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Você realmente sabe fazer a emissão da CND? Esse é um
processo que exige todo cuidado e muitos pro�ssionais
acabam tendo muitas dúvidas na hora da emissão desse
documento.
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Pensando nisso, neste artigo, o professor Paulo Gomes da
Nith Treinamentos traz dicas práticas e e�cazes da área �scal
para te ajudar no dia a dia na hora de emitir a CND (Certidão
Negativa de Débitos).

Se preferir, você também pode assistir a live do professor no
nosso canal no Youtube.

O que é a CND?

(https://nith.com.br/nith�ix?utm_source=blog-
nith&utm_medium=banner_post_mobile&utm_campaign=nith

�ix_blog_nith)

A é um documento emitido pelos órgãos públicos com o
objetivo de mostrar que uma pessoa, seja ela física ou
jurídica, não possui débitos ou pendências.

Ou seja, quer dizer que a pessoa está apta a formalizar
quaisquer transações, assegurando a idoneidade para ambas
as partes.

Quando é �rmado qualquer acordo de Parceria Público-
Privada é preciso que a empresa privada apresente o
documento (CND).

Se a certidão negativa de débito demonstrar que há alguma
pendência, é dever da pessoa física ou da empresa resolver
essas pendências para continuar com a negociação.

No passado, havia algumas restrições da CND como, por
exemplo, se você tivesse um documento válido, você tinha
que esperar para emitir outra.

No entanto, hoje em dia, a emissão da certidão é diária e
única, abrangendo parte previdenciária e fazendária, além de
débitos inscritos. Ou seja, você tem apenas um relatório de
situação �scal.

Quem precisa emitir a CND?
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Lembrando que temos CND de mais de um tipo, como para
liberação de obras e da empresa, que é a mais comum.
Muitas pessoas se perguntam se todo mundo precisa de
CND, a resposta é depende.

Por exemplo: quem trabalha com órgãos públicos precise
emitir o documento, uma vez que a lei de licitações determina
que a empresa apresente documentos de regularidade �scal,
inclusive, por uma questão de moralidade.

Para pedir empréstimos no BNDS, por exemplo, também é
necessário apresentar a CND.  A emissão do documento
também é solicitada em transações entre empresas.

O seu cliente, por exemplo, pode pedir documentos que
atestem a idoneidade da empresa. Mesmo que você não
precise da CND é fundamental que você acompanhe o
relatório de situação �scal da sua empresa.

Modalidades de CND

Certidão Negativa de Falência e Concordata: documento
solicitado em licitações. É usado para comprovar que não
existe nenhum pedido de falência ou de concordata de uma
pessoa jurídica.

Certidão Negativa do Imóvel: esse documento atesta que o
imóvel não tem pendências que impeçam sua
comercialização, tais como alienação, inventários ou impostos
atrasados.

Certidão Negativa da Justiça Federal: demostra se a pessoa
está respondendo ou se já respondeu a algum processo
criminal.
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Certidão Negativa de Protesto: documento que comprova que
não existem dívidas registradas junto ao cartório de
protestos.

Certidão Negativa de Execuções Fiscais: con�rma que não há
dívidas tributárias junto aos órgãos municipais e estaduais. O
período pode ser de 10 anos, 20 anos ou até mesmo mais de
20 anos.

Certidão Negativa da Justiça do Trabalho: revela a existência
de processos trabalhistas de pessoa física e pessoa jurídica.

Certidão Negativa de Débitos Previdenciários: comprova a
regularidade em relação às contribuições da previdência,
incluindo inscrições em dívida ativa do INSS.

Certidão Negativa de Tributos Imobiliários: demonstra se há
dívidas imobiliárias junto à prefeitura.

Mostra também se há dívidas referentes ao ISS e outras taxas
de empresas, de entidades e de autônomos, como alvarás,
placas, pintura de fachadas, entre outros.

Como tirar a CND?

Você consegue tirar a certidão por meio do Portal e-CAC
(https://cav.receita.fazenda.gov.br/autenticacao/login) na aba
processos digitais. Ao clicar nesse link, você verá o dossiê de 

https://cav.receita.fazenda.gov.br/autenticacao/login
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atendimento.  Nesse campo você crie um dossiê com a
�nalidade de regularidade �scal.

Ao criar esse documento é possível inserir o pedido de
emissão da Certidão Negativa de Débitos, onde você
precisará baixar os documentos que justi�cam a emissão da
CND.

Vale lembrar que o relatório de situação �scal precisa ser
gerado de forma regular para veri�car se há algum problema
ou não no documento.

Gostou deste artigo? Se preferir, assista a live completa
clicando aqui. (https://www.youtube.com/watch?
v=3PZrt_mU6C0)

Então, não deixe de nos acompanhar por aqui, pois trazemos
sempre novidades, dicas, tendências e os últimos
acontecimentos do segmento. Aproveite também e conheça o
site da Nith Treinamentos
(http://www.nithtreinamentos.com.br/) e todos os nossos
cursos online.

