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REQUERIMENTO PRORROGAÇÃO SUSPENSÃO - PPAD - 

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) neste 
Conselho Regional de Economia da 10ª Região-MG sob o nº _____, vem REQUERER, 
junto a este Regional, a Suspensão de Registro-PPAD, anexando a este, os 
documentos que comprovam a situação de Afastamento das Atividades Laborativas, 
com Percepção de Auxílio-Doença, para aquisição do Benefício. 

 

 

Eu__________________________________________________, Economista Registrado(a) junto a 
este Regional sob o nº _____, requeiro o benefício de SUSPENSÂO DE REGISTRO-PPAD, nas 
condições fixadas no Art. 9º da Resolução 1.945/2015 do Conselho Federal de Economia - 
COFECON, que prevê: 

 II - afastamento integral das atividades laborativas por motivo de doença com a percepção, 
pelo economista requerente, de auxílio-doença previdenciário a cargo do INSS, nos termos da 
Lei nº 8.213/91 e demais normas previdenciárias pertinentes, desde que o período de 
afastamento concedido seja igual ou superior a cento e oitenta dias. 

§ 1º. A suspensão de que trata este artigo será concedida: 

II - pelo prazo fixado pelo INSS para o afastamento integral do trabalho com percepção de 
auxílio-doença, para o caso do previdenciário, na forma prevista no inciso II do caput deste 
artigo. 

§ 3º. O exercício de qualquer atividade profissional antes do término 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. 

 

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) 
___________________________________________________ 

 Assinatura do Economista  


