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INTRODUÇÃO: NOVA SISTEMÁTICA DE ATENDIMENTO CNPJ

Os  Cartórios  de  Registro  de  Pessoas  Jurídicas  iniciarão  o  deferimento  da  inscrição,
alteração e baixa do CNPJ, simultaneamente com o registro do respectivo ato cadastral
Cartório.  Através da implantação deste novo fluxo de atendimento, há uma expectativa na
diminuição  do  tempo  para  a  legalização  de  Pessoas  Jurídicas  de registro  em  Cartório,
através da eliminação de etapas desnecessárias e simplificação de procedimentos para o
cidadão.

Um  dos  pontos  relevantes  para  o  sucesso  desta  nova  sistemática  está  relacionado  à
capacitação dos analistas CNPJ dos Cartórios, no que se refere à análise das solicitações
CNPJ.  Objetivando  fornecer  subsídios  técnicos  e  operacionais  para  os  funcionários  dos
Cartórios, bem como divulgar as linhas mestras do Atendimento CNPJ, foi elaborado pela
Receita Federal e IRTDPJBrasil o  “Manual de Referência ao Atendimento CNPJ realizado

pelos Cartórios de Registro de Pessoa Jurídica”,  contendo informações relevantes, para
orientar o atendimento CNPJ.
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1) ATRIBUIÇÃO DO ANALISTA CNPJ

A atribuição do Analista do CNPJ é verificar se os dados informados pelo cidadão, no pedido de
inscrição,  alteração  ou  baixa  no  CNPJ,  estão  de  acordo  com  o  ato  constitutivo  ou  alterador,
procedendo o deferimento ou indeferimento, conforme o caso.

É importante ressaltar que a conferência feita pelo analista e o respectivo deferimento, refletirão
nos bancos de dados dos demais órgãos intervenientes, Receita Federal, Secretaria de Estado da
Fazenda  (comércio),  Prefeitura  Municipal,  Corpo  de  Bombeiros,  Vigilância  Sanitária  e  Meio
Ambiente.

1.1) Fluxo do Processo

1.2) Etapas de competência do cartório

α) Busca de Nomes
O Cliente enviará 3 nomes para verificação de possibilidade de registro desses nomes

β) Informação de custas
O Cliente enviará a documentação e o cartório informará as custas

χ) Informação à RFB do recebimento da documentação
Pago custas e emolumentos, no momento do recebimento da documentação do cliente o 
cartório informará, via Central RTDPJBrasil, à RFB o recebimento.

δ) Informação de exigências ao cliente
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O cartório irá analisará a documentação e fará as exigências necessárias.

ε) Informação do Deferimento ou Indeferimento à RFB
Depois de analisada o cartório, via Central RTDPJBrasil, informará à RFB o deferimento ou 
indeferimento do pedido do requerente.

φ) Caso deferido, emitir o CNPJ
Caso tenha sido deferido, o cartório poderá imprimir o CNPJ e entregá-lo ao requerente ou 
até enviá-lo por email. 

2) CNPJ – CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA – INFORMAÇÕES GERAIS DA RFB

2.1) NATUREZAS JURÍDICAS SUJEITAS A REGISTRO NO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS
PESSOAS JURÍDICAS NO CNPJ

Código
RFB

Descrição

122-8 Consórcio Público de Direito Privado
125-2 Fundação Pública de Direito Privado Federal
126-0 Fundação  Pública  de  Direito  Privado  Estadual  ou  do  Distrito

Federal
127-9 Fundação Pública de Direito Privado Municipal
217-8 Estabelecimento no Brasil de Sociedade Estrangeira
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  (de  Natureza

Simples)
306-9 Fundação Privada
307-7 Serviço Social Autônomo
311-5 Entidade de Mediação e Arbitragem
313-1 Entidade Sindical
320-4 Estabelecimento, no Brasil, de Fundação ou Associação Estrangeiras
322-0 Organização Religiosa
326-3 Órgão de Direção Regional de Partido Político
327-1 Órgão de Direção Local de Partido Político
330-1 Organização Social (OS)
399-9 Associação Privada

Link de acesso à página, referente às Naturezas Jurídicas, da Comissão Nacional de 
Classificação – Concla do IBGE:
http://concla.ibge.gov.br/pt/estrutura/natjur-estrutura/natureza-juridica-2014
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2.2) INSTRUÇÃO NORMATIVA DO CNPJ

A Instrução Normativa RFB 1470, de 30 de maio de 2014, atualmente é a IN que dispõe 
sobre o Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas – CNPJ.

*A partir de 1 ºde junho de 2016 , o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) 
passará a ser regido pela Instrução Normativa  RFB 1634 de 06 de maio de 2016.

