
Informações: 

0800-647-3033, (65) 3315-3001, 3315-3002, 3315-3003, 3315-3004 e 3315-3005       

Site: www.crea-mt.org.br    e-mail: atendimento@crea-mt.org.br 

OBS:  Acompanhe a tramitação do seu protocolo através do site do CREA-MT. 

 

 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso 

CREA-MT Protocolo 

REQUERIMENTO PARA CANCELAMENTO DE REGISTRO DE PESSOA 

JURÍDICA 

1.  Razão Social:      

2. CNPJ:       3. Telefone: (    )       

4. Categoria: MATRIZ  FILIAL  OUTROS:       

5. Endereço (Logradouro, rua, avenida, número e complemento): 

      

6.  Bairro:       7.  CEP:       

8. Município:       9. UF:      

10. E-mail:       

11. Motivo do cancelamento:       

      

      

      

 

 
Assinatura do Representante legal da PJ 

(Procurador somente com Procuração Cartorial) 

      -      /     /      
Local e Data 

DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA 

Apresentar um dos documentos abaixo relacionados em fotocópia autenticada ou acompanhada do original para receber 

autenticação do CREA-MT 

- Distrato Social de encerramento das atividades, registrado na Junta Comercial ou Cartório; 

- Certidão de Falência ou Sentença do Juiz decretando a Falência; 

- Alteração Contratual constando encerramento das atividades da filial em Mato Grosso, registrada na Junta Comercial ou 

Cartório; 

- Certidão de Baixa da empresa expedida pela Receita Federal ou Baixa do CNPJ no Ministério da Fazenda; 

- Certidão de Baixa de Alvará de Licença (Inscrição Municipal) expedida pela Prefeitura Municipal, informando claramente 

que a empresa encerrou as atividades; 

- Alteração Contratual constando mudança no Objeto Social para atividades fora do âmbito da fiscalização do CREA, 

registrada na Junta Comercial ou Cartório; 

- Alteração Contratual constando a incorporação ou fusão da pessoa jurídica, registrada na Junta Comercial ou Cartório; 

- Alteração Contratual constando a transferência da matriz ou filial da empresa para outro Estado, registrada na Junta 

Comercial ou Cartório; 

- Baixa da Inscrição Estadual, documento expedido pela Secretaria Estadual da Fazenda; 

- Baixa no INSS; 

- No caso da empresa ser de outro Estado, apresentar Termo de Recebimento Provisório/Definitivo de obras/serviços ou 

Atestado da execução das atividades que realizou em Mato Grosso devidamente assinado pelo contratante e constando que 

a obra/serviço já está concluído. Todas as ART’s da empresa devem estar baixadas; 

- No caso de suspensão temporária de atividades, apresentar documento comprobatório da suspensão emitido pela Secretaria 

Estadual de Fazenda; 

- No caso de empresa que opera exclusivamente na área de ARQUITETURA e pretender cancelar o seu registro no CREA-

MT, deverá apresentar requerimento pedindo o cancelamento e o comprovante de registro no CAU-MT. 

ATENÇÃO: Apresentar comprovante do pagamento anuidade e outros débitos se houver; 

Obs: A anuidade do exercício em que a empresa solicitar o cancelamento, deve ser paga de forma proporcional. 

 


