente e de novos diretores no QSA, é 

necessário informar a saída do Presidente e dos d

Para corrigir, basta fazer uma solicitação de legado informando a saída do Presidente 

anterior. Ao ser deferido este DBE de legado, o Presidente anterior vai para o Histórico 

e o QSA ficará correto.  

Em breve a Receita Federal não per

no QSA, evitando que tal erro aconteça.

17. Ao acessar o site do Cadastro sincronizado para verificar situação do Pedido, o 

usuário verifica que seu DBE foi indeferido pelo seguinte motivo: Nome do respons

presidente já fica responsável junto ao CNPJ, sem, contudo, estar em exercício de seu 

mandato. É possível, neste caso, fazer um DBE com data futura? 

Este é um assunto que já foi até mesmo tratado em reuniões da RFB com a RedeSim, 

mas não se chegou a uma conclusão. Isso porque a Receita não trabalha com o 

'Mandatos' e sim com 'Registros'. Não é possível realizar um DBE com data futura, 

portanto o melhor procedimento neste caso é que o usuário só faça o DBE e leve ao 

cartório na data em que se iniciará o mandato. No entanto, caso insista em registrar na 

data da eleição/posse, o cartório pode cadastrar o DBE no sistema e deixar para deferir 

quando entrar em vigor o mandato. Mas atenção: Neste caso é de extrema 

que o registrador não esqueça de deferir o documento com a data em que este chegou 

ao cartório (Deferir em fevereiro com a data de janeiro, no exemplo citado)

PJ tenha dois presidentes ao mesmo tempo? Se um usuário levar 

ao cartório um DBE constando dois presidentes, o documento deve ser deferido?

ser deferido quando apenas um dos integrantes for indicado 

como presidente. Isso porque é possível que o documento apresente dois presidentes 

ao mesmo tempo se o usuário não fizer o preenchimento do DBE da forma correta. 

Antes de indicar a entrada de um novo Presidente e de novos diretores no QSA, é 

necessário informar a saída do Presidente e dos diretores anteriores.  

Para corrigir, basta fazer uma solicitação de legado informando a saída do Presidente 

anterior. Ao ser deferido este DBE de legado, o Presidente anterior vai para o Histórico 

Em breve a Receita Federal não permitirá a existência simultânea de dois Presidentes 

no QSA, evitando que tal erro aconteça. 

Ao acessar o site do Cadastro sincronizado para verificar situação do Pedido, o 

usuário verifica que seu DBE foi indeferido pelo seguinte motivo: Nome do respons
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estar em exercício de seu 

o em reuniões da RFB com a RedeSim, 

mas não se chegou a uma conclusão. Isso porque a Receita não trabalha com o 

'Mandatos' e sim com 'Registros'. Não é possível realizar um DBE com data futura, 

aça o DBE e leve ao 

cartório na data em que se iniciará o mandato. No entanto, caso insista em registrar na 

data da eleição/posse, o cartório pode cadastrar o DBE no sistema e deixar para deferir 

de extrema importância 

que o registrador não esqueça de deferir o documento com a data em que este chegou 

ao cartório (Deferir em fevereiro com a data de janeiro, no exemplo citado). 

PJ tenha dois presidentes ao mesmo tempo? Se um usuário levar 

ao cartório um DBE constando dois presidentes, o documento deve ser deferido? 

ser deferido quando apenas um dos integrantes for indicado 

ível que o documento apresente dois presidentes 

ao mesmo tempo se o usuário não fizer o preenchimento do DBE da forma correta. 

Antes de indicar a entrada de um novo Presidente e de novos diretores no QSA, é 

Para corrigir, basta fazer uma solicitação de legado informando a saída do Presidente 

anterior. Ao ser deferido este DBE de legado, o Presidente anterior vai para o Histórico 

mitirá a existência simultânea de dois Presidentes 

Ao acessar o site do Cadastro sincronizado para verificar situação do Pedido, o 

usuário verifica que seu DBE foi indeferido pelo seguinte motivo: Nome do responsável 



 

 

 

informado diverge do nome constante do Cadastro de Pessoas Físicas 

proceder? 

