
REQUERIMENTO  PARA   LIQUIDAÇÃO  DE  DÉBITOS  RELATIVOS   A   DÍVIDA 
ATIVA  E AUTO DE INFRAÇÃO DE EMPRESA BAIXADA  - ITEM   26.4  DA NPF 001/09

  
EXMO. SR. DELEGADO REGIONAL DA RECEITA

DO PEDIDO 

Nome:_______________________________________________________
CAD/ICMS: _________________ CNPJ: ___________________________
End.:___________________________________________ nº:___________ 
Complemento:_______________  
Município:___________     UF:___        CEP:  _______________ 
Telefone: ( ___) _____________

A empresa acima identificada  vem, pelo presente, requerer, nos termos do 
item 26.4 da NPF 001/09,  a liquidação integral dos débitos fiscais adiante arrolados com a 
utilização de créditos de ICMS HABILITADOS no SISCRED pela(s) empresa(s):

Afirma estar  ciente  de que este pedido constitui  confissão irretratável  da 
legitimidade dos créditos tributários indicados, bem como a expressa renúncia a qualquer 
defesa ou recurso, na esfera administrativa ou judicial, e a desistência dos já interpostos.

Anexa comprovante de pagamento das custas judiciais e honorários devidos.

Está ciente de que o deferimento a este requerimento ficará condicionado a 
existência  de  crédito  habilitado  suficiente  à  liquidação  integral  dos  débitos  fiscais 
indicados e de que, em sendo esses insuficientes, a imputação dar-se-á primeiramente para 
liquidação em ordem decrescente dos respectivos montantes atualizados. 

    

TOTAL DOS DÉBITOS:                R$ 

____________________________, ____/_____/_______
N. Termos,
P. Deferimento.

IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL 
Nome: ____________________________________
RG.:    _________________________________

Assinatura: _______________________________________       
                                            (reconhecer firma)   



REQUERIMENTO PARA  LIQUIDAÇÃO DE DÉBITOS RELATIVOS A  DÍVIDA  ATIVA 
E AUTO DE INFRAÇÃO DE EMPRESA BAIXADA  - ITEM  26.4  DA  NPF 001/09        

AUTORIZAÇÃO DO TRANSFERENTE:

Nome:_______________________________________________________
CAD/ICMS: ______________ Credencial no SISCRED nº: _____________
Autorizo  que  o  valor  de R$ _________________ seja  abatido  da minha 

conta corrente no SISCRED e utilizado para a liquidação dos débitos fiscais da empresa 
________________________________________,  CAD/ICMS:  _________________ 
CNPJ, ___________________________, 

(  )   Declaro estar com o crédito devidamente habilitado, comprometendo-
me a mantê-lo disponível até a efetiva liquidação.

Utilizar, preferencialmente, os créditos disponíveis na conta corrente:
(   ) exportação            (   ) outros créditos               (   ) investimentos

IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL  
Nome: ____________________________________
RG.:    _________________________________

Assinatura: _______________________________________       
                                            (reconhecer firma)   
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