
Curitiba, 12 de janeiro de 2015. 

  

Para: Contabilidade do CRQ 

Da: Assessoria Jurídica do CRQ-IX 

Assunto: Prestação de Contas 

  

Segue Relatório anual de movimentação da Dívida Ativa realizadas no exercício de 

2014.  

 

LIVRO Nº 09 – compreendem inscrições de efetuadas no início de 2013 até a 

presente data. 

 - 159 Registros de inscrições em Dívida Ativa permaneceram aberto em dezembro 

de 2013 no valor de R$ 103.556,48; 

- 259 Registros novos de inscrições efetivadas de 08/01/2014 até 18/12/2014 - R$ 

308.928,92; 

- 54 Registros de inscrições em Dívida Ativa resultaram quitadas em 2014 no valor 

de – R$ 35.209,37; 

- 06 Registros de inscrições em Dívida Ativa resultaram canceladas em 2014 no 

valor de – R$ 7.197,90; 

-358 Registros de inscrições em Dívida Ativa permanecem abertas em dezembro de 

2014 no valor de R$ 370.078,13; 

 

LIVRO Nº 08 – compreendem inscrições de efetuadas no início de 2013 até a 

presente data. 

-595 Registros de inscrições em Dívida Ativa permaneceram abertas em dezembro 

de 2013 no valor de R$ 479.738,70; 

- 186 Registros de inscrições efetivadas de 08/01/2014 até 18/12/2014 - R$ 

109.787,04; 



- 156 Registros de inscrições em Dívida Ativa resultaram quitadas em 2014 no valor 

de – R$ 61.661,04; 

- 11 Registros de inscrições em Dívida Ativa resultaram canceladas em 2014 no 

valor de – R$ 28.369,50; 

-614 Registros de inscrições em Dívida Ativa permanecem abertas em dezembro de 

2014 no valor de R$ 499.495,20; 

 

LIVRO Nº 07 – compreendem inscrições de efetuadas no início de 2013 até a 

presente data. 

- 85 Registros de inscrições em Dívida Ativa que permaneceram abertas em 

dezembro de 2013 no valor de R$ 25.271,00; 

 -  03 Registros de inscrições efetivadas de 08/01/2014 até 18/12/2014 R$ 

1.529,69; 

 - 17 Registros de inscrições em Dívida Ativa resultaram quitadas em 2014 no valor 

de R$ 3.130,89; 

 - 71 Registros de inscrições em Dívida Ativa que permanecem abertas em 

dezembro de 2014 no valor de R$ 23.669,80; 

 

LIVRO Nº 06 – compreendem inscrições de efetuadas no início de 2012 até a 

presente data. 

- 361 Registros de inscrições em Dívida Ativa que permaneceram em aberto em 

dezembro de 2013, resultando no valor de R$ 789.249,37; 

- 01 Registro de inscrição efetivado de 08/01/2014 até 18/12/2014 – R$ 461,54; 

- 22 Registros de inscrições em Dívida Ativa resultaram quitadas em 2014 no valor 

de R$ 14.419,44; 

- 38 Registros de inscrições em Dívida Ativa resultaram canceladas em 2014 no 

valor – R$ 102.511,70 



- 301 Registros de inscrições em Dívida Ativa que permanecem abertas em 

dezembro de 2014 no valor de R$ 672.779,77; 

 

LIVRO Nº 05 - compreendem inscrições de efetuadas no início de 2002 até o 

término do exercício de 2008. 

- 612 Registros em Dívida Ativa que permanecem abertas em dezembro de 2013 

no valor de R$ 798.540,45 

- 14 Registros em Dívida Ativa que resultaram quitadas em 2014 no valor de R$ 

51.427,59; 

- 35 Registros em Dívida Ativa resultaram canceladas em 2014 no valor de R$ 

50.816,76 

- 563 Inscrições em Dívida Ativa que permanecem abertas em dezembro de 2013 

no valor de R$ 696.296,10; 

 

LIVRO 1, 2, 3 e 4 – compreendem inscrições desde 1983 até o exercício de 2001. 

- 160 Registros em Dívida Ativa permaneceram em aberto em dezembro de 2013, 

no valor de R$ 108.259,08; 

- 13 Registros em Dívida Ativa resultaram canceladas em 2014 no valor de R$ 

10.683,03; 

- 147 Inscrições em Dívida Ativa que permanecem abertas em dezembro de 2013 

no valor de R$ 97.576,05; 

 

 

 

    Maria do Carmo Oliveira                                  Renato Antunes Villanova 

Departamento Jurídico do CRQ-IX                      Assessor Jurídico do CRQ-IX 