E �que atento às nossas redes sociais, pois sempre trazemos
as principais novidades sobre o que está acontecendo neste
período de calamidade pública no nosso país. Siga-nos
também no Facebook (https://pt-
br.facebook.com/nithtreinamentos/), no Instagram
(https://www.instagram.com/nithtreinamentos/) e se
inscreva no canal da Nith Treinamentos
(https://www.youtube.com/channel/UC0Q4ZQa1Jx0l48xqPCZ
pDGQ), no Youtube
(https://www.youtube.com/user/NithTreinamentosEAD). 

Curso Online de Formação de Especialista em DP e eSocial.
INSCRIÇÕES ABERTAS e BÔNUS para os 50 PRIMEIROS!

CRESÇA na Carreira e crie NOVAS FONTES de RENDA usando
o seu conhecimento.

➤ CLIQUE AQUI E INSCREVA-SE (https://bit.ly/formacao-
especialista)!

 



https://www.youtube.com/watch?v=3PZrt_mU6C0
http://www.nithtreinamentos.com.br/
https://pt-br.facebook.com/nithtreinamentos/
https://www.instagram.com/nithtreinamentos/
https://www.youtube.com/channel/UC0Q4ZQa1Jx0l48xqPCZpDGQ
https://www.youtube.com/user/NithTreinamentosEAD
https://bit.ly/formacao-especialista


/

COMPARTILHE ESSE POST

Deixe uma resposta

PUBLICAR COMENTÁRIO

Conectado como Angelica (https://blog.nith.com.br/wp-
admin/pro�le.php). Sair » (https://blog.nith.com.br/wp-
login.php?
action=logout&redirect_to=https%3A%2F%2Fblog.nith.com.br
%2Femissao-da-cnd-o-que-e-e-como-
emitir%2F&_wpnonce=1b�c517e5)

Seu comentário aqui...

0e%20
ok.com
blog.n
mo-em

om/sh
blog.n

mo-em
pload
%A9+ 3%A3Fblog.

o-emi

php?
blog.n

mo-em
%2Fb
A%20

widge
F%2Fb

mitir%eo.com
blog.n

mo-em
Fblog.
o-emi



https://blog.nith.com.br/wp-admin/profile.php
https://blog.nith.com.br/wp-login.php?action=logout&redirect_to=https%3A%2F%2Fblog.nith.com.br%2Femissao-da-cnd-o-que-e-e-como-emitir%2F&_wpnonce=1bffc517e5
https://twitter.com/share?text=Emiss%C3%A3o%20da%20CND%3A%20o%20que%20%C3%A9%20e%20como%20emitir%21&url=https%3A%2F%2Fblog.nith.com.br%2Femissao-da-cnd-o-que-e-e-como-emitir%2F
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fblog.nith.com.br%2Femissao-da-cnd-o-que-e-e-como-emitir%2F
https://plus.google.com/share?url=https%3A%2F%2Fblog.nith.com.br%2Femissao-da-cnd-o-que-e-e-como-emitir%2F
https://www.pinterest.com/pin/create/button/?url=https%3A%2F%2Fblog.nith.com.br%2Femissao-da-cnd-o-que-e-e-como-emitir%2F&media=https://blog.nith.com.br/wp-content/uploads/2020/06/darf-capa.jpg&description=EST%C3%81+SEM+TEMPO%3F+BAIXE+AQUI+O+ARTIGO+PARA+LER+DEPOIS+Voc%C3%AA+realmente+sabe+fazer+a+emiss%C3%A3o+da+CND%3F+Esse+%C3%A9+um+processo+que+exige+todo+cuidado+e+muitos+profissionais+acabam+tendo+muitas+d%C3%BAvidas+na+hora+da+emiss%C3%A3o+desse+documento.+Pensando%26hellip%3B
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fblog.nith.com.br%2Femissao-da-cnd-o-que-e-e-como-emitir%2F&title=Emiss%C3%A3o%20da%20CND%3A%20o%20que%20%C3%A9%20e%20como%20emitir%21&summary=EST%C3%81+SEM+TEMPO%3F+BAIXE+AQUI+O+ARTIGO+PARA+LER+DEPOIS+Voc%C3%AA+realmente+sabe+fazer+a+emiss%C3%A3o+da+CND%3F+Esse+%C3%A9+um+processo+que+exige+todo+cuidado+e+muitos+profissionais+acabam+tendo+muitas+d%C3%BAvidas+na+hora+da+emiss%C3%A3o+desse+documento.+Pensando%26hellip%3B&source=https://blog.nith.com.br/
viber://forward?text=https%3A%2F%2Fblog.nith.com.br%2Femissao-da-cnd-o-que-e-e-como-emitir%2F
https://vk.com/share.php?url=https%3A%2F%2Fblog.nith.com.br%2Femissao-da-cnd-o-que-e-e-como-emitir%2F
https://www.reddit.com/submit?url=https%3A%2F%2Fblog.nith.com.br%2Femissao-da-cnd-o-que-e-e-como-emitir%2F&title=Emiss%C3%A3o%20da%20CND%3A%20o%20que%20%C3%A9%20e%20como%20emitir%21
https://www.tumblr.com/widgets/share/tool?canonicalUrl=https%3A%2F%2Fblog.nith.com.br%2Femissao-da-cnd-o-que-e-e-como-emitir%2F
https://partners.viadeo.com/share?url=https%3A%2F%2Fblog.nith.com.br%2Femissao-da-cnd-o-que-e-e-como-emitir%2F
whatsapp://send?text=https%3A%2F%2Fblog.nith.com.br%2Femissao-da-cnd-o-que-e-e-como-emitir%2F