Link's de acesso: 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?
visao=anotado&idAto=52901

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?
visao=anotado&idAto=73658#1624555

       OBSERVAR PRINCIPALMENTE OS ANEXOS:
        

• ANEXO V  - TABELA DE NATUREZA JURÍDICA X QUALIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE 
DA ENTIDADE

• ANEXO VI - TABELA DE NATUREZA JURÍDICA X QUALIFICAÇÃO DOS INTEGRANTES 
DO QSA

• ANEXO VIII  - TABELA DE DOCUMENTOS E ORIENTAÇÕES

• ANEXO IX  -TABELA DE SITUAÇÕES ESPECIAIS

2.3) APLICATIVO DE COLETA CNPJ

O aplicativo de Coleta Web do CNPJ é utilizado para preencher o formulário de solicitação de atos
cadastrais perante o CNPJ. É nele que o requerente informa seus dados para homologação do CNPJ
Junto à RFB. Somente é acessado através de link oficial da Receita Federal.
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Link de acesso: https://www14.receita.fazenda.gov.br/cadsincnac/inicioAction.do
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2.4) RECIBO DA SOLICITAÇÃO DE ATOS PERANTE O CNPJ

Ao iniciar e finalizar a solicitação, o cidadão recebe um número composto por um recibo e
por um identificador em 14 posições como exemplificado abaixo:

                                 
recibo: MG12345678   id: 00012365445625 (inscrição);

recibo: MG12345678   id: 12345432000126  ( inscrição de filial, alteração ou baixa)

2.5) CONSULTA SITUAÇÃO DO PEDIDO À RFB

O cidadão pode acompanhar o andamento de sua solicitação pela internet.  Verificar a
liberação do DBE e Imprimir o DBE. Verificar o motivo do indeferimento da solicitação
tanto na PPA quanto o indeferimento pela RFB ou pelo Cartório.
Link de acesso: 
http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/fcpj/consulta.asp
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2.6) PPA RFB E DOS CONVENIADOS SINCRONIZADOS 

Finalizada a coleta dos dados, estes dados são submetidos a verificações eletrônicas feitas
pela RFB e pelos parceiros sincronizados (SEFAZ, prefeituras ou outros), chamadas de PPA
(Pesquisas Prévias Automatizadas). Estando “OK”  as PPA, é liberado o DBE –  Documento
Básico de Entrada do CNPJ.

É importante salientar que tratam-se de pesquisas prévias ,  podendo ser colocadas em
exigência e até indeferida pelo órgãos federais, estaduais e municipais no ato de Entrega
de documentação. 

2.7) DOCUMENTO BÁSICO DE ENTRADA –  D B E (CONCEITO DE “TEMPO de DBE”)

O DBE é um protocolo que deve ser assinado pelo RESPONSÁVEL perante o CNPJ e entregue junto
com a documentação.

O conceito de “tempo de DBE” é muito importante. Quando uma solicitação está em “tempo de
DBE” significa que as verificações da RFB e dos parceiros sincronizados estão OK e o cidadão está
liberado para dar entrada com a documentação na Receita Federal ou no Cartório.

De quando finalizada e enquanto estiver em “tempo de DBE”, a solicitação pode ser cancelada pela
internet.
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O DBE fica disponível por 90 dias para apresentação da documentação. Se não for apresentada a
documentação em 90 dias, o DBE é automaticamente cancelado por decurso de prazo. Após a
recepção da documentação pela RFB ou pelo Cartório, somente pode ocorrer o deferimento ou
indeferimento da solicitação.
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2.8) RECEPÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO

A recepção da documentação é a informação feita pelo atendente do Cartório de que o
cidadão apresentou o  DBE  e  a  documentação.  A  Recepção  deverá  ser  informada pela
Central RTDPJBrasil ou através do integrador Estadual. 

Nesse  momento  o  DBE  deixa  de  estar  disponível  para  impressão  e  é  interrompida  a
contagem do prazo de 90 dias para a apresentação da documentação.

Os Cartórios farão a recepção da documentação no aplicativo desenvolvido pela Central de
Cartórios ou pelas Centrais Estaduais,  no caso dos Estados que possuírem. no caso dos
estados que possuem integrador estadual.

2.9) DEFERIMENTO OU INDEFERIMENTO DA SOLICITAÇÃO

Conferido  o  documento  com  os  dados  coletados  na  solicitação,  se  tudo  estiver  OK  a
solicitação  deverá  ser  deferida.  Nesse  momento,  é  gerada  a  inscrição  do  CNPJ  se  for
inscrição e atualizada a base CNPJ se for alteração ou baixa.

Se  houver  divergência  entre  o  documento  apresentado  e  os  dados  coletados  podem
ocorrer duas situações:

α) O DOCUMENTO está CORRETO e os DADOS COLETADOS ERRADOS. O processo deve ser
colocado em exigência e a solicitação no CNPJ deve ser indeferida. O cidadão deve fazer
nova solicitação, gerando novo recibo.

β) OS DADOS COLETADOS estão CORRETOS e o DOCUMENTO está ERRADO. O processo deve
ser  colocado  em  exigência.  O  cidadão  deve  providenciar  novo  documento  corrigido e
conferido  o  documento  com  os  dados  coletados  na  solicitação,  se  tudo  estiver  OK  a
solicitação deverá ser deferida.

O processo pode ficar em exigência pelo prazo necessário.

