
 

   

 
 

REQUERIMENTO DE BAIXA DE REGISTRO - PESSOA JURÍDICA 

 

IDENTIFICAÇÃO 

Razão Social: _______________________________________________________________________ 

Nº de Registro no CREF3/SC ______________    Nº do CNPJ ________________________________ 

Nome do Representante Legal: _________________________________________________________ 

CPF do representante legal: ____________________________________________________________ 

 

DADOS PARA CONTATO  

Endereço para correspondência: 

Logradouro ___________________________________________________________, nº_________, 

Complemento ___________________, Bairro _________________ Cidade ___________________,  

U.F. ____, CEP ______________, Telefone: (___)_______________ / (____) _________________. 

E-mail: _________________________________________________(que serão enviadas as decisões). 

Declaro ciência que os dados acima preenchidos serão utilizados para atualização no sistema. 

 

DESCRIÇÃO DO PEDIDO 

 

A Pessoa Jurídica acima identificada vem, pelo presente, através de seu(s) representante(s) legal (is), 

conforme Resoluções CONFEF nº 163/2008 e nº 210/2011, juntamente com os documentos 

comprobatórios* em anexo, solicitar ao CREF3/SC a baixa de registro pelo motivo exposto: 
  Interrupção temporária das atividades - Motivo da Interrupção temporária: 

   Inatividade da Pessoa Jurídica 

   Outros motivos __________________________________ 

  Baixa na Receita Federal, na JUCESC ou no Cartório de Registro Civil 

  Exclusão do objeto social na área da Ed. Física 

 
Exemplos de documentação comprobatória*: Certidão de Inatividade emitida pelo contador, Baixa na 

Prefeitura ou similares; Baixa de CNPJ com Extinção p/ Enc. LIQ. Voluntária; Ata de exclusão dos serviços 

oferecidos nas áreas de atividades físicas/desportivas; Alteração de CNAE; Distrato Social; ou similares.   

 

IMPORTANTE: 

• O requerimento recebido, na sede do CREF3/SC, até o dia 31 de março, se deferido, isentará o pagamento da 

anuidade do ano corrente. 

• As DECISÕES do processo de baixa de registro serão enviadas para o e-mail informado acima (dados para 

contato). 

• De acordo com a Resolução CONFEF nº 163/2008 e nº 210/2011, a baixa de registro não implica em 

remissão dos débitos porventura existentes. 

 

Observação:_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

______________________________de ___________________________de ______________. 

 

Assinatura do Represente Legal: _____________________________________ 
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