
AO PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MATO GROSSO DO SUL 

SOLICITAÇÃO DE CÓPIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE FISCALIZAÇÃO 

Eu,_______________________________________________________________, CRCMS-___________ 
residente e domiciliado à Rua:__________________________________________________ 
n.º_______, Bairro:_____________________________ na cidade de 
_______________________________________, telefone:(___)__________________, venho 
por meio deste, solicitar ao Conselho Regional de Contabilidade do Mato Grosso do Sul, 
cópias    (    ) integral ou (    ) parcial de fls. _______a_______ do Processo Administrativo de Fiscalização 
nº______/__________ em face de ________________________________________________________. 

Motivo: ______________________________________________________________________________ 

(    ) 
Autorizo o(a) Sr.(ª)1:______________________________________________________________ 
CPF:___________________________, retirar as fotocópias acima solicitadas, na Sede do CRCMS. 
1deverá apresentar via original de documento de identificação com foto. 

(    ) Solicito o envio das fotocópias disponibilizadas via correios, para o supracitado endereço. 

(    ) 
Autorizo o envio das fotocópias acima solicitadas, por e-mail², para o seguinte 
endereço eletrônico:____________________________________________________________. 
²o(s) arquivos será(ão) limitado(s) ao tamanho de 20mb; ²será exigida a confirmação do recebimento do(s) arquivo(s). 

(    ) 

Autorizo a disponibilização das fotocópias acima solicitadas em arquivo digital .pdf³, para retirada 
na Sede do CRCMS, por meio de Memória USB Flash Drive (Pen Drive) ou Disco Rígido Portátil (hd 
externo), que será disponibilizado pelo solicitante. 
³o solicitante será previamente informado, por telefone, do tamanho do arquivo digital, as mídias deverão ser compatíveis com 
a porta usb. 

Sendo a solicitação de cópias por Procurador, deverá ser representado somente por advogado 
ou profissional da contabilidade, com procuração válida, juntamente com o original e cópia de um 
documento de identificação com foto.

 Tendo em vista a Lei n.º 12.527/2011 (lei de acesso à informação), a Lei n. 13.709/2018 (lei geral da 
proteção de dados), a Lei n.º 13.726/2018 (lei da desburocratização) e o sigilo existente dentro do referido 
Conselho e que norteia os processos desta natureza, responsabilizo-me por qualquer informação ou 
divulgação referente ao processo, que possa surgir fora da esfera administrativa e judicial, inclusive me 
sujeitando as eventuais punições previstas na legislação vigente. 

_______________________________ – ______, _____/______/_________ 
Local 

_______________________________ 
Nome Completo e Assinatura 

PROTOCOLO CRCMS 
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