
 

 

 

 

 
 

 

REQUERIMENTO-PADRÃO DE INSCRIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA 
 

ILMO. SENHOR PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA __ª REGIÃO/__ 
(    )  REQUERIMENTO DE REGISTRO DEFINITIVO - P.J. (MATRIZ) 
(    )  REQUERIMENTO DE REGISTRO DEFINITIVO - P.J. (FILIAL) 
 
Razão Social: _________________________________________________________________________ 
(MATRIZ) 
Endereço: __________________________________________ n.º___________ Andar/Sala: __________ 
Bairro: _________________ Cidade: __________________  Estado: _______ CEP: ___________-_____ 
Telefones: (    ) _____________________________________________ Fax: ______________________ 
(FILIAL) 
Ender______________________________________________ n.º___________ Andar/Sala: __________ 
Bairro: __________________ Cidade: ___________________  Estado: _______ CEP: ___________-___ 
Telefones: (    ) ___________________________________________ Fax: ________________________ 
 
Reg. Cartório Reg. Pessoa Jurídica sob n.º______________________ em _____/_____/_____ 
Reg. Junta Comercial de ___________________  
sob n.º _____________________em _____/_____/______ 
Data início de Atividades: _____/_____/_____.  CNPJ ___________________/___________-_____ 
 
CAPITAL SOCIAL ATUAL: R$_________________________________ 
 
Natureza Econômico-Financeira dos Serviços Técnicos (OBJETIVOS SOCIAIS) 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
ECONOMISTA(S) RESPONSÁVEL(EIS) - CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA: 
NOME:_____________________________________________________________  
Registro - ___ª  Região/___ n.º ___________ 
NOME:_____________________________________________________________  
Registro - ___ª  Região/___ n.º ___________ 
 
A   EMPRESA __________________________________________________________________, 
conforme cadastro acima, vem pelo presente REQUERER a V.Sa., o registro da mesma junto ao 
CORECON da ___ª Região-__, nos termos da Lei n.º 1.411, de 13.08.51, com a nova redação dada pela 
Lei n.º 6.021, de 03.01.74 e Resoluções do COFECON, juntando para tanto, toda a documentação exigida 
por esse Órgão, para a formalização do registro.  
Declara, na oportunidade, estar ciente de que:  

I) Anualmente, ate 31 de maio, deverá indicar ao Conselho Regional de Economia as 
alterações ocorridas no quadro de profissionais que exercem cargos ou funções 
técnicas de natureza econômico-financeira. 

II) Sempre que ocorrerem alterações nos objetivos sociais, no estabelecimento da sede 
social ou de filiais ou no capital registrado, deverá cientificar delas o Conselho Regional 
de Economia; 

III) a execução dos serviços técnicos de economia e finanças, "ex-vi" dos arts. 3º e 13 do 
Decreto nº 31.794, de 17.11.1952, é privativa de economistas devidamente registrados 
nos Conselhos Regionais de Economia. 

 
NESTES TERMOS PEDE DEFERIMENTO. 

 
_________________________________, ______ de ____________________ de 200_. 

 
________________________________________________________________________ 

Nome e assinatura do(s) responsável(is) legal(is) pela empresa 
 



INDICAÇÃO DE ECONOMISTA RESPONSÁVEL 
 

 
 
 
Ao  
Conselho Regional de Economia da 7ª Região/SC 
Rua Trajano, 265 – 12º Andar 
88010-010 – Florianópolis/SC 
 
 
 

Declaramos para fins de registro da firma, 
_______________________________________________________________ 
(CNPJ __________________________) no Conselho Regional de Economia da 
___ª  Região-___, que todos os serviços técnicos de natureza econômico-
financeira, de acordo com a Lei 1411/51 art. 14, o Decreto 31.794/52, arts. 3

o
, 4

o
 e 

40, e Resoluções regulamentadoras do Conselho Federal de Economia, ficarão a 
cargo do Economista __________________________________________, 
REGISTRADO no CORECON da ___ª Região-___, sob o n.º 
__________________. 

Desta forma, o economista indicado assume a partir desta 
data, a responsabilidade pelos serviços técnicos de natureza econômico-financeira 
da empresa, responsabilizando-se solidariamente com a empresa, perante o 
Conselho Regional de Economia, pela comunicação escrita das alterações 
contratuais relativas ao capital social, denominação social, objetivos sociais e 
endereço, além das irregularidades verificadas no âmbito da prestação de serviços 
de natureza econômica e financeira a terceiros, cuja prática envolva a 
responsabilidade técnica do economista, em conformidade com o que dispõem as 
Resoluções do Conselho Federal de Economia 

A responsabilidade, ora assumida, perante o Conselho 
Regional de Economia da 7ª Região/SC, cessará, somente quando por escrito, for 
comunicado esta decisão ao Órgão, em documento firmado pelo Economista 
responsável e com o "ciente" da empresa interessada. 

 
________________________, _____ de _______________ de 20__ 

 
 
 
 

 
____________________________ 

Assinatura do(s) responsável(is) pela Empresa 

 
C.N.P.J DA EMPRESA 

NESTE ESPAÇO 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

------------------------------------------------------------------ 
ASSINATURA DO ECONOMISTA RESPONSÁVEL 

 
 

 

______________________________________________________________________ 
Rua Trajano, 265 – 12ºandar – Florianópolis – SC CEP : 88010-010 

Fone/Fax (48) 3222-1979 – e-mail : corecon-sc@cofecon.org.br 

mailto:corecon-sc@cofecon.org.br