/

 TALVEZ VOCÊ GOSTE TAMBÉM

(https://blog.nith.c
om.br/nova-

instrucao-
normativa-

regulamenta-o-
parcelamento-de-
debitos-perante-
receita-federal/)

Nova Instrução
Normativa

regulamenta o
parcelamento de
débitos perante a
Receita Federal

(https://blog.nith.
com.br/nova-

instrucao-
normativa-

regulamenta-o-
parcelamento-de-
debitos-perante-
receita-federal/)
 17 de maio de 2019

(https://blog.nith.c
om.br/receita-
federal-exclui-
devedores-do-

simples-nacional/)

Receita Federal
exclui devedores

do Simples
Nacional

(https://blog.nith.
com.br/receita-
federal-exclui-
devedores-do-

simples-nacional/)
 16 de janeiro de 2019

(https://blog.nith.c
om.br/transacoes-
tributarias-novas-
oportunidades-de-
extinguir-tributos-

federais/)

Transações
Tributárias: novas
oportunidades de
extinguir tributos

federais
(https://blog.nith.
com.br/transacoe

s-tributarias-
novas-

oportunidades-de-
extinguir-tributos-

federais/)
 24 de abril de 2020

(https://blog.nith.c
om.br/receita-

federal-
disponibiliza-

servico-mais-agil-
de-geracao-de-2a-

via-do-cpf-para-
declarante-do-

irpf/)

Receita Federal
disponibiliza

serviço mais ágil
de geração de 2ª
Via do CPF para

declarante do IRPF
(https://blog.nith.

(https://blog.nith.c
om.br/convenio-
possibilita-que-

cartorios-de-
registro-civil-

ampliem-servicos-
de-cpf/)

Convênio
possibilita que

cartórios de
registro civil

ampliem serviços
de CPF

(https://blog.nith.
com.br/convenio-
possibilita-que-

(https://blog.nith.c
om.br/receita-
identi�ca-r-12-

bilhao-em-
sonegacao-de-

empresas/)

Receita identi�ca
R$ 1,2 bilhão em

sonegação de
empresas

(https://blog.nith.
com.br/receita-
identi�ca-r-12-

bilhao-em-
sonegacao-de-

empresas/)


https://blog.nith.com.br/nova-instrucao-normativa-regulamenta-o-parcelamento-de-debitos-perante-receita-federal/
https://blog.nith.com.br/nova-instrucao-normativa-regulamenta-o-parcelamento-de-debitos-perante-receita-federal/
https://blog.nith.com.br/receita-federal-exclui-devedores-do-simples-nacional/
https://blog.nith.com.br/receita-federal-exclui-devedores-do-simples-nacional/
https://blog.nith.com.br/transacoes-tributarias-novas-oportunidades-de-extinguir-tributos-federais/
https://blog.nith.com.br/transacoes-tributarias-novas-oportunidades-de-extinguir-tributos-federais/
https://blog.nith.com.br/receita-federal-disponibiliza-servico-mais-agil-de-geracao-de-2a-via-do-cpf-para-declarante-do-irpf/
https://blog.nith.com.br/receita-federal-disponibiliza-servico-mais-agil-de-geracao-de-2a-via-do-cpf-para-declarante-do-irpf/
https://blog.nith.com.br/convenio-possibilita-que-cartorios-de-registro-civil-ampliem-servicos-de-cpf/
https://blog.nith.com.br/convenio-possibilita-que-cartorios-de-registro-civil-ampliem-servicos-de-cpf/
https://blog.nith.com.br/receita-identifica-r-12-bilhao-em-sonegacao-de-empresas/
https://blog.nith.com.br/receita-identifica-r-12-bilhao-em-sonegacao-de-empresas/


/

com.br/receita-
federal-

disponibiliza-
servico-mais-agil-
de-geracao-de-2a-
via-do-cpf-para-
declarante-do-

irpf/)
 16 de julho de 2019

cartorios-de-
registro-civil-

ampliem-servicos-
de-cpf/)

 16 de maio de 2019

 9 de agosto de 2019

(https://blog.nith.com.br/)

© COPYRIGHT 2019 ·  TODOS OS DIREITOS RESERVADOS PARA NITH TREIN AMENTOS EIRELI  CNPJ:  07.649.811/0001-67



https://blog.nith.com.br/receita-federal-disponibiliza-servico-mais-agil-de-geracao-de-2a-via-do-cpf-para-declarante-do-irpf/
https://blog.nith.com.br/convenio-possibilita-que-cartorios-de-registro-civil-ampliem-servicos-de-cpf/
https://blog.nith.com.br/

