
 

 

   

 

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 PARA CANCELAMENTO DE REGISTRO-PJ 

 (  ) Registro Definitivo – Matriz (  ) Registro Secundário –  

(  ) com débito  (  ) com débito parcelado (  ) sem débito  
 

 
A Empresa ..................................................................................................................., CNPJ: 
..................................,  registrada no CORECON-MG sob o nº ........... , vem por meio de 
seu representante legal, Sr. ......................................................................, CPF: 
......................................, RG:  ....................................., requerer junto a este Conselho 
Regional de Economia da 10ª Região - MG, o cancelamento de seu registro, em 
conformidade com o que dispõe o Art. 10 do cap. 6.1.2, § 1º e 2º da Resolução 1880 de 
26/10/2012, em virtude de: 

(  ) - Fechamento ou extinção da pessoa jurídica, ou encerramento definitivo de suas 
atividades. 

(   ) - Alteração dos objetivos sociais da instituição que exclua inteiramente as atividades 
inerentes ou privativas da profissão de seus objetivos estatutários ou contratuais. 
 

 

Para efeitos de comprovação, anexo ao presente requerimento, os documentos 
comprobatórios da situação acima informada, em conformidade com o disposto no Art. 10, 
§ 4º, inc. II e IV: 

II - Comprovação documental do fechamento ou extinção da pessoa jurídica, 
fornecida pela Junta Comercial ou Cartório de Registro de Pessoa Jurídica, ou 
comprovação do encerramento definitivo de suas atividades, incluindo, 
necessariamente, certidão de baixa da organização no CNPJ do Ministério da 
Fazenda, documentos a serem apresentados em original, acompanhados de uma 
cópia reprográfica. 
 
IV – documentos de alteração dos atos constitutivos da empresa ou entidade já 
registrados na Junta Comercial ou Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas, 
conforme aplicável ao tipo de empresa, que comprove a alteração alegada dos 
seus objetivos sociais, documentos a serem apresentados em original, 
acompanhados de uma cópia reprográfica; 

 
________________________________, ____, ____________ de ______________. 

(Local / Data) 
___________________________________________________________________ 

(Assinatura do representante legal da empresa) 
 
Telefone para contato:__________________________e-mail:________________________ 

 

 


