


“PERANTE DEUS EU JURO FAZER
DA MINHA PROFISSÃO DE ECONOMISTA

UM INSTRUMENTO
NÃO DE VALORIZAÇÃO PESSOAL,

MAS SIM UTILIZÁ-LO PARA A PROMOÇÃO
DO BEM-ESTAR SOCIAL E ECONÔMICO

DE MEU POVO E MINHA NAÇÃO,
COOPERAR COM O DESENVOLVIMENTO

DA CIÊNCIA ECONÔMICA
E SUAS APLICAÇÕES,

OBSERVANDO SEMPRE OS POSTULADOS
DA ÉTICA PROFISSIONAL”

Profissão Economista



QUESTÕES EM TORNO DA PRODUÇÃO E DA DISTRIBUIÇÃO 
DE BENS E MERCADORIAS ENTRE INDIVÍDUOS E SOCIE-
DADE SEMPRE EXISTIRAM, O QUE FAZ DA ECONOMIA UMA 
DAS MAIS ANTIGAS CIÊNCIAS DA HUMANIDADE.
 
NO BRASIL, A REGULAMENTAÇÃO DA PROFISSÃO ACON-
TECEU EM 13 DE AGOSTO DE 1951, COM A PUBLICAÇÃO 
DA LEI Nº 1.411, SANCIONADA PELO PRESIDENTE DA 
REPÚBLICA, GETÚLIO VARGAS, QUE CONFERIU NÍVEL UNI-
VERSITÁRIO AOS CURSOS DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS DO 
PAÍS, ATÉ ENTÃO COM STATUS DE NÍVEL MÉDIO.
 
A MESMA LEI CRIOU O COFECON – CONSELHO FEDERAL DE 
ECONOMIA E OS CORECON´S – CONSELHOS REGIONAIS DE 
ECONOMIA, COM FINALIDADE DE REGULAMENTAR, ORIEN-
TAR, REGISTRAR E FISCALIZAR O EXERCÍCIO DA PROFIS-
SÃO. A PARTIR DE ENTÃO, O 13 DE AGOSTO PASSOU A SER 
COMEMORADO COMO O “DIA DO ECONOMISTA”.

a Profissão



A designação profissional “Economista” é privativa 
dos bacharéis em Ciências Econômicas diplomados 
no Brasil. Apenas podem exercer a profissão aqueles 
que possuírem a Carteira de Identidade Profissional, 
expedida exclusivamente pelos CORECON ś.
 
O documento é válido em todo o território nacional (Lei 
nº 1.411/51 Artigo 16 e Lei nº 6.206/75 Artigo 1º). A 
mesma exigência, de registro junto ao Conselho de sua 
região, vale para empresas com atividade principal nas 
áreas econômica e financeira para atuar no mercado.

O economista está apto a desenvolver, na vida moderna, 
um conjunto de conhecimentos científicos, acumulados 
e sintetizados ao longo da história, tanto política quanto 
socioeconômica. Portanto, economista não é somente 
aquele que faz orçamentos, planejamentos, análises de 
investimentos etc, mas é o profissional capaz de, além 
de exercer, pensar todas essas funções dentro de um 
quadro geral do processo de distribuição e produção da 
sociedade.
 
Ao contrário de profissões que exercem técnicas 
similares, o economista utiliza-se da reflexão de cada 
questão avaliada, em uma visão ampla do Sistema 
Econômico.

Tendo em vista sua formação generalista, o mercado de 
trabalho para o economista apresenta oportunidades 
tanto no setor público quanto no privado. O profissional 
que atua no setor público trabalha preferencialmente 
com questões macroeconômicas, tais como índices 
de inflação, política industrial, déficit público, 
com uma atuação especialmente destacada nas 
áreas orçamentárias, de planejamento e projetos 
de infraestrutura econômica e social, econômico-
financeira, de análise de conjuntura e de assessoria 
econômica nos mais variados campos de atividade.
 
