


CONSIDERAÇÕES INICIAIS



FUNDAMENTAÇÃO LEGAL



Cadastro Nacional de Obras (CNO) é o banco de dados que contém 
informações cadastrais de obras de construção civil e de seus 

responsáveis, pessoas físicas e jurídicas.
(§ 1º do art. 1° da IN RFB 1.845/2018)

CONCEITO



OBRAS

Considera-se OBRA de construção civil a construção, a demolição, a 
reforma, a ampliação de edificação ou qualquer outra benfeitoria 

agregada ao solo ou ao subsolo, conforme discriminação do Anexo VII 
da IN RFB 971/2009.

(art. 2º da IN RFB 1.845/2018)



OBRAS

OBRA x SERVIÇO
Anexo VII da IN RFB 971/2009



OBRAS



OBRAS



OBRAS



OBRAS



OBRAS

OBRIGATORIEDADE x DISPENSA
Estão dispensados de serem inscritos no CNO:

(art. 4º da IN RFB 1.845/2018)

I - os serviços de construção civil destacados no Anexo VII da IN RFB 971/2009 com a expressão 
"(SERVIÇO)" ou "(SERVIÇOS)", independentemente da forma de contratação.

II - a construção sem mão de obra remunerada quando o proprietário do imóvel ou dono da obra seja 
pessoa física, não possua outro imóvel e a construção seja: residencial e unifamiliar, com área total não 
superior a 70m2, destinada a uso próprio, do tipo econômico ou popular e seja executada sem mão de 
obra remunerada.

III - a reforma de pequeno valor (de responsabilidade de pessoa jurídica, que possui escrituração contábil 
regular), em que não há alteração de área construída, cujo custo estimado total, incluindo material e mão 
de obra, não ultrapasse o valor de 20 vezes o limite máximo do salário-de-contribuição vigente na data 
de início da obra.



OBRAS
(...)
III - a reforma de pequeno valor (…) custo estimado total, incluindo material e mão de obra, não 
ultrapasse o valor de 20 vezes o limite máximo do salário-de-contribuição vigente na data de início da 
obra.

Cálculo (AGO/2021):
20 x R$ 6.433,57 = R$ 128.671,40

(Fonte: https://www.gov.br/inss/pt-br/saiba-mais/seus-direitos-e-deveres/calculo-da-guia-da-previdencia-social-gps/tabela-de-
contribuicao-mensal)



OBRAS

INSCRIÇÕES EFETUADAS INDEVIDAMENTE (NOS CASOS DE 
DISPENSA) SERÃO ENQUADRADAS COMO NULAS!

(art. 17, inciso V, da IN RFB 1.845/2018)



PRAZO INSCRIÇÃO

A inscrição no CNO deverá ser realizada no prazo de até de 30 (trinta) 
dias, contado do início das atividades, na qual deverão ser informados 

todos os responsáveis pela obra.

(art. 5º da IN RFB 1.845/2018)



https://cav.receita.fazenda.gov.br/

ACESSO: Portal de atendimento virtual (e-CAC)



ACESSO: Portal de atendimento virtual (e-CAC)



CNO (acesso no Portal e-CAC)



CNO: FUNCIONALIDADES



CNO: INSCREVER OBRA



CNO: INSCREVER OBRA



Prefeituras

Alvarás e Habite-se 
transmitidos 
a partir de 
11/02/2021

FLUXO DE ALVARÁ E HABITE-SE



CNO - Vincular Alvará 

CNO: Vincular Alvará



CNO: Vincular Alvará



CNO: Desvincular Alvará

IN RFB nº 
1.845/2018

Depois, 
somente 
a pedido, 
na RFB



RESPONSÁVEIS



RESPONSÁVEIS

São responsáveis pela inscrição no CNO:

● O (1) proprietário do imóvel, o (2) dono da obra, inclusive o 
representante de (3) construção em nome coletivo ou o (4) 
incorporador de construção civil, pessoa física ou pessoa jurídica;

● a (5) pessoa jurídica construtora, quando contratada para execução 
de obra por empreitada total;

● a (6) sociedade líder do consórcio, no caso de contrato para 
execução de obra de construção civil mediante empreitada total 
celebrado em nome das sociedades consorciadas;

● o (7) consórcio, no caso de contrato para execução de obra de 
construção civil mediante empreitada total celebrado em seu nome.

