
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                       Av. Rio Branco, n.º 109 – 16º e 19º andares –  CEP: 20040-906 - Centro - Rio de Janeiro – RJ 

  Tel: (21) 2103-0178 Fax.: (21) 2103-0106 
www.corecon-rj.org.br /corecon-rj@corecon-rj.org.br  

 
 

SUSPENSAO DE PESSOA JURÍDICA POR INATIVIDADE EMPRESARIAL 
 
Nos termos da Lei n.º 1411, de 13/08/51, em especial seus artigos 14, parágrafo único, e 17, e 

do Decreto n.º 31.794, de 17/11/52, a Pessoa Jurídica 

__________________________________________registrada sob o nº _____________, 

inscrita no CNPJ sob o nº __________________________ vem REQUERER ao CONSELHO 

REGIONAL DE ECONOMIA – 1ª REGIÃO – RJ a suspensão do seu Registro Profissional 

por motivo de inatividade empresarial, conforme cópia, que segue em anexo, da declaração 

de inatividade empresarial devidamente protocolada junto à Receita Federal do Brasil. 

Declaro ter conhecimento das condições e obrigações estabelecidas pelo Art. 10-A, da 

Resolução 1.880/12, do Conselho Federal de Economia, e, especial, os itens: 

 
a. Compete ao Plenário do CORECON/RJ apreciar e julgar os pedidos de suspensão 

do registro profissional por inatividade empresarial; 
b. A suspensão temporária terá validade enquanto perdurar a situação de 

inatividade junto à Receita Federal do Brasil; 
c. Será encaminhada, anualmente, ao CORECON/RJ, cópia da declaração de 

inatividade empresarial protocolada junto à Receita Federal do Brasil referente ao 
ano-calendário anterior. 

d. É vedada a aplicação retroativa dos efeitos da suspensão conforme preceitua o 
parágrafo 5º, do Art. 10-A, da Resolução 1.880/12, do Conselho Federal de 
Economia. 

e. O retorno da situação de atividade empresarial junto à Receita Federal do Brasil 
implica na automática reativação do registro profissional, cabendo à Pessoa 
Jurídica informar esta ocorrência ao Conselho. 

 

Rio de Janeiro, ______ de ___________________ de ________ 
 
 

_________________________________________________________ 
 

          Assinatura do(a) Representante Legal. 
 
 
Nome, endereço, telefone e e-mail de contato: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 

________________________________________________ 
                                              Carimbo/Assinatura do(a) funcionário(a) atendente 
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Check-list de preenchimento obrigatório e exclusivo do Conselho no ato do atendimento 
 
Exigências - Legislação vigente 
 
Está em dia com as anuidades do CORECON-RJ até o ano de: ____________ 
 
(  ) Sem remissão dos débitos, Com Termo de Confissão de Dívida para parcelamento dos 
débitos. 
 
(  ) Sem remissão dos débitos, sem parcelamento. 
 
(  ) Comprovação de inatividade empresarial apresentada à Receita Federal: (  ) Sim (  ) Não 
 
Especificar: _________________________________________________________________ 
 
(  ) Para Plenária     (  ) Para Despacho    (  ) Outros/Especificar: ______________________ 
 
 
 

 

 
Despacho do Secretário da SEREG: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

 

 
Observações: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
 

 