Já no setor privado, o papel do economista concentra-
-se em aspectos microeconômicos, como custos 
de produção da empresa, formação de preços e 

Quem pode exercer

Aptidões

Mercado de trabalho



A atividade profissional privativa do economista exer-
cita-se liberalmente ou não, por estudos, pesquisas, 
análises, relatórios, pareceres, perícias econômico-fi-
nanceira, arbitragens, laudos, esquemas ou certifica-
dos sobre os assuntos compreendidos no seu campo 
profissional, inclusive por meio de planejamento, im-
plantação, orientação, supervisão ou assistência dos 
trabalhos relativos às atividades econômicas ou finan-
ceiras em empreendimentos públicos, privados ou mis-
tos, ou quaisquer outros meios que objetivem técnica ou 
cientificamente, o aumento ou a conservação do requer-
imento econômico (art. 3º, decreto 31.794/52).

Atividades

operações financeiras. Neste setor, são inúmeras as 
oportunidades e especialidades no mercado financeiro, 
institutos de pesquisa, empresas de assessoria e 
consultoria, assim como na indústria, agroindústria, 
comércio, universidade e entidades classistas. Na 
área internacional o campo de atuação do economista 
abrange grandes horizontes, como o Mercosul, política 
econômica internacional, mediação e arbitragem e, com 
a globalização, os efeitos das operações de ações nas 
bolsas de valores etc.
 
Todos os campos são bons e promissores, dependendo 
do perfil de cada profissional, porém, em qualquer área o 
economista necessita de embasamento teórico, aliado 
à prática e, principalmente, da consciência crítica sobre 
a realidade socioeconômica do país.

• Análise de conjuntura econômica
• Análise de investimentos e financiamentos
• Assessoria a entidade empresariais e profissionais
• Assessoria de projetos agroindústrias/agrobusiness
• Assessoria e pesquisa econômico-financeira
• Auditoria de gestão nas áreas pública e privada
• Avaliações patrimoniais
• Consultoria a municípios (Plano Diretor)
• Consultoria e assessoria econômica e financeira
• Consultoria em avaliação de impactos ambientais
• Consultoria em fusão, aquisição e incorporação
• Criação de projetos para obtenção e financiamentos
• Desenvolvimento e planejamento econômico

Áreas de Atuação



O Conselho Regional de Economia do Paraná 
(CORECONPR) foi criado em 1964, mas só passou a 
atuar de forma independente a partir de 1967 , quando 
se desvinculou do Conselho de São Paulo. Sua primeira 
sede própria no Estado foi instalada em 1974, e no dia 
06 de setembro de 2007, oficialmente, foi inaugurada a 
segunda e atual sede do Conselho. A função da entidade, 
exercida de acordo com a lei vigente, é organizar e manter 
o registro profissional dos economistas, fiscalizar o 
exercício da profissão, expedir carteiras profissionais, 
impor penalidades às infrações da legislação e da 
ética profissional, cabendo-lhe ainda, como atribuição, 
cooperar com o COFECON em seu programa de trabalho, 
destinado à valorização profissional. A atual organização 
da entidade baseia-se em um fluxograma de atividades 
administrativas e financeiras separadas das atividades 
técnicas, com vistas à agilidade e eficiência.

CORECON - Paraná

• Elaboração da viabilidade econômica de projetos
• Elaboração de planos de negócios
• Ensino superior e especializações
• Gerência econômica e financeira
• Gestão de fundos financeiros
• Gestão financeira e orçamento público
• Mediação e arbitragem
• Mercado financeiro
• Orientação em comércio exterior
• Orientação financeira
• Perícia, cálculos judiciais e extrajudiciais e pareceres 
técnicos
• Pesquisa e estudos mercadológicos
• Planejamento e políticas públicas
• Planejamento empresarial, estratégico, tático e 
operacional
• Recuperação de empresas
• Regulação de serviços públicos e defesa da 
concorrência

