Formulário para registro de Pessoa Física
Foto
Ao Sr. Presidente do Conselho Regional dos Representantes Comerciais
no Estado de Pernambuco

3x4
Informações Cadastrais
Dados Pessoais
Nome:
Pai:
Mãe:
Sexo:

Estado civil:

Nacionalidade:

Data de nascimento:

Naturalidade:

Segmento que atua:

Endereço residencial

Telefones para
contato

Endereço:
Bairro:

Telefone residencial:
CEP:

Telefone comercial:

Cidade:

Telefone celular:

E-mail:

Telefone referência:

Documentos
CPF:

Certificado de reservista:

Identidade:

Emitida em:

Emissor da identidade:

Título de eleitor:

Zona do título:

Seção:

Declaração
Declaro, como expressão da verdade, responsabilizando-se civil e criminalmente:
→ que não possuo antecedentes criminais em qualquer local do país, ou do estrangeiro, bem como não fui definitivamente condenado no país e no exterior, pela prática de
crimes previstos no artigo 4º, alínea ''c'' da Lei 4886/65, a saber:
→ Art. 4º Não pode ser representante comercial:
a) o que não pode ser comerciante;
b) o falido não reabilitado;
c) o que tenha sido condenado por infração penal de natureza infame, tais como: falsidade, estelionato, apropriação indébita, contrabando, roubo, furto, lenocínio ou crimes d)
também punidos com a perda de cargo público;
d) o que estiver com seu registro comercial cancelado por penalidade.
→ que não exercia a representação comercial autônoma antes da lei 4886/65, tão pouco recebeu qualquer comissão remunerária do seu exercício, assim como não represento
nenhuma empresa no momento, pretendendo o registro para o futuro exercício da profissão;
→ estar ciente de que o atraso por mais de 12 meses no pagamento da contribuição devida ao CORE/PE implicará no impedimento legal do exercício profissional, ficando com
débito em aberto até a baixa do registro;
→ reconhecer que o registro perante o Conselho habilita para o exercício da profissão de representante comercial, conforme o Art. 1º da Lei 4886/65, porém não comprova o seu
efetivo exercício;
→ estar ciente de que sou responsável pelas informações aqui prestadas, sendo que terei de arcar com custos de emissão de novos documentos comprobatórios de registro, caso os
dados sejam passados de maneira errônea.
Declaro, ainda, estar ciente de que a ocorrência de falsidade nesta declaração configura crime de falsidade e estelionato, podendo ficar sujeito às sanções do Art. 171 do
Código Penal Brasileiro.
Nestes termos, para deferimento:

,
Assinatura do representante

Cidade

de

de 20

.
Assinatura do funcionário do CORE/PE

ATENÇÃO REPRESENTANTE! A ASSINATURA NO RETÂNGULO ABAIXO E O POLEGAR DIREITO SÃO IMPRESCINDÍVEIS PARA A CONFECÇÃO DA CARTEIRA DE REPRESENTANTE
COMERCIAL. O NÃO PREENCHIMENTO ACARRETARÁ A NÃO ACEITAÇÃO DA
DOCUMENTAÇÃO.
ASSINATURA
CONFORME A IDENTIDADE.

Assinatura para carteira (só será impressa na carteira
a assinatura que está dentro do retângulo) OBRIGATÓRIO

