
 
 

 

 

Requerimento de Renovação de Baixa Temporária 

 

Ilmº Senhor Presidente do CONRERP1 

Eu,_________________________________________________________, portador(a) do registro    

profissional neste conselho no ____________ e do CPF no__________________________, solicito a           

renovação da Baixa Temporária do registro profissional, uma vez que não me encontro no exercício da                

profissão e não faço uso do título de Relações Públicas, conforme pode-se provar pelos documentos               

exigidos e enviados por email como consta no formulário online. 

 

Declaro, também, que estou ciente do compromisso de manter meus dados atualizados no sistema do               

Conselho e que é necessário renovar anualmente o pedido da baixa para que não seja cobrado meu                 

registro profissional. Além disso, terei até 30 dias após o vencimento da baixa para dar entrada na                 

renovação. 

 

Nestes termos, 

 

Rio de Janeiro, __________ de ________________________ de __________ 

 

____________________________________________________________________ 

(Assinatura) 
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Declaração de Responsabilidade das Informações Prestadas 

 

Eu, ___________________________________________________________________, portador do RG     

n°_____________________________________, do CPF n°_____________________________________,    

e-mail _____________________________________@________________________________________  

e residente no endereço ______________________________________________________________,     

bairro ___________________________________, município __________________________________,    

CEP _____________ - ________, assumo inteira responsabilidade pelas informações prestadas no           

formulário online preenchido no dia ______ / ______ / _________ e pela autenticidade das cópias dos                

documentos enviados por email no dia ______ / ______ / _________ para dar entrada no processo de                 

renovação de Baixa Temporária. 

 

Declaro estar de inteira responsabilidade pelas informações prestadas e ciente de que a falsidade nas               

informações acima implicará nas penalidades cabíveis em lei. 

 

Nestes termos, 

 

Rio de Janeiro, __________ de ________________________ de __________ 

 

____________________________________________________________________ 

(Assinatura) 
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