A serviço da sociedade na qual está inserido, o 
CORECONPR é um centro de fomento a debates sobre 
o exercício profissional, sobre o currículo básico dos 
cursos de graduação, questão que vem sendo analisada 
com as Instituições de Ensino Superior e, especialmente, 
sobre temas atuais de conjuntura econômica. Na defesa 

Fomento e qualificação



dos interesses dos economistas e de seu mercado 
de trabalho, o Conselho também oferece cursos de 
reciclagem.
A qualificação e valorização profissional são bandeiras 
levantadas pelo CORECONPR com abrangência desde os 
cursos de Ciências Econômicas até a rotina profissional 
do economista.

• O CORECONPR é administrado por um colegiado 
composto de 12 conselheiros efetivos e 12 suplentes, 
sem qualquer remuneração.
• As eleições de conselheiros, efetivos e suplentes, 
acontecem uma vez por ano para mandato de três anos. 
A cada três anos é eleito o conselheiro federal para o 
plenário do COFECON.
• A renovação do terço de conselheiros acontece 
normalmente em outubro. No mesmo dia em que são 
eleitos os conselheiros, os eleitores, economistas 
com registro definitivo ou provisório e quites com a 
anuidade, elegem também dois delegados eleitores, 
que têm a atribuição de eleger os conselheiros que vão 
representar a entidade na eleição do COFECON.
• A eleição do Presidente e Vice-Presidente do 
CORECONPR acontece anualmente.
• A eleição dos delegados regionais é realizada junto com 
a eleição dos conselheiros e segue o mesmo processo. 
O mandato do delegado é de dois anos, podendo 
ser reeleito, pelo mesmo período, com candidatura 
individual.
• Qualquer economista portador de registro definitivo 
no CORECONPR pode ser candidato a cargo eletivo de 
conselheiro ou de delegado-eleitor, desde que atenda os 
critérios estabelecidos pelas regras eleitorais.

Sistema de representação

O CORECONPR tem hoje 3.450 economistas registrados 
no Paraná. Dados de junho de 2018

Quantos somos

Integram a estrutura do CORECONPR 12 Delegacias 
Regionais sediadas em Apucarana, Campo Mourão, 
Cascavel, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Guarapuava, 
Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Santo Antonio da 
Platina, Toledo e Cornélio Procópio.

Delegacias Regionais



Em 2015, o CORECONPR inaugurou a Subsede Norte, 
localizada em Londrina, com o objetivo de criar mais 
proximidade com os profissionais da região e otimizar 
os serviços.
Rua. João Wyclif, 111, Sala 1604, Gleba Palhano
Telefone: (43)  3326-6847

Subsede Norte

 
As Delegacias são de extrema importância para 
o Conselho, pois atuam como uma ponte entre a 
entidade e os profissionais de todo o Estado, além de 
cumprir as funções de difundir as atividades e auxiliar 
a fiscalização. Cada Delegacia conta com um delegado 
regional, eleito por voto direto, com mandato de dois 
anos, e que representa o Conselho perante a área de sua 
jurisdição.
 
Confira no site CORECONPR os endereços, telefones e 
nomes dos delegados.

O CORECONPR conta com Comissões Permanentes, 
Temáticas e Núcleos que auxiliam e apoiam o conselho 
em suas atividades: 

• Três Comissões Permanentes: Comissão de Tomada 
de Contas, Comissão de Fiscalização e Comissão das 
Licitações;
• Sete Comissões Temáticas: Comissão de Ética, 
Comissão Especial Desfazimento Bens, Comissão 
de Eventos, Comissão de Capacitação Profissional, 
Comissão do CORECON Acadêmico, Comissão de 
Relações Institucionais e de Orçamento Público;
• Cinco Núcleos: Núcleo de Perícia Econômico-
Financeira, Núcleo dos Coordenadores do Curso de 
Economia, Núcleo de Economia Empresarial, Núcleo do 
Comitê de Olho na Transparência e Núcleo de Mediação 
e Arbitragem.

