
 

CONSULTAS PÚBLICAS                                                 V03-19 

 
Esta é a lista das Consultas Públicas que o Agente de Crédito deve realizar antes do envio do projeto pelo 
sistema. Basta clicar sobre os links abaixo “Clique aqui” para acessar cada site. 
 
Caso alguma Certidão NÃO seja emitida, solicitar ao cliente que a pendência seja resolvida antes de enviar o 
projeto para a FOMENTO PARANÁ. 
 
Lembrando que nenhuma destas certidões deve ser enviada “fisicamente” para a Fomento Paraná. Elas servem apenas para conferência da regularidade.  
*Obs: Elas devem estar válidas no dia da consulta realizada pela Fomento Paraná. 

 

 CONSULTAS PARA PESSOA JURÍDICA (CNPJ) 
 

Quais consultas devem ser 
realizadas? 

Para quem devo realizar as consultas? 
Link para 
consulta 

O que fazer caso haja alguma pendência? EMPRESA 
(CNPJ) 

SÓCIO e 
Cônjuge 

AVALISTA e 
Cônjuge 

1) CADIN / PR  
 
Não constar como inscrito no 
Cadastro Informativo Estadual do 
Paraná. 

   Clique aqui 
Havendo pendência, o cliente deverá procurar 
o órgão que o inscreveu no Cadin, para 
regularizar a pendência. 

2) Certidão Negativa de Débitos 
(CND) junto à Fomento Paraná 
 
Emissão da Negativa de Débitos. 

   Clique aqui 
Havendo pendência, o cliente deverá entrar 
em contato com a Fomento Paraná, pelo 
telefone 41-3200-5900. 

3) Comprovante de Situação 
Cadastral no CPF 
 
Situação deve ser: Ativo. 

---   Clique aqui 

Se situação for: Suspenso, Cancelado, etc, o 
cliente deverá procurar em sua cidade (ou 
mais próxima) a Delegacia / Unidade da 
Receita FEDERAL do Brasil. 

4) Comprovante de Inscrição e de 
Situação Cadastral - Cartão CNPJ 
 
Situação deve ser: Ativo. 

 --- --- Clique aqui 

Se situação for: Suspenso, Cancelado, Baixado, 
etc, o cliente deverá procurar em sua cidade 
(ou mais próxima) a Delegacia / Unidade da 
Receita FEDERAL do Brasil. 

5) SIMPLES NACIONAL 
 
Obs: para confirmar se é optante ou 
não pelo Simples Nacional. 

 --- --- Clique aqui --- 

6) CERTIFICADO MEI *Apenas p/ MEI 
 
Obs: para confirmar se é 
Microempreendedor Individual. 

 --- --- Clique aqui --- 

 

 

 CONSULTAS PARA PESSOA FÍSICA (CPF) 
 

Quais consultas devem ser 
realizadas? 

Para quem devo realizar as consultas? 
Link para 
consulta 

O que fazer caso haja alguma pendência? TOMADOR (CPF) e 
Cônjuge 

AVALISTA e 
Cônjuge 

1) CADIN / PR  
 
Não constar como inscrito no 
Cadastro Informativo Estadual do 
Paraná. 

  Clique aqui 
Havendo pendência, o cliente deverá procurar 
o órgão que o inscreveu no Cadin, para 
regularizar a pendência. 

2) Certidão Negativa de Débitos 
(CND) junto à Fomento Paraná 
 
Emissão da Negativa de Débitos. 

  Clique aqui 
Havendo pendência, o cliente deverá entrar 
em contato com a Fomento Paraná, pelo 
telefone 41-3200-5900. 

3) Comprovante de Situação 
Cadastral no CPF 
 
Situação deve ser: Ativo. 

  Clique aqui 

Se situação for: Suspenso, Cancelado, etc, o 
cliente deverá procurar em sua cidade (ou 
mais próxima) a Delegacia / Unidade da 
Receita FEDERAL do Brasil. 

 
 

http://www.cadin.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=7
http://fomentonet.pr.gov.br/fomentonet/certidaoNegativa.do?action=iniciarProcesso
https://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/SSL/ATCTA/CPF/ConsultaSituacao/ConsultaPublica.asp
http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp
http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/Aplicacoes/ATBHE/ConsultaOptantes.app/ConsultarOpcao.aspx
http://www22.receita.fazenda.gov.br/inscricaomei/private/pages/certificado_acesso.jsf
http://www.cadin.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=7
http://fomentonet.pr.gov.br/fomentonet/certidaoNegativa.do?action=iniciarProcesso
https://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/SSL/ATCTA/CPF/ConsultaSituacao/ConsultaPublica.asp

