NOTIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE DÉBITOS EM PEDIDOS DE CANCELAMENTO E DE SUSPENSÃO
Prezado(a) Economista: _______________________________________________
(nome e número de registro)

Diante de seu pedido de:
( ) cancelamento de registro ( ) suspensão de registro
Informamos que apesar de manter seu registro ativo neste Conselho, V.Sa. não providenciou o pagamento das anuidades dos
exercícios de _____ a _____ contrariando o que determina o § 1º do artigo 17 da Lei nº 1.411, de 13/08/1951, na redação que foi
dada pela Lei nº 6.021, de 03/01 /1974.
OU [no caso de débitos de outras naturezas, a exemplo de multas de fiscalização] Informamos que responde V.Sa. por
débito junto a este Conselho oriundo de [discriminar a origem do débito], configurado nos termos da Lei [discriminar o
fundamento legal do débito]. Segundo regular processo administrativo de número [discriminar o processo administrativo
que deu origem ao débito].
Pelo presente instrumento, e com fundamento no artigo 26, § 1º, inciso V, e 3º e no artigo 28, todos da Lei nº 9784/99, fica portanto
Vossa Senhoria informado da existência dos referidos débitos, abaixo discriminados, e da obrigação deste Conselho de promover,
tempestivamente, a respectiva execução dos débitos perante a Justiça Federal, nos termos do Código Tributário Nacional e do artigo
3º da Lei nº 6.830/80.
Descrição do Débito

Valor Original

Atualização Monetária

Juros de Mora

Emolumentos

Anuidade
Anuidade
Anuidade
Multa
processo

relativa

ao
de

fiscalização N°_____
TOTAL

Total: R$_________________
Obs: Encargos calculados na forma prevista no artigo 20 do Manual de Arrecadação do Sistema Cofecon/Corecons, aprovado pela
Resolução nº 1.853/2011.
Para que V. Sa. possa dirimir dúvidas e efetuar o pagamento, à vista ou parcelado, segundo as normas vigentes, este Conselho está
à sua inteira disposição através de [informar unidade ou departamento responsável, pessoa de contato, endereço, telefone, e-mail
e outras formas de contato disponíveis].
Caso V. Sa. já tenha liquidado o débito antes do recebimento desta, queira considerá-la sem efeito, cientificando, entretanto, o
Corecon, pessoalmente, ou mediante correspondência, apresentando os comprovantes de pagamento para que possamos atualizar
e/ou retificar nossos registros.
Atenciosamente,
____________________________________
Agente responsável do Corecon
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