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1) Qual o valor da taxa que deve ser gerado no caso de transformação de Ltda para
EIRELI com alteração do quadro societário?
Uma taxa de alteração de Ltda R$ 298,00 mais outra taxa de R$ 298,00 referente a
alteração do quadro.

2) Usuário não consegue transmitir sua FCN pois é solicitado que o campo DATA
TÉRMINO MANDATO seja preenchido. Como proceder?
No SIARCO o sócio está com a condição 201 que não é mais utilizada desde 2002.
Portanto,  deve  ser  solicitado  que  o  departamento  de  Cadastro  faça  a  correção  e
depois deve ser solicitado ao usuário que reaproveite o processo.

3) O usuário selecionou o evento 222 na FCN e no DBE. Porém, ao tentar integrar
apresenta divergência como se o usuário não tivesse selecionado o evento na
FCN. Como proceder?

A empresa  consta  na  RFB com o  porte  atualizado  ele  é  obrigado  a  informar  no
Redesim o evento de enquadramento (222), para que os órgãos integrados e o Siarco
seja alimentado com o mesmo porte, contudo, o contribuinte não necessita selecionar
o evento 222 no DBE.

4) Empresário Individual pode fazer rerratificação?
Legalmente  não  é  possível  rerratificar  o  RE,  somente  alterá-lo  em  caso  de  erro
material (endereço, nome etc). 
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5) O ato foi  arquivado na Junta  Comercial,  mas a  Receita  não foi  comunicada.
Como proceder?
Trata-se de um caso recorrente, pois há um tempo não havia a integração da Receita
com a Junta. O usuário deverá fazer uma Consulta Prévia para ser utilizada apenas
para gerar um DBE que fará a atualização de dados junto à RFB.
Aplica-se para matriz ou filial;
Selecione os eventos utilizados na última alteração;
Selecione a opção: “SIM” para “Esse processo será utilizado somente para atualiza-
ção de dados cadastrais na Receita Federal do Brasil?” conforme a seguinte imagem.

Basta concluir a CONSULTA PRÉVIA e depois inseri-la no DBE.

6) Estou fazendo processo de alteração, porém ao tentar salvar o mesmo ocorre o
ERRO 500. Como proceder?

Para que não ocorra o erro, o usuário deverá marcar os campos 4 e 5 (Forma de
atuação e Tipo de unidade).

7) Por que não foi gerado contrato padrão para Alteração de Natureza Jurídica?
O contrato padrão não está disponível para os processos de Alteração de Natureza Ju-
rídica, somente para abertura de empresas.
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8) Está tentando gerar um DBE e ao acessar o site da Receita e informar o número
da viabilidade apresenta o erro de viabilidade não encontrada. Como proceder?

Processos  com  Eventos  de  517-BAIXA ou  247-  ALTERAÇÃO  DE  CAPITAL E/OU
QUADRO SOCIETÁRIO não precisam de protocolo de Viabilidade para poder fazer o
DBE. Atenção, não é que o processo não precisa de DBE, precisa de DBE mas será
feito sem ter a viabilidade vinculada.

9) Usuário está fazendo transferência de sede para o estado de Goiás com o nome
que  ele  utilizava  na  outra  UF  mas  esse  nome  apresentou  colidência.  Como
proceder?
O usuário deverá fazer uma rerratificação alterando o nome empresarial, o qual deverá
tramitar junto com o ato de transferência de sede. A FCN estará com o nome novo que
deve ser aprovado na consulta prévia.

10) Como proceder para os casos em que o endereço da empresa sede que está
vindo de outro estado para Goiás, estiver errado no ato de transferência? 
De acordo com o MEMORANDO CIRCULAR Nº 003/2017 datado de 04 de agosto de
2017:
Quando se tratar de inscrição de transferência de SEDE para o Estado de Goiás, e
que no ato de alteração (instrumento contratual), constar o endereço errado, deverá
tramitar junto a alteração um segundo ato: rerratificação apensados, não cobrando ne-
nhuma  taxa  a  mais,  pois  o  arquivamento  correto  depende  dos  dois  atos.
Lembramos que tanto o FCN, DBE e a rerratificação deverão conter o endereço corre-
to.
Obs.: Deverá gerar apenas um número de protocolo no SIGFÁCIL, sendo que os atos
serão digitalizados em um único arquivo.

11)  Usuário está tentando fazer cadastro NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MEI,  mas
quando coloca o CNPJ o sistema não reconhece. Como proceder?
Isto pode ocorrer porque no SIARCO está faltando dados obrigatórios da empresa.
Neste caso é necessário preencher essas informações no Siarco e depois Reportar o
MEI através da funcionalidade de 'Reportar Empresa' que fica no Menu Suporte.
Se  apresentar  erro  de  “município  indisponível”  é  porque  o  município  não  está
habilitado para usar o SIGISS.

12)  Como proceder no portal SigFácil para gerar solicitação de Transferência De
Sede Para Outra UF(Estados não integrados)? E se além da Transferência ele
tiver outro evento, como alteração de atividade econômica por exemplo?
O usuário deve fazer a viabilidade na UF de destino. De posse da viabilidade ele deve
acessar o portal da RFB e gerar o DBE vinculando a viabilidade feita na UF de destino.
Quando  o  DBE  for  gerado  deve  acessar  o  portal  SigFácil  e  gerar  a  FCN  de
transferência  de  sede  para  outra  UF.  Para  todos  os  eventos o  DBE  utilizará  a
viabilidade no processo de Destino.
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13) Qual o prazo que o usuário tem para dar retorno no processo que entrou em
exigência?
O usuário tem um prazo de 30 dias (corridos) a contar da data da exigência registrada 
no SIGFÁCIL para dar retorno no processo. Após este prazo deverá apresentar novas 
taxas pagas, pois o processo será bloqueado automaticamente no sistema.
Fundamentação: Decreto 1.800/96, artigo 57.

14) Como proceder quando no processo aparecer no quadro societário os sócios 
que já saíram?
Deve-se acessar o SIARCO, consultar o histórico da empresa e verificar qual a data
do último arquivamento. Se essa data for menor que a data de saída dos sócios que
estão aparecendo (e já saíram anteriormente) encaminhar ao Cadastro para correção.
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