2.10) CANCELAMENTO DE SOLICITAÇÃO PELA INTERNET
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Após finalizada a solicitação no Aplicativo de Coleta Web do CNPJ até antes da recepção da
documentação (até o “tempo de DBE”), a solicitação pode ser cancelada pela internet.

Link de acesso: http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/fcpj/cancela.asp

2.11) RECUPERAÇÃO DE SOLICITAÇÃO NÃO FINALIZADA, CANCELADA OU INDEFERIDA

O cidadão não precisa redigitar totalmente uma solicitação que tenha sido não finalizada,
cancelada ou indeferida. Basta “Recuperar a Solicitação”, efetuar as correções necessárias
e enviar ou reenviar.

Se for somente a finalização de uma solicitação não finalizada o número do recibo é o
mesmo inicial.

Se tratar-se de reenvio de solicitação cancelada ou indeferida, o sistema gera um novo
número de recibo.

Link de acesso: https://www14.receita.fazenda.gov.br/cadsincnac/inicioAction.do

2.12) CONSULTA AO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E SITUAÇÃO CADASTRAL

Está disponível na página da Receita Federal na internet a Consulta ao Comprovante de
Inscrição e Situação Cadastral do CNPJ. Este comprovante traz todas informações do CNPJ
não protegidas por sigilo fiscal, inclusive, o Quadro de Sócios e Administradores – QSA.

 Acesse o link: 
http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.
asp

2.13) CONSULTA AO COMPROVANTE DE SITUAÇÃO CADASTRAL DO CPF – CADASTRO DE PESSOAS
FÍSICAS

Está disponível também na página da Receita Federal na internet a consulta pública ao
Comprovante de Situação Cadastral do CPF – Cadastro de Pessoas Físicas. Está consulta é

1



muito útil pois fornece informações sobre o titular, data de nascimento, data da emissão e
situação cadastral de um CPF.

Link da acesso: 
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATCTA/CPF/ConsultaPublica.asp

2.14) EVENTOS DO CNPJ

2.14.1) EVENTOS DE INSCRIÇÃO
 101- Inscrição de Primeiro Estabelecimento

 É utilizado para criar um estabelecimento matriz na Base CNPJ, ou seja,
primeiro estabelecimento da empresa;
Deve ser utilizado no caso de inscrição de empresa ou entidade   brasileira;
Quando informada CNAE de interesse da Secretaria de Fazenda do Estado,
gera respectiva Inscrição Estadual;
Quando  informado  endereço  de  Município  Convenente  do  Cadastro
Sincronizado Nacional (PBH) participe do Sistema Integrador Estadual gera
Inscrição Municipal. (Em estudo no Estado de São Paulo).  
Os dados das inscrições são repassados para os Órgãos de Licenciamento
(Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária e Meio Ambiente.

102 - Inscrição dos demais estabelecimentos
É utilizado para inscrição de um estabelecimento filial na Base CNPJ;

103 - Inscrição de estabelecimento filial de pessoa jurídica brasileira no exterior
É utilizado para criar, na Base CNPJ, um estabelecimento filial no exterior
de uma empresa brasileira.

2.14.2) EVENTOS DE ALTERAÇÃO 
202 - Alteração da pessoa física Responsável perante o CNPJ

Deve ser utilizado exclusivamente pelo estabelecimento matriz, no caso de
alteração da pessoa física responsável perante os órgãos convenentes.
Observação: na RFB existe a figura da Pessoa Física Responsável, que é a
pessoa  física,  sócia  ou  não,  com  Poder  de  Administração  na
sociedade/entidade.

203 - Exclusão do título do estabelecimento          (nome de fantasia)
Deve  ser  utilizado,  pela  matriz  ou  pela  filial,  para  excluir  o  nome  de
fantasia do estabelecimento da Base CNPJ.

204 - Cisão parcial (específico para a sucedida)
Deve  ser  utilizado,  pelo  estabelecimento  matriz,  para  identificar  as
empresas resultantes de cisão parcial;
A sucedida deverá informar o(s) CNPJ da(s) empresa(s) sucessora(s).

209 - Alteração de endereço entre municípios do mesmo estado
Deve ser  utilizado,  pelo estabelecimento matriz  ou filial,  para alterar  o
endereço entre municípios pertencentes ao mesmo estado da federação;
Apesar do evento 209 ser evento de alteração, os Sistemas Integradores
Estaduais devem interpretá-lo da seguinte forma:
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Como um pedido de baixa, no município de onde a empresa está saindo
(município de origem);
Como pedido de inscrição, no município para onde a empresa está indo
(município de destino).

210 - Alteração de endereço entre estados
Deve ser  utilizado,  pelo estabelecimento matriz  ou filial,  para alterar  o
endereço de um estado da federação para outro estado;
Apesar do evento 210 ser evento de alteração, os Integradores Estaduais
devem interpretá-lo da seguinte forma:
Como pedido de baixa,  no  Estado onde a  empresa está  saindo (UF de
origem);
Como pedido de inscrição, no estado para onde a empresa está indo (UF
de destino).

