
Curitiba, 09 de janeiro de 2016.  

  

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 

2016.  

 

LIVRO Nº 11 – compreendem inscrições de efetuadas no início de 2016 até a 

presente data. 

-  477 Registros novos de inscrições efetivadas de 08/01/2016 até 10/12/2016 - 

R$ 157.390,60; 

-  27 Registros de inscrições em Dívida Ativa resultaram quitadas em 2016 no valor 

de – R$ 5.779,00 (valor originário) e R$ 9.494,73 (valor corrigido); 

-450 Registros de inscrições em Dívida Ativa permanecem abertas em dezembro de 

2016 no valor de R$ 151.611,60; 

 

LIVRO Nº 10 – compreendem inscrições de efetuadas no início de 2016 até a 

presente data. 

-  116 Registros novos de inscrições efetivadas de 08/01/2016 até 10/12/2016 - 

R$ 251.434,35; 

-  07 Registros de inscrições em Dívida Ativa resultaram quitadas em 2016 no valor 

de – R$ 3.042,00 (valor originário) e R$ 5.093,01 (valor corrigido); 

-109 Registros de inscrições em Dívida Ativa permanecem abertas em dezembro de 

2016 no valor de R$ 248.392,35; 

 



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

presente data. 

-552 Registros de inscrições em Dívida Ativa permanecem abertas em dezembro de 

2015 no valor de R$ 723.332,55; 

-  81 Registros novos de inscrições efetivadas de 08/01/2016 até 10/12/2016 - R$ 

77.398,85; 

- 116 Registros de inscrições em Dívida Ativa resultaram quitadas em 2016 no valor 

de – R$ 31.412,10 (valor originário) e R$ 46.513,60 (valor corrigido); 

- 13 Registros de inscrições em Dívida Ativa resultaram canceladas em 2016 no 

valor de – R$ 13.396,62; 

-504 Registros de inscrições em Dívida Ativa permanecem abertas em dezembro de 

2016 no valor de R$ 755.922,68; 

 

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

presente data. 

-485 Registros de inscrições em Dívida Ativa permanecem abertas em dezembro de 

2015 no valor de R$ 452.339,20; 

- 07 Registros de inscrições efetivadas de 08/01/2016 até 10/12/2016 - R$ 

8.192,00; 

- 42 Registros de inscrições em Dívida Ativa resultaram quitadas em 2016 no valor 

de – R$ 13.085,60 (valor originário) e R$ 15.731,01 (valor corrigido); 

- 03 Registros de inscrições em Dívida Ativa resultaram canceladas em 2016 no 

valor de – R$ 11.189,80; 

-447 Registros de inscrições em Dívida Ativa permanecem abertas em dezembro de 

2016 no valor de R$ 436.255,80; 

 

 



LIVRO Nº 07 – compreendem inscrições de efetuadas no início de 2014 até a 

presente data. 

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

dezembro de 2015 no valor de R$ 20.564,80; 

- Não houveram pagamentos e cancelamentos no exercício de 2016.  

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

dezembro de 2016 no valor de R$ 20.564,80; 

 

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

presente data. 

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

dezembro de 2015 no valor de R$ 617.315,29. 

- 05 Registros de inscrições em Dívida Ativa resultaram quitadas em 2016 no valor 

de R$ 1.276,97 (valor originário) e R$ 2.568,12 (valor corrigido); 

- 17 Registros de inscrições em Dívida Ativa resultaram canceladas em 2016 no 

valor – R$ 44.349,50; 

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

dezembro de 2016 no valor de R$ 571.688,82; 

 

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

término do exercício de 2008. 

- 551 Inscrições em Dívida Ativa que permanecem abertas em dezembro de 2015 

no valor de R$ 675.986,61; 

- 15 Registros em Dívida Ativa que resultaram quitadas em 2016 no valor de R$ 

9.330,17 (valor originário) e R$ 21.392,18 (valor corrigido);     

- 25 Registros em Dívida Ativa resultaram canceladas em 2016 no valor de R$ 

37.516,11; 



- 511 Inscrições em Dívida Ativa que permanecem abertas em dezembro de 2016 

no valor de R$ 629.140,33. 

 

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

- 140 Inscrições em Dívida Ativa que permanecem abertas em dezembro de 2015 

no valor de R$ 93.679,39. 

- 06 Registros em Dívida Ativa resultaram cancelados em 2016 no valor de R$ 

636,78; 

- 134 Inscrições em Dívida Ativa que permanecem abertas em dezembro de 2016 

no valor de R$ 93.042,62. 

 

 

 

    Maria do Carmo Oliveira                                  Renato Antunes Villanova 

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