Comissões/Núcleos

Formado por estudantes dos cursos de economia, o 
Corecon Acadêmico Paraná tem o objetivo de promover 
a interação entre a entidade e os estudantes dos 
cursos de graduação em Ciências Econômicas, das 

Corecon Acadêmico Paraná



Para destacar a profissão do economista perante a 
sociedade o CORECONPR promove anualmente, desde 
2009, o projeto EnTenda de Economia. Com tendas 
instaladas em várias cidades do Estado, economistas, 
estudantes e professores de economia levam à 
população orientações gratuitas sobre economia 
doméstica, dicas de melhores formas de investimentos 
e o esclarecimento de dúvidas do cidadão sobre suas 
finanças pessoais com informações práticas do 
cotidiano.

serviços
EnTenda de Economia

Em 2010 o CORECONPR, em parceria com o Departamento 
de Economia da Universidade Federal do Paraná (UFPR), 
lançou a Cartilha “EnTenda de Economia – Dicas para 
o Consumo Consciente”. O exemplar, que é distribuído 
gratuitamente à população, tem como objetivo 
levar informações importantes de como equilibrar o 
orçamento doméstico, através de orientações, planilhas 
e dicas econômicas. O principal objetivo é orientar os 
cidadãos para o consumo consciente.

Cartilha “Entenda de Economia - Dicas 
para o Consumo Consciente”

Com a finalidade de reunir economistas para analisar 
assuntos econômicos de relevância para a sociedade, 
o CORECONPR tem promovido periodicamente o evento 
“Discutindo Economia”. Economistas especialistas nos 
temas propostos são convidados para debater assuntos 
de grande relevância para a sociedade. O evento é 
voltado para a imprensa, estudantes e convidados.

Debates “Discutindo Economia”

IES do Estado do Paraná, destacando a importância 
das ações que buscam a efetiva participação do 
economista na valorização profissional, na defesa e no 
desenvolvimento da sociedade.



O CORECONPR mantém um canal de comunicação con-
stante com a categoria, enviando boletins eletrônicos 
com informações atualizadas sobre assuntos gerais e 
específicos, convocações e convites, artigos e notícias 

Em 2011, o CORECONPR passou a realizar o EPECO 
(Encontro Paranaense de Economistas e Estudantes de 
Economia), com finalidade de discutir sobre as diretrizes 
da vida acadêmica e da profissão de economistas no 
mercado de trabalho.

Lançada em 1990 pelo CORECONPR, esta premiação 
é dirigida aos formandos em Cursos de Ciências 
Econômicas do Estado do Paraná e tem o objetivo 
de estimular a pesquisa e a formação dos futuros 
profissionais. Contempla as categorias Economia Pura e 
Aplicada e Economia Paranaense.

O Concurso de Redação CORECON foi instituído pelo 
Conselho Regional de Economia – CORECONPR, em sua 
primeira edição em 2004, retomando no ano de 2017 
e tem como finalidade estimular e valorizar o aluno de 
ensino médio que entrará no ambiente acadêmico e 
que venha a optar pelo curso de Economia nas diversas 
instituições do Estado do Paraná.

O CORECONPR promove regularmente cursos de 
capacitação e atualização de conhecimento na área, 
também em parceria com universidades e faculdades 
de Ciências Econômicas.

Informativos

EPECO

Prêmio Paraná de Economia

Concurso de Redação

Cursos

Com objetivo de estimular a integração entre as 
instituições de ensino superior de Ciências Econômicas 
do Paraná e seus alunos, o CORECONPR passou a 
promover em 2011, o Torneio Paranaense de Economia. 
Ele possibilita que os participantes possam desenvolver 
e aplicar os conceitos, conciliando a prática com a teoria, 
estimulando a aplicação do conhecimento teórico em 
simulações práticas das variáveis macroeconômicas.