211 - Alteração de endereço dentro do mesmo município
Deve ser utilizado para alterar o endereço dentro do mesmo município.

214 - Alteração de telefone (DDD/telefone)
Deve ser utilizado para alterar o número do telefone do estabelecimento
(matriz ou filial).

216 - Alteração de fax (DDD/fax)
Deve  ser  utilizado  para  alterar  o  número  do  fax  do  estabelecimento
(matriz ou filial).

217 - Exclusão de fax (DDD/fax)
Deve ser utilizado para excluir o número do fax do estabelecimento (matriz
ou filial).

218 - Alteração de correio eletrônico
Deve ser  utilizado para alterar  o correio  eletrônico  do estabelecimento
(matriz ou filial).

219 - Exclusão de correio eletrônico
Deve ser  utilizado para excluir  o  correio  eletrônico  do estabelecimento
(matriz ou filial).

220- Alteração de nome empresarial (firma ou denominação)
Deve  ser  utilizado,  exclusivamente  pelo  estabelecimento  matriz,  para
alterar o nome empresarial no CNPJ.
O Nome Empresarial constante no DBE (Documento Básico de Entrada),
para os atos de alteração e baixa, é o existente na base CNPJ;
O Nome Empresarial é coletado apenas na prática dos eventos dos grupos
101, do evento 220, do evento 220 + 225;
Para os demais eventos, como não será coletado, deverá ser recuperado
da  Base  CNPJ  e  exibido  no  momento  da  coleta.  Nesse  caso,  o  nome
empresarial recuperado da Base CNPJ estará indisponível para alteração
pelo contribuinte.
Observação importante:  pode ser  enviado diferente do coletado se no
momento  do  deferimento  foi  acordado  com  o  cidadão  a  utilização  de
outro nome empresarial;

221 - Alteração do título do estabelecimento (nome de fantasia)
Deve ser  utilizado para alterar  o nome de fantasia  do estabelecimento
(matriz ou filial).
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222 - Alteração do Porte da Empresa
Deve ser utilizado exclusivamente pelo estabelecimento matriz, no caso de
alteração do porte da empresa (“microempresa”, “empresa de pequeno
porte”  ou  “demais”).  O  atributo  “Porte  de  Empresa”  no  CNPJ  sempre
reflete a informação constante no Órgão de Registro.

224 - Alteração do Contabilista Responsável pela organização contábil perante o
CRC

Deve  ser  utilizado  quando  ocorrer  alteração  do  contador  pessoa  física
responsável pela empresa de contabilidade, constante do CNPJ;

225 - Alteração da natureza jurídica
Deve  ser  utilizado  exclusivamente  pelo  estabelecimento  matriz  para
alterar o código da natureza jurídica.  

230 - Alteração da qualificação da pessoa física responsável perante o CNPJ
Deve ser utilizado exclusivamente pelo estabelecimento matriz, no caso de
alteração da qualificação do responsável pela empresa/entidade.

232 - Alteração do Contabilista ou da Empresa de Contabilidade
Deve ser utilizado para alterar o contabilista pessoa física, ou a empresa de
contabilidade, do estabelecimento matriz ou filial.

233 - Exclusão do Contabilista ou da Empresa de Contabilidade
Deve ser utilizado para excluir o contabilista pessoa física, ou a empresa de
contabilidade, do estabelecimento matriz ou filial.

237 - Indicação de Preposto
Deve  ser  utilizado  pela  pessoa  física  responsável  para  indicação  de
preposto do estabelecimento matriz.

238 - Substituição de Preposto
Deve  ser  utilizado  pela  pessoa  física  responsável  para  substituição  de
preposto do estabelecimento matriz.

239 - Exclusão de Preposto
Deve  ser  utilizado  pela  pessoa  física  responsável  para  exclusão  de
preposto do estabelecimento matriz.

240 - Renúncia de Preposto
Deve  ser  utilizado  pelo  preposto  para  sua  própria  exclusão  do
estabelecimento matriz. Evento exclusivo da RFB.

244 - Alteração de Atividades Econômicas (principal e secundárias)
Deve  ser  utilizado  para  alterar,  simultaneamente,  as  atividades
econômicas principal secundárias do estabelecimento matriz ou filial;
Para alteração de atividade principal  ou secundária,  sempre deverá ser
informado  todo  o  conjunto  de  atividades.,  que  irão  sobrepor  as
atualmente informadas na base CNPJ;

246 - Indicação de estabelecimento matriz
Solicitação é feita pelo estabelecimento filial que estiver sendo elevado à
condição de matriz.
Deve ser averbado primeiro no Cartório do estabelecimento matriz que
estiver sendo rebaixado à condição de filial e posteriormente no Cartório
de jurisdição da filial que estiver sendo elevado à condição de matriz;  
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Não  existe  mais  a  vinculação  entre  a  extensão  0001  do  número  de
inscrição  do  estabelecimento  inscrito  no  CNPJ,  pois  a  matriz  poderá
passará a ter a extensão 0002, 0003, etc.
O atributo Matriz ou Filial é atributo desvinculado do número do CNPJ;

247 - Alteração do Capital Social
Deve  ser  utilizado  exclusivamente  pelo  estabelecimento  matriz  para
informar ou alterar o capital social total da pessoa jurídica.

