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Passo-a-passo para alteração de 
representante legal no CNPJ 

 

 
Fundamentação legal: 
A entidade estará obrigada a atualizar no CNPJ qualquer alteração referente aos seus dados 
cadastrais até o último dia útil do mês subsequente ao de sua ocorrência. (Art. 22 da IN 
1470 de 30 de Maio de 2014).  
 
Dicas: 
  - É necessária cópia autenticada do documento de identificação do signatário para 
conferência de assinatura, salvo quando reconhecido firma em cartório. (Item b.1, art.14 da 
IN 1470 de 30 de Maio de 2014). 
 
- O DBE e o protocolo de transmissão ficam disponíveis no sítio da RFB na Internet pelo 
prazo de 90 dias para impressão e encaminhamento. (Inciso II do § 1º, art.13 da IN 1470 de 
30 de Maio de 2014). 
 
Antes de dar início ao processo, é necessário: 
- Ter em mãos o ato legal de alteração no CNPJ, a documentação do Responsável legal 
(CPF) e data de nascimento. 

 
Em caso de dúvidas:  
3347-5218 ou 3347-5219 (Subgerência de Regularidade Fiscal) 

 
1º passo: Acesse o site da Receita: 
https://www14.receita.fazenda.gov.br/cadsincnac/inicioAction.do  
 
2º passo: Deverá ser preenchido o Estado e Município de localização do órgão. Em seguida, clique 
em “preencher nova solicitação”. 
 
3º passo: Clique em “Pessoa Jurídica” no local mostrado pela imagem abaixo e, logo em seguida, 
“alteração cadastral”.  

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=52901
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4º passo: Será aberta uma tela com campos a serem preenchidos. Preencha com o CNPJ do órgão e 
o código que aparece na tela.  Após esse processo, será aberto automaticamente um documento 
que dará a sua chave de acesso para acompanhamento da sua solicitação. Salve ou imprima esse 
documento, pois será necessário. 
 
5º passo: Clique em “Eventos” do lado esquerdo da tela, como mostra a imagem:  

 
 

6º passo: Selecione a opção de alteração desejada. Neste caso de alteração de responsável será a 
opção dados cadastrais/situações especiais. 
 
7º passo: Selecione o motivo de preenchimento, que geralmente será “202- Alteração da pessoa 
física responsável perante o CNPJ”.  A data do evento será a data da publicação no DIO. 
 
8º passo: Aparecerão mais campos a serem preenchidos, no lado esquerdo da tela. Preencha todos 
eles. A Identificação (preencher a natureza jurídica e o número ato legal, que consta na publicação 
do DIO), Representante/Preposto (nome da pessoa que representa o órgão e seu CPF – nesse caso, 
o novo representante) e por último Endereço do Representante da Pessoa Jurídica. 
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9º passo: Para finalizar, clique em “Verificar Pendências” (o programa procura possíveis 
incorreções e informa quais documentos são necessários para execução de cada ato 
administrativo), na parte superior da tela e veja se falta o preenchimento de algo necessário. Se 
estiver tudo certo, clique em “Finalizar Preenchimento” e o seu DBE será gerado. A RFB tem um 
prazo para análise de pedidos de DBE, por isso poderá levar algumas horas para ela estar disponível 
para visualização e impressão. 
  
10º passo: Para realizar a consulta de seu DBE, entre no site da RFB e clique em “Empresa”, 
“Cadastros” e, por último, “Consulta Situação do Pedido de CNPJ”. Ou pelo link abaixo: 
http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/fcpj/consulta.asp 
 
11º passo: Aparecerá uma aba chamada lista de serviços. A opção a ser escolhida é “acesso direto 
ou com senha específica” que te levará a uma tela onde você deverá colocar o Número do Recibo e 
o Número de Identificação do DBE.  
 

 
 
 
12º passo: Após clicar em “Consultar”, será aberta a situação de seu DBE, juntamente com o link 
para a sua impressão. Agora é só imprimir para tê-lo em mãos. É necessária a assinatura do 
responsável pela entidade com autenticação no cartório. 

http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/fcpj/consulta.asp
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13º passo: Com o DBE impresso e assinado, você deverá levá-lo a Receita Federal, juntamente com 
o ato legal de nomeação do representante do CNPJ (cópia da publicação no diário oficial). Não é 
necessário agendar atendimento para entrega do DBE, basta depositá-lo em uma urna que fica 
disponível no atendimento. Dica: você pode capear os documentos que serão entregues à Receita 
Federal com um bilhete seu, contendo nome/telefone e colocando-se à disposição para prestar 
algum esclarecimento caso o atendente tenha dúvidas.  
 
14º passo: Após estes procedimentos, é só realizar o acompanhamento da sua solicitação pela 
mesma maneira anterior. 
 
15º passo: Para cancelar um DBE que já foi concluído, entre no site da RFB e clique em “Empresa”, 
“Cadastros” e, por último, “Cancelamento do pedido no CNPJ”. 
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Dica: Quando o DBE é indeferido é possível reaproveitar seus dados na opção “Recuperar 
Solicitação”. É necessário ter o número do recibo e o número da identificação. 
 

 
 
 
 