(art. 7º da IN RFB 1.845/2018)



RESPONSÁVEIS
(1) proprietário do imóvel

A pessoa física ou jurídica detentora legal da titularidade do imóvel.
(art. 8º, inciso I, da IN RFB 2.021/2021)



RESPONSÁVEIS

(2) dono da obra

A pessoa física ou jurídica que exerça a sua posse sobre o imóvel onde 
a obra foi edificada, na condição de promitente-comprador, cessionário 

ou promitente-cessionário de direitos, locatário, comodatário, 
arrendatário, enfiteuta, usufrutuário, ou outra forma definida em lei.

(art. 8º, inciso II, da IN RFB 2.021/2021)



RESPONSÁVEIS

(3) construção em nome coletivo

A obra de construção civil realizada por um conjunto de pessoas físicas e/ou 
jurídicas na condição de proprietárias do terreno ou de donas dessa obra, SEM 
convenção de condomínio NEM memorial de incorporação arquivados no cartório 
de registro de imóveis (art. 322, inciso XXIII, da IN RFB 971/2009).

Obs.: Na ocasião da inscrição da obra no CNO, todos os responsáveis 
deverão ser cadastrados. A inscrição ficará SUSPENSA até que todos os 
responsáveis confirmem a responsabilidade!

IMPORTANTE:
O condomínio edilício, constituído nos termos do Código Civil, obrigado à inscrição no 
CNPJ, é instituído por meio de uma convenção de condomínio, registrada no Cartório de 
Registro de Imóveis (CRI). Logo, essa figura deverá se cadastrar com o vínculo de 
responsabilidade "proprietário da obra" em seu próprio CNPJ.



RESPONSÁVEIS

(4) incorporador de construção civil
(art. 8º, inciso III, da IN RFB 2.021/2021 / art. 29 da Lei 4.591/64)

A pessoa física ou jurídica, que, embora não executando a obra, 
compromisse ou efetive a venda de frações ideais de terreno, 

objetivando a vinculação de tais frações a unidades autônomas, em 
edificações a serem construídas ou em construção sob regime 

condominial, ou que meramente aceite propostas para efetivação de tais 
transações, coordenando e levando a termo a incorporação e 

responsabilizando-se, conforme o caso, pela entrega da obra concluída, 
com prazo, preço e determinadas condições previamente acertadas.



RESPONSÁVEIS

(5) pessoa jurídica construtora
● quando contratada para execução de obra por empreitada total.

CONSTRUTORA
A pessoa jurídica legalmente constituída, cujo objeto social seja a 

indústria de construção civil, com registro no Crea ou no CAU, conforme 
o caso, na forma prevista no art. 59 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro 

de 1966, ou no art. 10 da Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010.
(art. 7º, inciso II, da IN RFB 2.021/2021)



RESPONSÁVEIS

IMPORTANTE:

A inscrição será de responsabilidade da PF ou PJ contratante nos casos de contratação:

● de pessoa jurídica construtora para a execução de apenas parte da obra de construção 
civil.

● de pessoa jurídica não construtora, ainda que execute toda a obra (certidão).

● de cooperativa de trabalho para a execução de toda a obra.

● de execução de obra por administração.

file:///C:/Users/89135636149/OneDrive%20-%20Receita%20Federal%20do%20Brasil/Documents/Treinamento/CNO/Certid%C3%A3o%20(Treinamento).pdf


RESPONSÁVEIS
(6) sociedade líder do consórcio

Entidade consorciada nomeada líder no contrato de consórcios.

(7) consórcio
Consórcio: a associação de empresas, sob o mesmo controle ou não, 

sem personalidade jurídica própria, com contrato de constituição e suas 
alterações registrados em junta comercial, formada com o objetivo de 

executar determinado empreendimento.

(art. 7º, inciso XXV, da IN RFB 2.021/2021)



RESPONSÁVEIS

Consórcio x Líder do consórcio



RESPONSÁVEIS

Consórcio x Líder do consórcio



INÍCIO DA OBRA



EDIFICAÇÃO x QUALQUER OUTRA BENFEITORIA 
AGREGADA AO SOLO OU AO SUBSOLO



CATEGORIA



CATEGORIA

Considera-se OBRA de construção civil a (1) construção, a (2) 
demolição, a (3) reforma, a (4) ampliação de edificação ou qualquer 

outra benfeitoria agregada ao solo ou ao subsolo.

TODAS AS CATEGORIAS ENVOLVEM CONCEITOS ESPECÍFICOS DA 

RFB e MUITA CONFUSÃO...



CATEGORIA

(1) construção = OBRA NOVA

Obra recém concluída.

Obra recém concluída a ser regularizada perante a RFB.



CATEGORIA

(1) construção = OBRA NOVA

A construção realizada em lote ou terreno onde não exista área 
construída ou que a construção outrora existente tenha sido totalmente 

demolida.
(art. 7º, inciso XVII, a, da IN RFB 2.021/2021)



CATEGORIA

(1) construção = OBRA NOVA



CATEGORIA

(2) demolição

A destruição total ou parcial de edificação, salvo a decorrente da ação de 
fenômenos naturais.

(art. 7º, inciso XVII, b, da IN RFB 2.021/2021)



CATEGORIA
(3) reforma

A modificação de uma edificação ou a substituição de materiais nela 
empregados, sem acréscimo de área (art. 7º, inciso XVII, c, da IN RFB 

2.021/2021).

(4) ampliação = ACRÉSCIMO
 

A obra realizada em lote ou terreno onde já exista edificação, que acarrete 
aumento da área construída conforme projeto específico (art. 7º, inciso 

XVII, d, da IN RFB 2.021/2021).



CATEGORIA

(4) ampliação = ACRÉSCIMO
 



CATEGORIA

(4) ampliação = ACRÉSCIMO
 

…desde que não tenha ocorrido o desmembramento do terreno.



CATEGORIA

(2) demolição / (3) reforma / (4) acréscimo

PRESSUPÕEM ÁREA ORIGINAL (PREEXISTENTE)!

Considera-se área preexistente a que foi realizada com base em outro 
projeto de construção, esteja regularizada ou não perante a RFB, 

desde que não tenha ocorrido o desmembramento do terreno.

Considera-se terreno desmembrado aquele separado em unidades 
autônomas no órgão municipal competente e no cartório de registro de 

imóveis.
(§§ 14 e 15 do art. 25 da IN RFB 2.021/2021)



CATEGORIA

ÁREA REGULARIZADA
(PARA A RFB)

I - já averbada no Cartório de Registro de Imóveis;
II - para a qual já foi emitida CND ou CPEND.

III - comprovadamente finalizada em período decadencial (§ 1º do art. 366 
da IN RFB 971/2009).

(inciso XVIII do art. 7º da IN RFB 2.021/2021)



CATEGORIA
A INSCRIÇÃO DA OBRA NO CNO É POR PROJETO!



DESTINAÇÃO



DESTINAÇÃO



DESTINAÇÃO



DESTINAÇÃO



DESTINAÇÃO



DESTINAÇÃO



ÁREA



ÁREA

Qualquer outra área não enquadrada como complementar

Corpo principal da edificação



ÁREA

Piscina

Quadra Esportiva e Poliesportiva

Garagem ou Estacionamento térreos, fora 
da área de projeção do corpo principal da 

obra

Nos postos de gasolina, a área coberta 
sobre as bombas, a área para lavagem de 

veículos, desde que não faça parte do 
corpo principal e a área destinada à 

circulação de veículos



ÁREA



ÁREA



TIPO



TIPO

Observações:
a) se a obra for pré-moldada / pré-fabricada, informar Tipo Alvenaria (11) + Notas Fiscais.
b) se o material pré-moldado / pré-fabricado se resumir à estrutura, informar Tipo Misto (13).



CNO: ALTERAR OBRA



O sistema permite alteração dos campos:

● Aba Informações da Obra: CNAE / CEP (somente 1 vez, dentro do 
mesmo município) / Bairro, Tipo de Logradouro, Número, 
Complemento, Código de Localização e Observações.

● Abas Categoria, Destinação, Tipo de obra e Metragem: sem 
restrição.

CNO: ALTERAR OBRA



CNO: ALTERAR OBRA



PROCESSO DIGITAL DE CNO
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/orientacao-
tributaria/cadastros/cno/passo-a-passo-para-processo-digital-cno/nao-encontrou-o-
que-procurava-veja-o-passo-a-passo-sobre-como-cadastrar-um-processo-digital-
para-o-cno



CNO: PARALISAR/REATIVAR OBRA



CNO: CONFIRMAR RESPONSABILIDADE



ORIENTAÇÕES FINAIS
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/orientacao-tributaria/cadastros/cno



ORIENTAÇÕES FINAIS
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/orientacao-tributaria/cadastros/cno

SRRF01 / DIATE / EATRE 2
Michele Naira Salomão

Agosto/2021



NOVA CERTIDÃO DE OBRA



NOVA CERTIDÃO DE OBRA



CONCEITO



CONCEITO

DE 01/06 A 31/07/2021 A PARTIR DE 01/08/2021

COM DISO + Cálculo DISO COM DISO + Cálculo DISO

APENAS DISO (sem Cálculo) DISO / SERO APENAS DISO (sem Cálculo) SERO

SEM DISO SERO SEM DISO SERO



CONCEITO



de Obras (CNO) é o banco de dados que contém informações 
cadastrais de obras de construção civil e de seus responsáveis, 

pessoas físico art. 1° da IN RFB 1.845/2018)

CONCEITO



NOVA FORMA DE OBTENÇÃO
VELHO MUNDO (DISO)

CNO

GFIP/GPS

GPS espontânea

DISO + ARO/Planilha de Cálculo

Processo Digital (Portal e-CAC) + documentos

Análise RFB (10 dias) / liberação certidão

Consulta/Impressão da Certidão (Internet)

NOVO MUNDO (SERO)

CNO

DCTFWeb Mensal

-

DCTFWeb Aferição de Obras (Sero)

-

-

Emissão da Certidão (Internet)



CONCEITO
SOLICITAÇÃO VIA Processo Digital



CONCEITO
NOVA FORMA DE OBTENÇÃO



NOVA FORMA DE OBTENÇÃO
CERTIDÃO POR AFERIÇÃO

Quando nasce uma aferição? 
Ao clicar em CONCLUIR E ENVIAR DCTF!



NOVA FORMA DE OBTENÇÃO
CERTIDÃO (VERIFICAÇÃO FISCAL) POR AFERIÇÃO



NOVA FORMA DE OBTENÇÃO
CERTIDÃO (VERIFICAÇÃO FISCAL) POR AFERIÇÃO



NOVA FORMA DE OBTENÇÃO
CERTIDÃO (VERIFICAÇÃO FISCAL) POR AFERIÇÃO



CONSULTA
* Certidão liberada até 31/5/2021

(http://cnd.dataprev.gov.br/cws/contexto/cnd/cnd.html) 



CONSULTA
* Certidão emitida a partir de 1/6/2021

(https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointernet/OBRA/Consultar) 



NOVO MODELO



OBRAS



NOVO MODELO



NOVO MODELO



TIPOS DE CERTIDÃO



ORIENTAÇÕES



PARCELAMENTO DO DÉBITO



NOVOS SERVIÇOS
 ANULAÇÃO DE CERTIDÃO

 CANCELAMENTO DE AFERIÇÃO

 ANULAÇÃO DE CERTIDÃO / CANCELAMENTO DE AFERIÇÃO / 
ANULAÇÃO DE CNO



NOVOS SERVIÇOS (formalização)



NOVOS SERVIÇOS
ANULAÇÃO DE CERTIDÃO

 Objetivo: anular certidão emitida com erro
(área / destinação / categoria / endereço)

 Solicitação: Processo Digital
(CERTIDÕES E ATESTADOS)

(Emitir / Renovar ou Anular Certidão de Obra de Construção Civil)

 Documentos: FORMULÁRIO (item 4.1) + documento que comprove 
o erro



NOVOS SERVIÇOS

CANCELAMENTO DE AFERIÇÃO

 Objetivo: cancelar a aferição que contém erro
(datas (período de aferição) da obra / créditos (manuais/automáticos) / 

categoria)

Solicitação: Processo Digital
(CERTIDÕES E ATESTADOS)

(Emitir / Renovar ou Anular Certidão de Obra de Construção Civil)

Documentos: FORMULÁRIO (item 4.2) + documento que comprove o 
motivo + certidão atualizada da matrícula do imóvel



NOVOS SERVIÇOS
ANULAÇÃO DE CERTIDÃO / CANELAMENTO DE AFERIÇÃO / 

ANULAÇÃO DE CNO

Objetivo: anular o cadastro



NOVOS SERVIÇOS
ANULAÇÃO DE CNO

Situações de anulação:

a) houver sido atribuído mais de um número de inscrição para a 
mesma obra (duplicidade);

b) for constatada inscrição de obra inexistente;

c) for constatado vicio no ato praticado perante o CNO; ou



NOVOS SERVIÇOS
ANULAÇÃO DE CNO

Situações de anulação:

c) for constatado vicio no ato praticado perante o CNO...

I - os serviços de construção civil destacados no Anexo VII da IN RFB 971/2009 com a expressão 
"(SERVIÇO)" ou "(SERVIÇOS)", independentemente da forma de contratação.

II - a construção sem mão de obra remunerada quando o proprietário do imóvel ou dono da obra seja 
pessoa física, não possua outro imóvel e a construção seja: residencial e unifamiliar, com área total 
não superior a 70m2, destinada a uso próprio, do tipo econômico ou popular e seja executada sem 
mão de obra remunerada.

III - a reforma de pequeno valor (de responsabilidade de pessoa jurídica, que possui escrituração 
contábil regular), em que não há alteração de área construída, cujo custo estimado total, incluindo 
material e mão de obra, não ultrapasse o valor de 20 vezes o limite máximo do salário-de-
contribuição vigente na data de início da obra.



NOVOS SERVIÇOS
ANULAÇÃO DE CNO

Situações de anulação:
...; ou

d) for constatada inscrição contrária às disposições contidas no art. 
7º.

* responsável incorreto

* não é caso de TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE

* funcionalidade ainda não implementada!!!



NOVOS SERVIÇOS
ANULAÇÃO DE CERTIDÃO / CANELAMENTO DE AFERIÇÃO / 

ANULAÇÃO DE CNO

Solicitação: Processo Digital
(CADASTROS)

(CNO – Alterar ou Cancelar Cadastro de Obras)



NOVOS SERVIÇOS

Documentos: FORMULÁRIO (item 4.3) + documento que comprove o 
motivo + certidão atualizada da matrícula do imóvel

SRRF01 / DIATE / EATRE 2
Michele Naira Salomão

Agosto/2021
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