248 - Alteração do tipo de unidade
Deve ser utilizado para alterar o tipo de unidade produtiva ou auxiliar.

249 - Alteração da forma de Atuação
Deve  ser  utilizado  para  alterar  a  forma  de  atuação  das  atividades  do
estabelecimento.

257 - Alteração do Número de Registro no órgão competente
Deve  ser  utilizado  para  alterar  o  NIRE  ou  o  Número  de  Registro  no
Cartório. Exclusivo na Receita Federal para corrigir alguma inconsistência
na base CNPJ identificada pelo contribuinte;

2.14.3) EVENTOS DE SITUAÇÕES ESPECIAIS
405 - Decretação de Falência

Deve  ser  utilizado  quando  ocorrer  a  decretação  de  falência  do
estabelecimento matriz;
Não  é  permitida  a  prática  do  evento  405 para  as  seguintes  Naturezas
Jurídicas: 201-1, 203-8, 215-1, 216-0 e 222-4;
Qualquer alteração posterior ao registro do início da falência, só poderá
ser efetuada por determinação judicial;
Somente o evento 517 – Pedido de Baixa poderá ser praticado para o CNPJ
que estiver na situação de falência.

406 - Reabilitação de Falência
Deve  ser  utilizado  quando  ocorrer  a  reabilitação  da  falência  do
estabelecimento matriz.

408- Término de Liquidação
Deve ser utilizado para informar o término do processo de liquidação.

410 – Inicio de Intervenção
Deve ser utilizado para informar o início do processo de intervenção.

411 – Término de Intervenção
Deve ser utilizado para informar o término do processo de Intervenção.

412 - Interrupção Temporária de Atividades
Deve ser utilizado para informar a suspensão temporária das atividades do
estabelecimento matriz.
A situação cadastral no CNPJ da pessoa jurídica passará a ser “suspensa”,
motivo:  “interrupção  temporária  de  atividade”.  Se  efetuado  para
estabelecimento matriz interrompe toda a Pessoa  Jurídica (matriz e filiais
que  estejam  ativas). Se  efetuado  por  estabelecimento  filial  interrompe
somente a filial;

413 - Reinício das Atividades interrompidas temporariamente
Deve  ser  utilizado  para  reiniciar  as  atividades  que  estavam  suspensas
temporariamente.
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A situação cadastral no CNPJ passará a ser “ativa”;
Se  efetuado  para  estabelecimento  matriz  reativa  a  matriz  e  todos  os
estabelecimentos filiais que estavam ativo no momento da interrupção;
Se efetuado por estabelecimento filial reativa somente a filial;

414 - Restabelecimento de Matriz (Restabelecimento da Inscrição da Entidade)
Deve  ser  utilizado  para  tornar  ativa  a  situação  cadastral  do
estabelecimento matriz  que  havia  sido  baixado no  CNPJ,  se  a  empresa
comprovar  que  está  ativa  no  órgão  de  registro,  Junta  Comercial  ou
Cartório; Se efetuado de forma isolada vai sempre para a RFB. Se for feito
conjuntamente com outros atos de registro em Cartório, basta conformar
que a entidade esta ativa no órgão de registro.

416 – Início de Liquidação Judicial
Deve  ser  utilizado  quando  ocorrer  o  início  da  liquidação  judicial  do
estabelecimento matriz.
O evento 416 obriga a prática do evento 220 em cascata. O evento 202
será praticado internamente na solicitação.
Observação: o evento 220 é evento de alteração do nome empresarial,
onde deverá ser acrescido ao nome empresarial o termo “em liquidação”.

 417 – Início de Liquidação Extrajudicial
Deve  ser  utilizado quando  ocorrer  o  início  da  liquidação  extrajudicial  do
estabelecimento matriz.

418 – Recuperação Judicial
Deve  ser  utilizado  quando  ocorrer  a  recuperação  judicial  do
estabelecimento matriz;
Não  é  permitida  a  prática  do  evento  418 para  as  seguintes  Naturezas
Jurídicas: 201-1, 203-8, 215-1, 216-0 e 222-4;
Para  os  eventos  419,  405,  517,  204,  225,  247  deverá  ser  permitida  a
exclusão  total  ou  parcial  do  QSA,  quando  for  o  caso  de  exigência  de
composição societária, desde que tenha sido praticado o evento 418;
É  permitida  a  prática  dos  eventos  do  grupo  400  para  o  CNPJ  que  se
encontra  em  recuperação  judicial,  com  exceção  dos  seguintes  eventos:
407, 403, 410, 416 e 417;
O evento 418 obriga a prática do evento 220 em cascata. O evento 202
será praticado internamente na solicitação.
Observação: o evento 220 é evento de alteração do nome empresarial,
onde deverá ser acrescido ao nome o termo “‘em recuperação judicial”.

419 – Encerramento da Recuperação Judicial
Deve ser utilizado quando ocorrer o encerramento da recuperação judicial
do estabelecimento matriz.

