Reunião do Grupo de Trabalho da CONCLA
para Revisão da Tabela de Natureza Jurídica

Data: 07/03/2002
Local: Secretaria da Receita Federal/COTEC – Brasília/DF
Horário: 9 às 17 horas

Participantes:
Pelo IBGE
Magdalena Cronemberger Góes – DPE/CEE
Maria Luiza Zacharias – DPE/GCC
Carlos Sobral – DPE/DECNA
Pelo DNRC – Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Rejane Darc Batista de Moraes Neto
Coordenadora da Área Jurídica do DNRC
Pelo Ministério do Trabalho e Emprego
Celia Villalba
Assessora Jurídica do Departamento de Emprego e Salários
Pelo SRF/Ministério da Fazenda
José Carlos Britto - Seção de Tecnologia – Delegacia RF Vitória da
Conquista
Haroldo Nigri
Pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
Almir Antonio Pereira de Oliveira
Secretaria de Recursos Humanos do MPO

Resumo das decisões tomadas na reunião
1) A reunião teve por principal objetivo revisar e validar as Notas Explicativas que
foram apresentadas para a nova tabela de códigos de Natureza Jurídica, o que
ocorreu durante todo o período de realização da reunião. Foi possível para o
grupo concluir a revisão das notas das Categorias 1 – Administração Pública e
2 – Entidades Empresariais. Tendo em vista que não houve tempo hábil para
concluir a leitura das notas de todos os códigos, foi agendada outra reunião,
que ficou marcada para 02/04/2002, para revisão das notas das demais
categorias da tabela.
2) A pedido da SRF, foram incluídos dois códigos novos, quais sejam: 221-?
Entidades Empresariais domiciliadas no exterior e 321-? Fundação ou

Associação domiciliada no exterior. Instrução Normativa da SRF, a ser
assinada, passará a obrigar a todas as entidades empresariais, fundações ou
associações domiciliadas no exterior que possuam investimentos ou imóveis,
aeronaves e outros bens sujeitos a registros de propriedade ou posse perante
órgãos públicos no país a se cadastrarem .
3) Por sugestão da representante do DNRC, foi incluído também o código 219-4
Filial de Empresa Binacional Argentino-Brasileira, considerando que está
sujeita a legislação específica, constituindo uma natureza jurídica própria.

Próxima reunião
Data: 02/04/02
Local: IBGE
Av república do Chile 500 2ºandar sala
Rio de janeiro
Horário: 9 às 17hs

Obs posterior à reunião:
Proposta de nova data: 04/04/02, mesmos local e horários

