NÚCLEO DE REGISTRO

REQUERIMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE REGISTRO - PJ
( ) REGISTRO DEFINITIVO – MATRIZ

( ) REGISTRO SECUNDÁRIO – FILIAL

Nos termos da Lei n.º 1.411/1951, em especial seu artigo 14, do Decreto n.º 31.794/1952, e Resolução nº
1.880/2012 do Conselho Federal de Economia, o responsável pela empresa, abaixo identificada, vem pelo
presente, REQUERER a TRANSFERÊNCIA do registro desta, junto ao CORECON da ___ª Região para o
ORECON da_____ª Região, apresentando para tanto, a documentação necessária à formalização da
TRANSFERÊNCIA do registro, nos termos do Art. 14, §1º, I e II:

§ 1º. A transferência do registro será solicitada diretamente ao CORECON de destino e concedida mediante:
I – requerimento de transferência assinado pelo representante legal da empresa, conforme modelo fixado nesta
Resolução;
II – comprovação da alteração de sede social da empresa.

Economista(s) Responsável(eis) – conforme declaração anexa:
Nome:______________________________________ Registro - 10ª Região/MG n.º _____
Nome:______________________________________ Registro - 10ª Região/MG n.º _____
O Responsável Legal pela empresa DECLARA estar ciente das seguintes obrigações da empresa:
comunicar qualquer alteração nos dados cadastrais da empresa ao Núcleo de Registro do CORECONMG, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da ocorrência (Art. 6º do capítulo 6.1.2 da
Consolidação da Legislação do Economista), e que a falta de comunicação de quaisquer alterações
sujeita a empresa às ações de fiscalização deste Regional, podendo ser autuada e multada.
As pessoas jurídicas registradas nos Conselhos Regionais ficam obrigadas ao pagamento de anuidades,
cujo fato gerador é o registro, nos termos do artigo 5º da Lei nº 12.514/2011 e do artigo 8º do Manual de
Arrecadação do Sistema COFECON/CORECONs, aprovado pela Resolução nº 1.853/2011, calculadas com
base no capital social.
A partir do deferimento do pedido de transferência do registro, a pessoa jurídica registrada neste
Conselho, estará obrigada ao recolhimento das anuidades futuras decorrentes deste registro, cuja
responsabilidade cessará somente com a formalização do pedido de cancelamento do registro, e seu
deferimento pelo CORECON-MG.

____________________, ____ de ______________ de _____.
(LOCAL E DATA)
___________________________________________________
Nome e assinatura do(s) responsável(is) legal(is) pela empresa
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