2.14.4) EVENTO RELATIVO À BAIXA
517 - Pedido de Baixa

Deve ser utilizado para baixar a inscrição do estabelecimento matriz ou
filial, pelos motivos:
Extinção pelo encerramento da liquidação voluntária/
Incorporação/ Fusão/ Cisão Total/ Encerramento do processo de falência/
Encerramento do processo de liquidação extrajudicial;
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A baixa de filial sempre é por Extinção pelo encerramento da liquidação
voluntária.  Os demais motivos não estão disponíveis para baixa de filial.

EVENTOS 600's e 800's
Os eventos 600's (601, 602, 602..etc) são eventos específicos da  SEFAZ
-Secretaria de Estado da Fazenda de São Paulo – SP e não carecem de
nenhuma conferência por parte dos Cartórios;
Os eventos 600's (601, 602, 602..etc) são eventos específicos da SEFAZ-

Secretaria de Estado da Fazenda de São Paulo - SP e não carecem
de nenhuma conferência por parte dos Cartórios;

EVENTOS DE DEFERIMENTO COMUM:

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

                 EVENTOS  DE  ALTERAÇÃO

204 Cisão Parcial (específico para sucedida)

209 Alteração de Endereço entre Municípios dentro do mesmo Estado

210 Alteração de Endereço entre Estados

211 Alteração de Endereço dentro do mesmo município

220 Alteração do Nome Empresarial (firma ou denominação)

222 Enquadramento/Reenquadramento/ Desenquadramento de ME/EPP

225 Alteração de Natureza Jurídica

230 Alteração da Qualificação da Pessoa Física Responsável perante o CNPJ

244 Alteração de Atividades Econômicas (principal e secundárias)

246 Indicação de Estabelecimento Matriz

247 Alteração de Capital Social

          EVENTOS DE SITUAÇÕES ESPECIAIS

405 Decretação de Falência

406 Reabilitação de Falência

408 Término de Liquidação

410 Início de Intervenção

411 Término de Intervenção

412 Interrupção Temporária de Atividades

413 Reinício de Atividades Interrompidas Temporariamente

416 Início de Liquidação Judicial

417 Início de Liquidação Extra Judicial

418 Recuperação Judicial

419 Encerramento de Recuperação Judicial

1



                     EVENTOS   DE   Q S A

001 Entrada de Sócio/Administrador

003 Saída de Sócio/Administrador

005 Alteração de Sócio/Administrador

          EVENTOS DE DEFERIMENTO FACULTATIVO
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 deferimento é realizado pelo órgão de
registro).

TABELA DE EVENTOS DE DEFERIMENTO FACULTATIVO

                       EVENTOS DE ALTERAÇÃO

202 Alteração do Responsável perante o CNPJ

               EVENTOS DE SITUAÇÕES ESPECIAIS

414 Restabelecimento de Matriz

415 Restabelecimento de Filial

Para consultar a Tabela de eventos completa do Coleta Web CNPJ, acesse o link: 
https://www14.receita.fazenda.gov.br/cadsincnac/ajudaServlet?item=novoDocumento&blOk=0

2.15) FLUXO OPERACIONAL

2.15.1)-  O sistema funcionará utilizando 3 serviços, acessando diretamente os servidores
da RFB:

  *  S35 – Serviço de Recuperação dos dados da Coleta Web do CNPJ;
  *  S05 – Serviço de Recepção da Documentação
  * S06 – Serviço de Deferimento/Indeferimento da Solicitação

2.15.2)-  O deferimento  de  uma  solicitação  poderá  ser  feito  na  Receita  Federal  ou  no
Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas, conforme regras abaixo.
2.15.3)- O cidadão ao escolher alguma natureza jurídica de Cartório no aplicativo de Coleta
Web do CNPJ vai receber a seguinte pergunta: 
Seu ato constitutivo/alterador já foi registrado no órgão de registro?

1



2.15.4)  Se  a  resposta  for  “Sim”  significa  que  o  cidadão  está  informando  um  ou  mais  atos
registrados no passado (legado) e nesse caso o deferimento será feito pela Receita Federal.

Nessa situação o cidadão pode colocar eventos ocorridos em várias datas passadas desde
que  não  conflitem  entre  si.  A  data  do  evento  informada  no  momento  da  coleta
sensibilizará a base CNPJ quando ocorrer o deferimento na RFB.
Se  o  Cartório  tentar  recepcionar  a  documentação  ou  deferir  um  ato  de  legado
(direcionado para deferimento da Receita Federal) o sistema não permitirá.
A maneira mais simples de saber se uma solicitação é de legado e está direcionada para
deferimento da Receita Federal é observando a parte superior do DBE que informará: A
análise e o deferimento deste documento serão efetuados pelo seguinte órgão:  Receita

Federal do Brasil.

2.15.5) Se a resposta for “Não” significa que o cidadão está informando um ato novo e, portanto,
nessa situação o deferimento poderá ser feito pelo Cartório. Os eventos constantes da solicitação
deverão pertencer a um único registro e a data do evento será a data informada pelo Cartório no
momento do deferimento.

