Convenio de Cooperac;3o Técnica que entre si celebram a UNIAo,
representada pelo Secretário da Receita Federal, e a COMISsAo
DE V ALORES MOBILIÁRIOS, representada
por seu Presidente,
objetivando
o intercambio
de inforrnac;oes
cadastrais
e
económico-fiscais
para o aperfeic;oamento
da fiscalizac;3o que
exercem e da cobranc;a dos tributos que administram.

A UNIAo, por intermédio da SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,
órgao do Ministério da Fazenda, representada pelo Secretário da Receita Federal,
doravante denominada SRF, e a COMISsAo
DE V ALORES MOBlLIÁRIOS,
autarquia federal vinculada ao Ministério da Fazenda, doravante denominada
CVM, representada por seu Presidente, tendo em vista o disposto no art. 28 da Lei
n.Q6.385, de 7 de dezembro de 1976, e na Instruc;áo Normativa SRF n.Q20, de 17
de fevereiro de 1998, e considerando a necessidade de aperfei9oamento da
fiscalizac;:áo que exercem e da cobranya dos tributos que administram, resolvem
celebrar, por seus representantes legais, o presente Convenio que se regerá pelas
cláusulas seguintes:
CLÁUSULA
PRIMElRA
-DO
OBJETO
-O presente Convenio tem por
objeto o intercambio
de informac;6es
cadastrais
e economico-fiscais
entre as
convenentes,
com vistas ao aperfeic;oamento
da fiscalizac;áo que exercem e da
cobranc;a dos tributos que administram.
CLÁUSULA
SEGUNDA
-DO
FORNECIMENTO
DE INFORMAC;OES
PELA SRF -A Secretaria da Receita Federal tomará disponíveis a CVM, mediante
acesso on line continuadQ,;,em
consonancia
com os procedimentos
previstos no
art. 99-da Instruc;:áo Normativa SRF n9-20, de 17 de fevereiro de 1998, os seguintes
dados cadastrais:

1- do Cadastro de Pessoas Físicas -CPF:
a) número de inscriyáo no CPF;
b) nome completo;
c) nome completo da m8e;
d) situayáo cadastral;
e) día, mes e ano do nascimento;
f) endere<;:o completo;
g) número completo de telefone;
h) código do Município;
i) unidade federativa;
j) dia, mes e ano do recadastramento/inscri<;:8o
k) dja, mes e ano do óbito;
I) número completo de telefone para transmiss8o
comunica<;:óes vía fax;
.m) e-mail; e
n) número do título de eleitor;x
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11- do Cadastro

a)
1.
2.
3.

Nacional

da Pessoa

Jurídica

-CNPJ

consócios -consulta
a base societária, por empresa:
número de inscric;áo cadastral;
nome empresarial;
responsável
pela empresa:
qualificac;áo, nome completo

e número

de

inscric;áo no CPF; e
4. dirigentes e sócios;
b) consócios
que integram

-consulta

o quadro

a base societária,

por sócio:

relac;ao de empresas

de sócios;

c) consulta que relaciona os mesmos números-base de inscri<;áo cadastral:
1. mesmos números-base ( oito primeiras posi<;;6es numéricas do número de
inscri<;áo );
2. situac;áo cadastral;
3. unidade federativa; e
4. unidade local da SRF;
d) consulta por outros critérios:
1. número de inscri<;;áo cadastral da pessoa jurídica, nome empresarial,
nome de fantasía e datas de constitui<;;áo, abertura, validade do cartáo e
a Itera<;;áo/processamento ;
2. número de inscri<;;áo cadastral do sócio, qualifica<;áo, sócio-gerente (data
de altera<;áo/processamento );
3. situa<;;áo cadastral, porte da empresa, qualifica9áo tributária, código da
atividade
principal,
n~tureza
jurídica
nova
e
antiga
(data
de
altera<;áo/processamento );" ¡:
4. endere90, bairro, código de endere~mento
postal, correio eletronico,
município, unidade da federa<;;áo, órgáo, data de abertura e de validade do cartáo;
5. número de inscri<;áo no CPF do responsável e qualifica<;áo; e
6. nome completo do contador e número de inscri<;áo no CPF .
PARÁGRAFO PRIMEIRO -A SRF fomecerá a CVM, caso haja solicitayao,
informayáes relativas a bens de pessoas inscritas na Dívida Ativa da autarquia,
para facilitar a cobranc;:a prevista na Lei n.Q6.830, de 22 de setembro de 1980.
PARÁGRAFO
SEGUNDO -O atendimento a solicita<;:ao de fomecimento
de
dados,
efetuada
pela
CVM,
será
executado
pela
Coordena<;:ao-Geral
de
Tecnología
e de Sistemas de Informa<;:ao -COTEC,
da Secretaria
da Receita
Federal, ou por intermédio de suas projeyáes regionais e locais.

