
 

 

 

NÚCLEO DE REGISTRO 

Conselho Regional de Economia de Minas Gerais – 10ª Reg. – MG 

Rua Paraíba, 777 – Savassi – CEP 30.130-141 – Belo Horizonte – MG 
Tel: (31) 3261-5806 – Fax: (31) 3261-8127 – www.portaldoeconomista.org.br - corecon-mg@cofecon.gov.br 

REQUERIMENTO- PRORROG. SUSPENSÃO- AUSÊNCIA/PAÍS 
Nos termos da Lei n.º 1.411/51, o Decreto n.º 31.794/52 e Resoluções do Conselho Federal de 
Economia, o(a) Economista abaixo identificado(a) registrado(a) junto ao Conselho Regional de 
Economia da 10ª Região-MG sob o nº _____, vem REQUERER junto a este Regional, a 
Suspensão do seu Registro Profissional-PAP, anexando a este, os documentos que 
comprovam a situação de ausência do País  (  )Para Estudo (  )A Trabalho, para aquisição  do 
Benefício. 

 

 
Eu__________________________________________________, Economista Registrado(a) junto a 
este Regional sob o nº _______, requeiro o benefício da SUSPENSÃO DE REGISTRO - PAP, nas 
condições fixadas no Art. 8º da Resolução 1.945/2015 do COFECON: 

§ 1º. Poderá ser concedida a suspensão do registro nos casos de ausência do país 
em viagem de trabalho ou complementação de estudos, durante o tempo do período 
integral de ausência no exterior, a ser declarado pelo requerente, observado o 
seguinte regramento:  
 I – encerrado o prazo declarado pelo interessado, na forma prevista neste parágrafo, 
configurada a necessidade de permanência do economista no exterior, poderá ser 
concedida a prorrogação da suspensão até a nova data declarada pelo requerente 
para o seu retorno; 
 
II - a aprovação da suspensão do registro na forma deste parágrafo é condicionada à 
comprovação documental, a cada 12 (doze) meses, a contar da data da suspensão 
do registro, das circunstâncias, seja por meio de declarações do empregador ou 
outra possibilidade que comprove o desenvolvimento de atividade no exterior ou 
ainda com base em documentos fornecidos pela instituição de ensino onde o 
interessado venha realizar estudos, ou outros documentos que comprovem 
efetivamente as circunstâncias; 

 
III – o retorno ao Brasil antes do prazo fixado no deferimento da suspensão 
implica na automática reativação do registro e, por conseguinte, na normal 
exigibilidade das anuidades a partir da data de retorno, cabendo ainda ao 
economista informar essa ocorrência ao CORECON. 

 

DECLARO, ainda, estar ciente da responsabilidade civil, penal e administrativa pela veracidade das 
informações prestadas, nos termos da Lei n.º 9.784/99 e do Art. 299, do Código Penal: 

 
(..). Omitir em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, 
ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, 
com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante. 

 

 
OBS.: OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA SITUAÇÃO DEVERÃO SER APRESENTADOS NO ORIGINAL COM 
CÓPIA SIMPLES PARA SEREM AUTENTICADAS PELO FUNCIONÁRIO DO CORECON-MG. OU CÓPIAS AUTENTICADAS 
EM CARTÓRIO.  

 

 
Telefone para contato:__________________e-mail:______________________________________ 

 
_____________, ____, _______________ de                    . 

(Local / Data) 

_____________________________________ 


