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Passo-a-passo de como consultar ou emitir  
A certidão NEGATIVA CONJUNTA DE DÉBITOS FEDERAIS E INSS (débitos previdenciários) 

 

1. Aperte ctrl e clique ao mesmo tempo no seguinte link: (ou copie o link e cole no navegador)  

 http://www.receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/ATSPO/certidao/CndconjuntaInter/InformaNICertidao.asp?Tipo=1  

2. Na página, digitar o número do CNPJ do fornecedor, sem os pontos e barra. Em seguida o código 

verificador e consultar. 

 

3. Na sequência vai aparecer a seguinte tela: 
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4. Se necessitar comprovar a autenticidade de certidão apresentada pelo fornecedor, clique na opção “Emitir 

2ª via da certidão” e verifique o CNPJ, a data e horário de emissão, a validade e o código de controle. Esses 

dados devem ser idênticos aos da certidão apresentada. 

 

 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À 
DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: APPS JOSE HENRIQUE TEIXEIRA 
CNPJ: 00.636.808/0001-60 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 

responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é 

certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários 

administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida 

Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão, válida para o estabelecimento matriz e suas filiais, refere-se à situação do 

sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais 

previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 

1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, 

nos endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 

02/10/2014. 
Emitida às 11:28:22 do dia 07/11/2014 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 06/05/2015. 
Código de controle da certidão: E411.0070.7FC3.BC90 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

 

       Nova Consulta  
 

 

 

5. Se precisar emitir certidão nova clique na opção “Emissão de nova certidão” e imprima a certidão 
gerada. 

 
6. Lembre-se que as certidões devem ser válidas na data de emissão da nota fiscal. 
 
 
Obs: Prefira utilizar impressão das CND’s pelos navegadores Internet Explorer e Mozzila Firefox, pois o navegador 
Google Chrome desconfigura a impressão.  

 