PARÁGRAFO TERCEIRO -Os custos decorrentes da disponibiliza98° das
informa<;6es referidas nos incisos do caput desta cláusula (infra-estrutura-base de
acesso on line e de tráfego dos dados) ser8o arcados pela CVM, nos termos de
contrato de presta<;;áo de servi<;os de informática, a ser por ela firmado com ° X
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Servic;o Federal de Processamerlto de Dados -SERPRO, com interveniencia da
COTEC, em observancia as disposic;6es previstas no art. 4Q, § 1Q,alineas a e b da
Instru<;ao Normativa SRF nQ20, de 1998.
CLÁUSULA TERCElRA -DA
APURA<;AO ESPECIAL DE DADOS E
SEUS CUSTOS -Na hipátese de a CVM solicitar apura<;ao especial de dados, o
onus pelo pagamento dos respectivos servi90s correrá a sua conta, nao cabendo
qualquer despesa a SRF, nos termos de contrato de presta<;ao de servi<;os de
informática, a ser por ela firmado com o SERPRO, com interveniencia da COTEC,
em respeito as disposi<;óes contidas nos §§ 1Q e 2Q do arto 7Q da Instru<;ao
Normativa SRF nQ20, de 19980
CLÁUSULA QUARTA -DO
CVM -A CVM se compromete a:

FORNECIMENTO

DE iNFORMAC;OES

I -colocar a disposic;:ao da SRF:
a) os
relatórios
estatísticos
elaborados
a
rotineiramente
recebidas
de investidores,
institucionais

PELA

partir
de
informa9oes
ou náo, para fins de

subsidiar trabalhos de selec;:ao de contribuintes
e respectiva fiscaliza9áo;
b) as informa9Óes relativas a irregularidade
ou a indício de irregularidade,
constatados

no mercado

de valores

mobiliários;

11- comunicar a SRF as irregularidades
apuradas em opera9áo de venda,
distribui9áo
de títulos,
contrato
de investimento
coletivo
e em sociedade
beneficiária
de recursos oriundos de incentivos
fiscais, obrigadas
a registro na
CVM.

I

111-fornecer a SRF: ."
a) informa<;6es relativás ao desempenho societário de todos os investidores
constituídos sob a forma de companhia aberta, inclusive dados cadastrais e
participa<;áo no mercado;
b) outras informayóes

de interesse

da SRF que forem necessárias

ao

desempenho de suas atividades;
IV -permitir

acesso on line as suas bases de dados fiscais, por servidores

da SRF previamente credenciados.
CLÁUSULA QUINTA -DA
UTlLIZA<;AO E PROTE<;Ao DOS DADOS
RECEBIDOs .'- As convenentes se comprometem a utilizar os dados que forem
recebídos, somente nas atividades que em virtude de leí Ihes competem exercer,
náo poden do transferi-Ios a terceiros, seja a título oneroso ou gratuito, ou, de
qualquer forma, dívulgá-los, sob pena de extinyáo imediata deste Convenio.
CLÁUSULA SEXTA -DAS DisPOsi<;OEs
GERAis -O presente Convenio
terá vigencia a partir da data de sua publica<;áo no Diário Oficial da Uniáo, por
praz~ indeterrni~a~o, e poderá ser alterado, por consenso e formalizado em termo ~
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aditivo, ou denunciado, por qualquer das partícipes, mediante comunica<;áo
escrita, reputando-se extinto trinta dias após o recebimento da comunicac;:áo.
CLÁUSULA
SÉTIMA -DA
PUBLICA<;AO
-A
SRF providenciará
a
publica<;;ao deste Convenio, no Diário Oficial da Uniáo, em extrato, no prazo de
trinta dias, contado da data de sua assinatura.
CLAUSULA
OITAVA -DA SOLU<;AO
DE DUVIDAS E CONTROVERSIAS
-As eventuais dúvidas ou controvérsias
sobre a aplica<;:áo ou interpreta~o
das
disposic;:6es deste Convenio, que náo puderem ser resolvidas de comum acordo
pelas convenentes,
deverao ser sub metidas ao Juízo da Justi<;a Federal, Se<;;áo
Judiciária do Distrito Federal.

E, por estarem de acordo as partícipes, foi lavrado o presente Convenio,
em duas vías de igual teor e forma, assinadas pelos respectivos representantes,
destinada urna para cada convenente. "ti
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EVERARQO ~CIEL
Secretário da Receita Federal
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de 2000.

José LUIZ OsORIO DE ALMEIDA FILHO
Presidente da Comissao de Valores Mobiliários
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