Conforme informado na mensagem de erro, trata

preenchimento do nome do responsável informado. Normalmente isso ocorre por troca 

de apenas uma letra do nome (Ex: Mirian/Miriam

por, no momento do preenchimento, o usuário ter encostado em outra tecla sem 

querer. Mas a solução é bem simples. Basta voltar ao site do cadastro sincronizado e na 

opção de "Recuperar solicitação" corrigir apenas o nome, aproveitando as outras 

informações já preenchidas anteriormente.

18. Se uma matriz criar uma filial na mesma comarca, deve

criar um novo número de registro?

Sim. Após o convênio com a RFB, todas as filiais de matrizes devem ter seu próprio 

número de registro. Isto porque, a RFB difere cada entidade por esse número, não 

podendo usar o mesmo número de registro para ambas. Deve

filial e criar um novo número de

Atualmente, a criação de novo número de registro é feita por demanda, ou seja, a 

medida que as filiais veem aparecendo, o cartório cria o novo número.

19. O que é Omissão Contumaz e como orientar o cliente a resolver a pendência.

Omissão Contumaz é o motivo da baixa de ofício efetuada pela Receita Federal do 

Brasil. Ocorre quando a entidade deixa de apresentar quaisquer tipos de declarações 

para a RFB no período de 5 (cinco) anos ou mais e, após ser notificada, não resolve as 

pendências, tendo a baixa de sua inscrição (CNPJ) de ofício.

Para resolução dessa situação, caso o cliente queira reativar o CNPJ, deve

mais próxima e pedir a reativação. A RF irá verificar as pendências (tributos atrasados) a 

serem resolvidos primeiro. E

poderá fazer um novo DBE com as alterações que quiser.

informado diverge do nome constante do Cadastro de Pessoas Físicas 

Conforme informado na mensagem de erro, trata-se de equívoco durante o 

preenchimento do nome do responsável informado. Normalmente isso ocorre por troca 

uma letra do nome (Ex: Mirian/Miriam, José/Josué, Isabela/Izabela, etc

por, no momento do preenchimento, o usuário ter encostado em outra tecla sem 

querer. Mas a solução é bem simples. Basta voltar ao site do cadastro sincronizado e na 

"Recuperar solicitação" corrigir apenas o nome, aproveitando as outras 

informações já preenchidas anteriormente. 

Se uma matriz criar uma filial na mesma comarca, deve-se exigir um DBE para ela e 

criar um novo número de registro? 

com a RFB, todas as filiais de matrizes devem ter seu próprio 

número de registro. Isto porque, a RFB difere cada entidade por esse número, não 

podendo usar o mesmo número de registro para ambas. Deve-se exigir DBE para cada 

filial e criar um novo número de registro para cada. 

Atualmente, a criação de novo número de registro é feita por demanda, ou seja, a 

medida que as filiais veem aparecendo, o cartório cria o novo número. 

19. O que é Omissão Contumaz e como orientar o cliente a resolver a pendência.

ão Contumaz é o motivo da baixa de ofício efetuada pela Receita Federal do 

Brasil. Ocorre quando a entidade deixa de apresentar quaisquer tipos de declarações 

para a RFB no período de 5 (cinco) anos ou mais e, após ser notificada, não resolve as 

, tendo a baixa de sua inscrição (CNPJ) de ofício. 

Para resolução dessa situação, caso o cliente queira reativar o CNPJ, deve

mais próxima e pedir a reativação. A RF irá verificar as pendências (tributos atrasados) a 

serem resolvidos primeiro. Estando tudo certo, o CNPJ será reativado e o usuário 

poderá fazer um novo DBE com as alterações que quiser. 
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informado diverge do nome constante do Cadastro de Pessoas Físicas - CPF. Como 

se de equívoco durante o 

preenchimento do nome do responsável informado. Normalmente isso ocorre por troca 

, José/Josué, Isabela/Izabela, etc.) ou 

por, no momento do preenchimento, o usuário ter encostado em outra tecla sem 

querer. Mas a solução é bem simples. Basta voltar ao site do cadastro sincronizado e na 

"Recuperar solicitação" corrigir apenas o nome, aproveitando as outras 

se exigir um DBE para ela e 

com a RFB, todas as filiais de matrizes devem ter seu próprio 

número de registro. Isto porque, a RFB difere cada entidade por esse número, não 

se exigir DBE para cada 

Atualmente, a criação de novo número de registro é feita por demanda, ou seja, a 

 

19. O que é Omissão Contumaz e como orientar o cliente a resolver a pendência. 

ão Contumaz é o motivo da baixa de ofício efetuada pela Receita Federal do 

Brasil. Ocorre quando a entidade deixa de apresentar quaisquer tipos de declarações 

para a RFB no período de 5 (cinco) anos ou mais e, após ser notificada, não resolve as 

Para resolução dessa situação, caso o cliente queira reativar o CNPJ, deve-se ir à RF 

mais próxima e pedir a reativação. A RF irá verificar as pendências (tributos atrasados) a 

stando tudo certo, o CNPJ será reativado e o usuário 



 

 

 

20. Se há uma sociedade simples antiga registrada em cartório, mas inscrita na RFB como 

sociedade empresária, e estiver querendo a baixa

Há duas maneiras de se solucionar a questão:

(1) O cliente poderá ir à RFB, levando uma certidão da JUCEMG que comprova que não 

há registro da entidade lá, para que seja feita a alteração de natureza jurídica de ofício. 

Após, o cliente conseguirá emitir o DBE para o cartório, a fim de que seja feita a baixa 

da inscrição da entidade. 

(2) O cartório pode registrar o distrato sem DBE. Em seguida, o cliente deve comparecer 

à RFB com a distrato registro e requerer a baixa da entidad

21. Se um sócio for apenas alterar o cargo, sem sair da sociedade, como fazer?

Há no cadastro sincronizado a evento de "Alteração de Dados do Sócio/Administrador". 

Esse evento é utilizado para alterar o cargo do sócio, sem a necessidade d

incluí-lo novamente na sociedade.

 

20. Se há uma sociedade simples antiga registrada em cartório, mas inscrita na RFB como 

e estiver querendo a baixa da inscrição, como proceder?

Há duas maneiras de se solucionar a questão: 

(1) O cliente poderá ir à RFB, levando uma certidão da JUCEMG que comprova que não 

há registro da entidade lá, para que seja feita a alteração de natureza jurídica de ofício. 

rá emitir o DBE para o cartório, a fim de que seja feita a baixa 

(2) O cartório pode registrar o distrato sem DBE. Em seguida, o cliente deve comparecer 

à RFB com a distrato registro e requerer a baixa da entidade, levando o DBE.

21. Se um sócio for apenas alterar o cargo, sem sair da sociedade, como fazer?

cronizado a evento de "Alteração de Dados do Sócio/Administrador". 

Esse evento é utilizado para alterar o cargo do sócio, sem a necessidade d

lo novamente na sociedade. 

53 

20. Se há uma sociedade simples antiga registrada em cartório, mas inscrita na RFB como 

, como proceder? 

(1) O cliente poderá ir à RFB, levando uma certidão da JUCEMG que comprova que não 

há registro da entidade lá, para que seja feita a alteração de natureza jurídica de ofício. 

rá emitir o DBE para o cartório, a fim de que seja feita a baixa 

(2) O cartório pode registrar o distrato sem DBE. Em seguida, o cliente deve comparecer 

e, levando o DBE. 

21. Se um sócio for apenas alterar o cargo, sem sair da sociedade, como fazer? 

cronizado a evento de "Alteração de Dados do Sócio/Administrador". 

Esse evento é utilizado para alterar o cargo do sócio, sem a necessidade de retirá-lo e 