Alternativamente,  caso  o  Cartório  ainda  não  esteja  participando  do  processo  de
deferimento, mesmo tendo respondido “Não”, este DBE poderá ser deferido pela Receita
Federal. Mas, diferentemente do ato de legado, somente poderá conter eventos levados a
registro na mesma data, uma vez que está data será informada pelo atendente da Receita
no momento do deferimento e sobreporá a data coletada;
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Se o Cartório recepcionar a documentação utilizando o sistema e informando à RFB, 
deverá ocorrer obrigatoriamente uma informação de Deferimento ou Indeferimento da 
Solicitação para a RFB. Após a Recepção da Documentação pelo Cartório a Receita Federal 
não consegue trabalhar a solicitação.

Se o cidadão apresentar este DBE na Receita Federal e não houver ocorrido informação da 
Recepção da Documentação pelo Cartório, a Receita Federal conseguirá trabalhar a 
solicitação efetuando a recepção da documentação (que já deverá estar devidamente 
registrada) e efetuando o deferimento.

A maneira mais simples de saber se uma solicitação é “ato novo” e pode ser recepcionada 
e deferida pelo Cartório é observando  a parte superior do DBE que informará: A análise e 

o deferimento deste documento serão efetuados pelo seguinte órgão: Receita Federal do 

Brasil ou Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas, se este for conveniado do CNPJ.
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3) ANÁLISE FORMAL E TÉCNICA

Em  linhas  gerais,  a  análise  formal  e  técnica  consiste  em  verificar  se  a  documentação
apresentada pelo contribuinte está em conformidade com o previsto na legislação e se os
dados da FCPJ e/ou QSA estão de acordo com o que consta no ato registrado.

MUITO IMPORTANTE:  o Analista de CNPJ somente deverá conferir  os dados sujeitos  a
registro. Os demais dados NÃO devem ser conferidos! No tópico a seguir são indicados os
campos sujeitos à conferência.

CONFERÊNCIA DOS CAMPOS

FCPJ – Ficha Cadastral da Pessoa Jurídica:

Campos Sujeitos à Conferência

• Código do Evento;

• Número do CNPJ ;

• Nome empresarial;

- Partícula ME/EPP;

• Natureza Jurídica;

• Capital Social;

• CNAE principal e secundária;

• Pessoa Física Responsável;

• Descrição do Objeto Social;

• Endereço da Pessoa Jurídica;

• Porte da Empresa (Sociedade Simples e Sociedade Simples Ltda);

Campos NÃO Sujeitos à Conferência

• Data do Evento;

• Número de Registro em Cartório;

• Nome de Fantasia (somente se constar do documento);

• Tipo de Unidade e Forma de Atuação;

• Contabilista

QSA – Quadro de Sócios de Administradores:

• Conceito;

• Pessoa Jurídica Obrigada a apresentar QSA;

• O que deve ser conferido no QSA;

FCPJ – FICHA CADASTRAL DA PESSOA JURÍDICA

CAMPOS SUJEITOS À CONFERÊNCIA

Código  de  Evento:  Deve  ser  verificado  se  o(s)  evento(s)  solicitado(s)
corresponde(m) ao ato registrado.
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Número do CNPJ:  Para os eventos de alteração,  deve ser verificado se o CNPJ
informado corresponde ao constante no ato alterador.

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: A Pessoa Jurídica não deverá acrescentar a partícula ME ou EPP
no nome empresarial. Se a Pessoa Jurídica estiver solicitando enquadramento de
ME ou EPP, a partícula será acrescentada automaticamente se ela tiver selecionado
a opção de porte na ficha “Porte de Empresa”.

Natureza Jurídica: Verificar se a NJ informada condiz com o ato.

Capital  Social:  Deve  ser  conferido  se  o  capital  social  informado  na  FCPJ
corresponde ao capital SUBSCRITO constante no ato constitutivo ou alterador.

CNAE:

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

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

ATENÇÃO: a conferência efetuada pelo Analista do CNPJ deve verificar se
as 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

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 cadastro. 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 assinar o DBE.
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OBSERVAÇÕES:

• 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).

• Nos  eventos  de  alteração,  é  verificado  após  a  transmissão  dos  dados,  se  o
responsável informado é o mesmo que consta na base CNPJ.

Endereço  da  empresa:  Conferir  se  corresponde  ao  endereço  informado  no  ato
constitutivo ou alterador

Porte  da  empresa:  Para  enquadramento  perante  o  CNPJ,  é  necessário  o  registro  da
Declaração de Enquadramento de ME ou EPP.

Obs: Se a empresa estiver solicitando enquadramento de ME ou EPP no Cartório,
não deverá acrescentar  na  FCPJ  a  expressão  ME ou EPP em seguida  ao  nome
empresarial. Se a Pessoa Jurídica estiver solicitando enquadramento de ME ou EPP,
a partícula será acrescentada automaticamente se ela tiver selecionado a opção de
porte na ficha “Porte de Empresa”.

