
TRANSFERÊNCIA DE REGISTRO 
 
Nos termos da lei nº 1.411, de 13/08/1951, em especial seus artigos 14, 15 16, Decreto nº 31.794, de 17/11/1952 e Resoluções do 
Conselho Federal de Economia, o (a) Economista abaixo identificado(a) registrado(a) junto ao Conselho Regional de Economia da 
_____ Região - ______, sob o número ______________ vem REQUERER ao CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA – 13ª 
REGIÃO-AM, a transferência de seu Registro Definitivo, juntando os documentos exigidos. 

 
 

Preenchimento exclusivo do CORECON 

 
CORECON de origem: _______________________________ Número do registro na origem: _____________________ 
Carteira nº _________________ (*) Sede  (   )  ou  (   )  Delegacia: ________________ Nº do registro: _____________ 
 
(*) Número do espelho da carteira de identidade fornecida ao economista 

 
Débitos vencidos: 
 
 

 

Nome Social:_____________________________________________________________________________________ 
Nome no Registro Civil:_____________________________________________________________________________ 
RG.nº ____________________ Estado: _________________ RNE: _____________ CPF.Nº _____________________ 
Data de Nascimento _______/ _______/ __________ Estado Civil: ____________________  Sexo: (      ) M   (      ) F  
Nacionalidade: _________________________________ Natural de: _________________________________________ 
Pai:___________________________________________ Mãe: _____________________________________________ 
Nome do(a) cônjuge ou companheiro(a): _______________________________________________________________ 
 
 

Endereço Residencial: _____________________________________________________________________________ 
Apto: ____________ Bairro: __________________________________________ Cep. __________________________ 
Cidade: ________________________ UF ________ 
DDD: ______ Tel. Res.: __________________________ Celular: _______________________ Fax: ________________ 
E-mail:  _________________________________________________________________________________________ 
Tipo Sanguíneo: ________ Fator RH: _________  (    ) doador de órgãos e tecidos  (    ) não doador de órgãos e tecidos 

 

 

Empresa em que Trabalha: __________________________________________________________________________ 
Ramo de Atividade:_______________________________________ Cargo:___________________________________ 
 

Endereço Comercial: _____________________________________________________________________Nº  _______ 
Conj.: _______________________________ Bairro: ________________________________________Sala: _________ 
Cidade: _______________________ UF ________  Cep __________________________________________________ 
Tel.Com.: ___________________________________ Ramal: ___________________ Fax: ______________________ 
E-Mail: _________________________________________________ Site: ____________________________________ 

 
 

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA:      (          ) RESIDENCIAL                                          (          ) COMERCIAL 
 

Faculdade: ______________________________________________________________________________________ 
Colação de Grau ______/______/_________ Ano de Conclusão _____________ Diploma _______/_______/________ 
Registro do Diploma(Univ.Fed.Autorizada) Nº________________________ Livro: ____________  Folhas:___________ 
Processo: _______________________ 

 

 
 Declaro estar ciente da obrigatoriedade do recolhimento das anuidades futuras decorrentes deste registro, cuja 

responsabilidade cessará somente com a formalização do pedido de cancelamento e seu deferimento pelo CORECON, 
nos termos das normas legais vigentes à época do pedido. Declaro, também, que me comprometo a atualizar os 
dados acima descritos, em especial, o endereço para correspondência e telefone para contato. 

 
 

  
              Manaus,           de                                               de  2021. 
 
 
 
 

________________________________________________ 
Assinatura do(a) Economista 
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PROCESSO DE REGISTRO EM FUNÇÃO DE TRANFERÊNCIA 
O processo de Registro no Conselho terá início com a apresentação pelo interessado da seguinte 

documentação: 

I – Requerimento de inscrição assinado pelo interessado, conforme modelo anexo; 
 
 
II – Diploma de Bacharel em Ciências Econômicas devidamente registrado em órgão 
autorizado pelo Ministério de Educação, acompanhado de Histórico Escolar do curso 
respectivo (o diploma e o histórico deverão ser apresentados em original, 
acompanhados de uma cópia reprográfica, que será autenticada por funcionário do 
CORECON à vista do original, no momento da apresentação, sendo os originais 
imediatamente devolvidos ao requerente); 
 
 
III – Cédula de identidade civil com efeitos legais (a cédula deverá ser apresentada em 
original, acompanhado de uma cópia reprográfica, que será autenticada por funcionário 
do CORECON à vista da original, no momento da apresentação, sendo a original 
imediatamente devolvida ao requerente); 
 
IV – Documentos necessários 
 

 Duas fotos iguais, tamanho 3 x 4; 

 Comprovante de residência (Original e cópia); 

 Comprovante do tipo sanguíneo (Original e cópia) – (Portaria nº 013, de 10.12.2003) 

 CPF e RG (Original e cópia); 

 Declaração de próprio punho ou digitalizada especificando se é ou não doador de 
órgão e tecidos; 

 Pagamentos dos emolumentos. 
 
 
V – Comprovantes de pagamentos referentes a: 

 
a) emolumentos de expedição da carteira de identidade profissional – R$ 110,00 

 
b) duodécimos da anuidade correspondente ao período entre a data de 

requerimento do registro e o final do exercício de 2020.(11/12 avos) R$ 545,00 
 

c) emolumentos de inscrição de pessoa física (Registro) – R$ 120,00 
 
 
 

VI – No caso de requerente de nacionalidade estrangeira, comprovação de ostentar 
regularmente em seu nome o visto permanente de que tratam os arts. 4º, inc.IV e 16 da 
Lei 6.815/80(esta comprovação é suprida se a identidade civil apresentada pelo 
requerente for aquela emitida regularmente a estrangeiro nestas condições, nos termos 
do art. 33 da Lei 6.815/80) – este documento comprobatório deverá ser apresentado em 
original, acompanhado de uma cópia reprográfica, que será autenticada por funcionário 
do CORECON à vista da original, no momento da apresentação, (sendo a original 
imediatamente devolvida ao requerente). 

 

 



 

 

 
 
 

TRANSFERÊNCIA DE REGISTRO 
 

(DECLARAÇÃO ADICIONAL NOS CASOS EM QUE HÁ DÉBITOS VENCIDOS) 

 
 
 

Eu, _________________________________________________________________________, Economista 

registrado(a) anteriormente junto ao Conselho Regional de Economia da ___ Região - __________________, sob o 

número de registro _______________ e ora solicitando transferência do registro para o Conselho Regional de 

Economia da ___________ Região - __________, declaro ter sido informado(a) da existência de débitos vencidos em 

meu nome junto ao Conselho Regional de Economia de origem, no saldo de R$ _____________. 

Declaro, ainda, ter sido informado(a) da  possibilidade de instauração de processo de execução do referido débito por 

parte do Conselho de origem. 

 
 

______________________________, ____________ de ______________________________ de 20____. 
( local/Data) 

 
 
 
 

_______________________________________________ 
Assinatura do(a) Economista 


