
PORTARIA 229 

 

"O ministro de Estado dos Negócios do Trabalho, Indústria e Comércio, usando da atribuição 
que lhe confere o art. 91, item 2, da Constituição, e tendo em vista a necessidade de regular o 
fornecimento das certidões a que se referem os §§ 3.º e 4.º do art. 253 do Regulamento Geral 
da Previdência Social, expedido pelo decreto n.º 48.959-A, de 19 de setembro de 1960, a fim 
de que, sem embargo da obtenção do fim visado pelo artigo não se oponham entraves 
excessivos ao movimento normal das transações ali referidas, notadamente no setor 
imobiliário, dada sua peculiaridade, resolve expedir as seguintes instruções especiais a 
respeito: 

1 - As certidões negativas a que se refere o § 3.º do art. 253 do Regulamento Geral da 
Previdência Social serão expedidas pelo órgão local do instituto em que for matriculada a 
empresa e valerão pelo período de 30 dias, contados da data da sua emissão. 

 

2 - A mesma certidão, durante o período de sua validade, poderá servir para mais de uma 
transação; 

3 - A certidão poderá ser sucessivamente revalidada por iguais períodos de 30 dias, mediante 
declaração nela feita com a necessária autenticidade pelo mesmo órgão local do instituto, uma 
vez que permaneça o estado de inexistência de débito por parte da empresa nos termos dos 
§§ 1.º e 2.º do art. 253, acima referido, previamente verificado nos registros próprios; 

4 - Enquanto o instituto não tiver modelo especial para o "recibo especial" a que alude o § 4.º 
do mencionado artigo 253, poderá ser este suprido pelo próprio cartão de protocolo do 
recebimento do pedido de certidão, uma vez que dele constem com clareza os elementos 
exigidos pelo referido § 4.º, a saber: data da entrada do requerimento e menção expressa ao 
assunto do requerimento; 

5 - Os institutos deverão aparelhar com a maior urgência os respectivos serviços locais para o 
fornecimento rápido das certidões de que tratam estas instruções, tendo bem presente o 
sentido dos dispositivos legais e regulamentares em causa, que é essencialmente o de 
assegurar-lhes a regular arrecadação das contribuições pelas empresas vinculadas. 