CAMPOS NÃO SUJEITOS À CONFERÊNCIA
Para os eventos de alteração, em regra geral, o documento comprobatório será a
alteração registrada no Cartório;
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
etc. O 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
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 contribuinte.

Nome  de  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.

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 responsável pelo deferimento do CNPJ o Número
do Registro.

É o número que identifica de forma única cada estabelecimento de uma Pessoa Jurídica 
registrada na respectiva serventia; 
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Será informado no momento do deferimento do CNPJ pelo Cartório  e sensibilizará 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; 

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: 

NNNNNNPJXXXXXXXX-DV, onde: 

NNNNNN: é o número de serventia, fornecido pelo CNJ - Conselho Nacional de 
Justiça, que identifica nacionalmente o Cartório; 

PJ: para identificar que se trata de Pessoa Jurídica; 
XXXXXXXX: número aleatório de oito posições que identifica de forma única cada 
estabelecimento da Pessoa Jurídica no respectivo Cartório;
DV: digito verificador em duas posições;

QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES

CONCEITO

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
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 informada na FCPJ.

PESSOA JURÍDICA 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  do  percentual  de  participação  e/ou  valor  do
capital social;
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• Alteração da qualificação dos  sócios;

• Alteração do representante legal.

O QUE DEVE SER CONFERIDO NO QSA:

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

• Se  o  evento  informado  (entrada,  alteração  ou  saída  de  sócios)
corresponde documento levado a registro;

• Se  o  nome/CPF  informado  no  QSA  corresponde  ao  nome/CPF
informado documento levado a registro;

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

nome corresponde ao CPF informado.

• Qualificação;

• Percentual; 

• Representante legal;

• Valor em reais de participação no capital social.

PRINCIPAIS QUALIFICAÇÕES PERMITIDAS NO QSA

05 - Administrador:

• 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;

• Não informa representante legal.

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.
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Para consultar a tabela completa de Qualificação, acesse o link: 
https://www14.receita.fazenda.gov.br/cadsincnac/ajudaServlet?item=novoDocumento&blOk=0

3.3 TABELA DE MOTIVOS DE INDEFERIMENTO

Código Descrição

A04  O(s)  evento(s)  informado(s)  não  conferem  com  o  deliberado  no  ato
constitutivo/alterador.

A17  O  nome  empresarial  informado  é  diferente  do  constante  do  ato
constitutivo/alterador/extintivo.

A39  Nome Empresarial sem a informação da expressão EIRELI

A37  A partícula ME foi  informada junto ao Nome Empresarial

A38 A partícula EPP foi  informada junto ao Nome Empresarial

A40 A natureza jurídica informada é diferente da constante no ato constitutivo/alterador.

A41  O  nome  de  fantasia  informado  é  diferente  do  constante  do  ato
constitutivo/alterador.

A32  O Capital Social informado é diferente do constante do ato constitutivo/alterador.

A34 O Objeto Social informado é diferente do constante no ato constitutivo/alterador.

A19 A  atividade  econômica  principal  informada  não  consta  no  Objeto  Social  do  ato
constitutivo/alterador.

A29 A(s) atividade(s)  econômica(s)  secundaria(s) informada(s)  não constam no Objeto
Social do ato constitutivo/alterador.

A07 O endereço da Pessoa Jurídica informado é diferente do constante no  ato
constitutivo/alterador.

A21 O  representante  perante  o  CNPJ  informado  não  tem  poderes  de  administração
segundo o ato constitutivo/alterador.

A20 A qualificação do representante perante o CNPJ informada é diferente da 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.

Q04  A participação do sócio no capital informada no QSA é diferente da 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 diferente do constante no ato
constitutivo/alterador.

Q05 O representante legal informado no QSA é diferente do constante no ato
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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  é  diferente  da  assinatura  do  documento  de
identidade apresentado.

D10 DBE apresentado sem assinatura.

D04 DBE pertence a outra Pessoa Jurídica.

3.4      SITUAÇÕES EM QUE A CARTÓRIO DEVERÁ REGISTRAR O ATO SEM EXIGIR O DBE

Para as situações abaixo, NÃO DEVERÁ ser exigido o DBE/Protocolo como condição para
protocolar os documentos referentes aos registros em Cartório.

3.4.1) -  Inscrição de matriz simultaneamente  com inscrição de filial:
O CNPJ não permite a inscrição de matriz 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.

3.4.2) Nas Operações de Sucessão onde estiver sendo criado novo CNPJ deve ser exigido
somente o DBE das sucessoras:

Os  eventos  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.
 
3.4.3)  Solicitações  que  envolvam  participantes  do com  CPF  cancelado  por  óbito.
(Comprovante do CPF deverá ser anexado)

3.4.4) Solicitações que envolvam CNPJ que estejam em situação cadastral que impeça a
geração do DBE. (A serem definidas posteriormente)

3.4.5)  Solicitações  em  que  o  DBE  não  pode  ser  gerado  por  problemas  técnicos  do
sistema. (O registro sem DBE deverá ser feito a pedido da RFB)
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