
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE – MMA
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA
SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE DADOS NO CADASTRO TÉCNICO FEDERAL – CTF

1  -  IMPORTANTE

ATENÇÃO: Alguns dados cadastrais devem ser alterados/atualizados pelo próprio usuário, tais como nome, razão social, endereço e e-
mail.

1.1 – Um único formulário pode ser utilizado para mais de uma solicitação, acompanhado dos respectivos documentos, conforme item
8.

1.2  – O solicitante poderá anexar outros documentos que julgar necessários à análise do pedido, fazendo o respectivo registro no item
6, “Outro(s)”.

1.3 –  Se o  solicitante  for  procurador,  é obrigatório que a  procuração seja  anexada também, com poderes específicos  para atos
cadastrais do CTF, validade não superior a dois anos e reconhecimento de firma.

1.4 – Independente do tipo de solicitação, é obrigatório o preenchimento do “endereço de entrega de correspondência”, do item 3.

1.5 – Para protocolar cópias não autenticadas, o solicitante deve apresentar ao protocolo os respectivos originais.

1.6 – Não serão considerados os contratos sociais e atualizações nos quais não estejam legíveis os respectivos registros na Junta
Comercial (número e data).

1.7 – Considerando o tipo de solicitação, os documentos apresentados e a situação cadastral da empresa no CTF, o Ibama poderá
requerer a apresentação de informações complementares. O não atendimento, por parte do solicitante, no prazo estipulado, ensejará o
arquivamento desta solicitação.

1.8 – A protocolização desta solicitação não substitui a exigência do Certificado de Regularidade no CTF/Ibama, nem de qualquer outra
autorização ou licença, nos termos da legislação vigente.

2  - TIPO DE SOLICITAÇÃO

(     ) Retificação de data de início de atividade ** (     ) Remoção de atividade **

(     ) Inclusão ou Retificação de data de término de atividade ** (     ) Nº do CPF foi cadastrado com erro

(     ) Alteração da situação cadastral para Encerramento de Atividades 
ou Cadastramento indevido, com data de término retroativa

(     ) Nº do CNPJ foi cadastrado com erro

(     ) Outro tipos – indicar*

* Especificar quais outros tipos

** Informar a atividade a que se refere o requerimento (obrigatório indicar a atividade e a data que constam no cadastro atualmente e 
atividade e data para a qual se solicita alteração).

3  – IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE :    (    ) RESPONSÁVEL LEGAL DE PESSOA JURÍDICA  (    ) PESSOA FÍSICA

Nome da Pessoa Física ou Representante Legal CPF

Endereço de entrega de correspondência Nº Complemento

Bairro: Município: UF CEP

E-mail: Telefone:

4 – IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA

Nome ou Razão Social CNPJ

Endereço N.º Complemento

Bairro Município UF CEP

E-mail Telefone

5  – PROCURADOR DA PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA (Se for o caso)

Nome



CPF Carteira de Identidade Órgão Expedidor/UF

6  - DOCUMENTOS ANEXOS À  SOLICITAÇÃO

(     ) Comprovante de inscrição no CPF (     ) Comprovante de inscrição estadual

(     )  Comprovante de inscrição no CNPJ (     ) Procuração (se for o caso)

(     ) Contrato social e alterações registrados (     ) Alvará de localização/de construção/de funcionamento

(     ) Licença ambiental (     ) Primeira nota fiscal emitida

(     ) Licença de atividade (ANP, Anvisa, DNPM, outros) (     ) Declaração de insumos/matérias primas

Outro(s):

7  - DECLARAÇÃO

Declaro, sob as penas da lei, que todas as informações aqui contidas e todos os documentos que acompanham a presente solicitação
são a expressão da verdade. Estou ciente de que a insuficiência ou incorreção de informações ensejará o arquivamento da solicitação,
sem prejuízo de outras medidas cabíveis, especialmente nos termos do art. 82 do decreto n.º 6.514, de 2 de julho de 2008 (multa de R$
1.500,00 a R$ 1.000.000,00).

Local: Data:

Nome do solicitante ou Procurador: Assinatura do solicitante ou Procurador:

8  -  RELAÇÃO DE DOCUMENTOS POR TIPO DE SOLICITAÇÃO

SOLICITAÇÃO DOCUMENTOS NECESSÁRIOS OUTROS DOCUMENTOS, se pertinentes

Retificação de Data de Início de 
Atividade

Alvará municipal de funcionamento.
Cartão de CNPJ.
Contrato social consolidado e alterações.

Licenças/autorizações  emitidas  por  outros
órgãos relacionadas a tipos específicos de
atividade (ANP, Anvisa, DNPM, outros).

Primeira nota fiscal (se for o caso).

Inclusão ou retificação de data de 
término de atividade

Alvará municipal de funcionamento.
Cartão de CNPJ.
Comprovante  de  inscrição  na   Fazenda
Estadual-Sintegra.
Contrato social consolidado e alterações

-

Remoção de Atividade  Alvará municipal de funcionamento.
Contrato social consolidado e alterações.
Cartão de CNPJ.
Comprovante  de  inscrição  na  Fazenda
Estadual.
Licença  ambiental,  dispensa  de  licença
ambiental ou documentos equivalentes.

Licenças/autorizações  emitidas  por  outros
órgãos relacionadas a tipos específicos de
atividade (ANP, Anvisa, DNPM, outros).

Lista  de  matérias-primas  utilizadas  no
processo produtivo.

Alteração  da  situação  cadastral  para
Encerramento  de  Atividades  ou
Cadastramento  indevido,  com  data  de
término retroativa

Alvará municipal de funcionamento.

Contrato social consolidado e alterações.

Cartão de CNPJ.

Licença  ambiental  ou  documentos
equivalentes.

Licenças/autorizações  emitidas  por  outros
órgãos relacionadas a tipos específicos de
atividade (ANP, Anvisa, DNPM, outros).

Lista  de  matérias-primas  utilizadas  no
processo produtivo.

Nº do CPF foi cadastrado com erro Cópia autenticada do CPF
Declaração informando a situação atual do
registro e o que deve ser alterado.

Outros documentos que comprovem a 
situação.

Nº do CNPJ foi cadastrado com erro Cartão de CNPJ.
Declaração informando a situação atual do
registro e o que deve ser alterado.

Outros documentos que comprovem a 
situação.

9  –  PARA USO DO PROTOCOLO

O(a) solicitante anexou os documentos selecionados acima, e foi orientado(a) quanto aos documentos necessários e recomendados à
análise do pedido, conforme orientações do item 1.

Identificação: Data:


