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INSTRUÇÕES PARA O PEDIDO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO DE ECONOMISTA 

 

Em conformidade com o item 8.3.3., do capítulo 6.1.1.1, da Consolidação da 

Regulamentação do economista, os pedidos de cancelamento de registro serão 

processados a pedido do interessado, mediante apresentação de: 

 
 

1) Requerimento de cancelamento assinado pelo(a) interessado(a), conforme modelo anexo; 
 

2) Carteira de Identidade Profissional expedida pelo CORECON, para sua retenção (caso o 
economista não mais detenha a posse da carteira, apresentar Boletim de Ocorrência 
emitido por Delegacia de Polícia, justificando o motivo do extravio; 

 
3) Documentos suficientes à comprovação do não exercício da profissão; 

 
4) Pagamento da taxa de cancelamento de registro de pessoa física (R$ 110,00) prevista no 

item 2 do capítulo 5.3.3, da Consolidação da Regulamentação Profissional do Economista; 
 

5) Para aqueles economistas que tenham o registro concedido pelo CORECON ou para ele 
transferido em data anterior a 27 de setembro de 2006 (data de publicação da 
Resolução COFECON Nº 1.771/2006, no diário Oficial da União), é obrigatória a 
apresentação do diploma de bacharel em economia para efeitos de averbação do 
cancelamento (que consiste na anulação do carimbo relativo ao registro efetuado no 
verso do mesmo diploma), uma vez que até aquela data o registro era notado pelo 
Conselho no próprio diploma. 

 
6) No caso de falecimento, será suficiente constar nos autos cópia do atestado de óbito do(a) 

economista. 
 

7) Nos demais casos, entende-se por “Documentos suficientes à comprovação do não 
exercício da profissão” aqueles por meios dos quais o requerente comprove a ocorrência 
de sua aposentadoria (mediante documentos oficiais de concessão) ou comprove qual é a 
atividade profissional que exerce no momento do pedido de cancelamento e qual é o 
conteúdo concreto das tarefas que nela desempenha. 

 
Atenção: 

 
A falta de atendimento a qualquer dos itens acima, impossibilitará o deferimento do pedido 
de Cancelamento, permanecendo o Registro Ativo, acarretando a obrigatoriedade de 
pagamento das anuidades vencidas e futuras, decorrentes implicações legais. 
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REQUERIMENTO PARA PEDIDO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO 

 
 Nome Social:_____________________________________________________________________ 
 Nome no Registro Civil:____________________________________________________________ 
 CORECON-AM Nº __________________________________________________________________ 

RG: __________________________SSP: ___________ CPF: _____________________________ 
End. Res.: __________________________________________________________Nº _________ 
Complemento: __________________________________________________________________ 
Bairro: ___________________________ CEP: __________-_______ Cidade/UF: ____________ 
Tel. Res: ______________________________ Cel: ____________________________________ 
E-mail: ________________________________________________________________________ 

 
Empresa atual: _________________________________________________________________ 
Ramo de atividade: ___________________________________ Cargo: ____________________ 
End. Comercial: ______________________________________________________ Nº ________ 
Complemento: __________________________________________________________________ 
Bairro: ________________________ CEP: __________-_______ Cidade/UF: _______________ 
Tel Com: __________________________ Fax: ________________________________________ 
E-mail: ______________________________________ Site: ______________________________ 

 
Solicito o Cancelamento de meu Registro junto ao Conselho Regional de Economia 13ª Região 
AM, pelo exposto: 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
juntando, para tanto, a Carteira de Identidade Profissional de Economista, Diploma de 
Bacharel em Ciências Econômicas para averbação do cancelamento, documentos 
comprobatórios da alegação base que motiva a presente e comprovante de pagamento da 
taxa de Cancelamento. 

 
Declaro, estar ciente de que não poderei, à partir desta data, exercer atividades de natureza 
econômico-financeira inerentes ao campo profissional do Economista, sob pena de sujeitar-
me às sanções previstas pelas Leis 1.411/51 e 6.021/74, Decreto 31.794/52 e Resoluções do 
Conselho Federal de Economia. 

 
Declaro também, estar ciente que de acordo com a Resolução nº 096 de 31 de Março de 2011, 
as Instituições SUFRAMA, SEPLAN, SUDAM, BASA, AFEAM, Caixa Econômica Federal e Banco do 
Brasil não poderão aceitar Pleitos e Projetos de Natureza Econômico-Financeira assinados por 
mim, uma vez que não serei mais Economista a partir desta data. 

 
Manaus-AM,         de                        de 2021. 

 
   

_____________________________ 
Assinatura do(a) interessado(a) 

 

RG: _________________________ 
 

CPF: ________________________ 
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Ao Conselho Regional de Economia - 13ª Região - Amazonas  

 

 

 

 

 

 

 

 
(   )Falecimento. (Hipótese de cancelamento que deve ser requerido por familiar, a vista do 
atestado de óbito. Inciso I do § 1º do artigo 14, observado o disposto no § 4º do mesmo artigo 
e o artigo 16, todos da Resolução nº 1.879).  
(   )Decorrente da aposentadoria por tempo de serviço prevista no inciso II do § 1º do artigo 
14, observado o disposto no § 6º do mesmo artigo, todos da Resolução nº 1.879.  
(  )Decorrente da aposentadoria por invalidez permanente prevista no inciso II do § 1º do 
artigo 14, observado o disposto no § 7º do mesmo artigo, todos da Resolução nº 1.879.  
(  )Decorrente da aposentadoria decorrente de enfermidade que implique na incapacidade 
laborativa absoluta prevista no inciso II do § 1º do artigo 14, observado o disposto no § 8º do 
mesmo artigo, todos da Resolução nº 1.879.  
(  )Pelo exercício permanente, exclusivo e comprovado de outra atividade cujo conteúdo 
ocupacional não seja privativo ou facultativo à profissão de economista, conforme previsto no 
inciso III do § 1º do artigo 14, observado o disposto no § 9º do mesmo artigo, todos da 
Resolução nº 1.879.  
(  )Quando a hipótese de desemprego se configurar permanente, ao teor do que consta no 
caput do artigo 14 da Resolução nº 1.879/2012.  
(  )Quando a hipótese de permanência no exterior se configurar definitiva, ao teor do que 
consta no caput do artigo 14 da Resolução nº 1.879/2012.  
(   )Outra hipótese (definir) _________________________________________________________  
 
Assim posto, vem requerer o CANCELAMENTO do seu registro perante esse Conselho, ao tempo 
em que DECLARA: 1) Não exercer nenhuma atividade privativa ou facultada ao profissional 
economista, bem como de ter conhecimento da proibição do exercício de tais atividades, sem 
o devido registro no Conselho Regional de Economia, sob pena de sujeitar-se às sanções 
previstas na Lei nº 1.411/51, com as suas modificações posteriores, no Decreto nº 31.794/52 e 
no artigo 47 do Decreto-Lei nº 3.688/41 das Contravenções Penais (“Exercer profissão ou 
atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está 
subordinado o seu exercício”); 2) Estar ciente da responsabilidade civil, penal e 
administrativa pela veracidade das informações prestadas, nos termos do inciso I do artigo 4º 
da Lei n.º 9.784/99 (“expor os fatos conforme a verdade”) e do artigo 299 do Código Penal 
(“Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele 
inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente 
relevante”).  
 

_____________________, ____, _______________ de 20____. 
 
 

____________________________________________ 
Assinatura 

Nome do(a) Economista:____________________________ 

PEDIDO DE CANCELAMENTO DO REGISTRO 
Nos termos da Lei n.º 1.411 de 13/08/1951, do Decreto n.º 31.794, de 17/11/52, e da 
Resolução nº 1.879/2012 do Conselho Federal de Economia, o(a) Economista abaixo 
identificado(a) registrado(a) neste Conselho Regional de Economia sob o nº _______,vem 
REQUERER, junto a esse Regional, o CANCELAMENTO do seu Registro, conforme hipótese 
abaixo indicada, anexando a necessária documentação que comprova as condições da presente 
petição: 
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DECLARAÇÃO 

 

 

 

EU, _________________________________, economista sob nº do 

CORECON-AM_______, li e estou ciente do que determina a 

Resolução nº 096 de 31 de MARÇO DE 2011, sobre o envio de 

informações de cancelamento de registros dos economistas do 

CORECON-AM às Instituições Financeiras. 

 

Manaus,  ____ de __________ de ______ 

 

 

 

___________________________ 

 

Assinatura do Economista 

 

CORECON-AM  nº _______ 
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Resolução n.º 096 de 31 de março de 2011. 
 
Dispõe sobre o envio de informações de 
cancelamento de registros dos economistas 
do CORECON/AM às instituições financeiras. 

 
O PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA – 13ª REGIÃO, no uso das 
atribuições legais e regulamentares conferidas pela Lei 1.411 de 13 de agosto de 
1951, Decreto 31.794, de 17 de novembro de 1952, Lei nº 6021, de 03 de janeiro de 
1974, Lei nº 6537, de 19 de junho de 1978, pelo Decreto nº 31.794, de 17 de 
novembro de 1952 e, conforme prevê o Regimento Interno do Conselho Federal de 
Economia e do Conselho Regional de Economia do Amazonas, 

 
CONSIDERANDO a Consolidação das Leis da Profissão de Economista. 

 
CONSIDERANDO a atividade fiscalizadora que tem por objetivo primordial à 
fiscalização do exercício da atividade de economia e impor sanções. 
 
CONSIDERANDO que essa ação fiscalizadora promove, de forma direta, a valorização 
da imagem do economista, no que diz respeito à atuação dos mesmos perante a 
sociedade e às instituições diretamente ligadas ao exercício da profissão. 
 
CONSIDERANDO o Parecer n.°45/2011, do COFECON, que tratou da possibilidade e 
legalidade de oficiar instituições ligadas diretamente ao exercício da profissão após o 
cancelamento dos registros em  
Plenária. 

 
R E S O L V E: 
Art.1º - O CORECON/AM deverá encaminhar ofício às Instituições Financeiras com a 
relação dos economistas que tiveram seus registros cancelados. 

  
Parágrafo Único: O cancelamento da inscrição, por qualquer motivo, são 
comunicados pela Plenária conforme o caso, ao COFECON, as instituições 
financeiras, aos órgãos relacionados diretamente ao exercício da atividade 
econômica e a outras entidades a serem designadas pela Plenária, nos termos e 
formas que por este venham a ser definidos. 
 
Art.2º - No ato da solicitação do cancelamento de registro do economista, o 
interessado deverá preencher um termo de ciência do parecer n.°45/2011 – 
COFECON, objeto desta resolução.   
Art. 3º - Esta resolução entra em vigor na data de sua assinatura. 

 
Sala das Sessões, 31 de março de 2011. 
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