Torneio Paranaense de Economia



O CORECONPR procura estar sempre atento aos fatos 
econômicos de maior relevância, levando à imprensa 
sua posição ou convidando jornalistas especializados 
para discutir o tema.
Por meio da assessora de imprensa, o CORECONPR 
tem tido presença constante nos principais veículos 
de comunicação do Paraná, contribuindo, por meio 
dos economistas registrados junto à entidade, para a 
análise de assuntos importantes da economia.

Com um acervo de 320 DVDs, a videoteca do CORECONPR 
reúne palestras e debates sobre os mais variados temas 
econômicos, abordados em eventos da categoria, em 
níveis estadual e federal. O setor funciona ainda como 
centro de divulgação, sendo útil como fonte de pesquisa 
para profissionais e estudantes, e referencial para os 
Departamentos de Economia das Instituições de Ensino 
Superior, principalmente do interior do Estado.

Lançado em 1997, o Guia de Serviços – Economistas e 
Empresas de Consultoria Econômica do Paraná tem por 
objetivo divulgar dados cadastrais de economistas e 
empresas paranaenses de consultoria, oportunizando 
ao mercado alternativas de serviços nas mais diversas 
áreas da economia. Também é uma forma de ampliar 
o mercado de trabalho de profissionais e empresas 
paranaenses. O Guia pode ser acessado na Internet pelo 
site www.coreconpr.gov.br

Mídia

Videoteca

Guia de Serviços

de conjuntura econômica. O boletim também disponibili-
za cópias de documentos e fotografias de modo a ampli-
ar o acesso do economista às questões de seu interesse 
de forma ágil e regular.

O aprofundamento de discussões em torno de temas 
e questões de interesse regional e nacional, o debate 
de assuntos ligados à categoria, bem como a troca de 
informações acontece em eventos nacionais, como 
o Congresso Brasileiro de Economistas e o Simpósio 
Nacional dos Conselhos de Economia (SINCE). Em nível 
regional, os três CORECON´S da região Sul promovem 
anualmente o Encontro de Economistas do Sul (Enesul).

Fóruns da categoria



O site CORECONPR constitui-se hoje um dos principais 
canais de divulgação das atividades do CORECONPR, 
sendo fonte de consulta não apenas de economistas, 
mas da sociedade em geral. No site é possível obter 
informações atualizadas sobre a profissão, cursos, 
eventos, serviços institucionais do Conselho, registro 
e fiscalização, bolsa de empregos, entre outros, além 
de ser um canal direto do economista com a entidade. 
(www.coreconpr.gov.br)

Um dos principais canais de comunicação do CORECONPR 
é sua Fanpage no Facebook. Este canal conta com mais 
de 5 mil pessoas curtindo a página para acompanhar 
diariamente sua atualização com notícias da entidade 
sobre ações, eventos, parcerias, convites, vagas de 
emprego e muitas outras informações importantes para 
os profissionais economistas. 

         @corecon.parana

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ – UFPR - CURITIBA
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL – UFFS 
LARANJEIRAS DO SUL
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-
AMERICANA – UNILA – FOZ DO IGUAÇU
FAE BUSINESS SCHOOL – CENTRO UNIVERSITÁRIO – 
CURITIBA
FUNDAÇÃO DE ESTUDOS SOCIAIS DO PARANÁ – FESP – 
CURITIBA
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ – PUC/
PR – CURITIBA
UNIVERSIDADE POSITIVO – UP – CURITIBA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM – MARINGÁ
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR – 
APUCARANA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR – 
CAMPO MOURÃO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ/
UNIOESTE TOLEDO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ – 
UNIOESTE FRANCISCO BELTRÃO  
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ – 
UNIOESTE CASCAVEL

Site

FANPAGE CORECONPR PARANÁ

Instituições de Ensino Superior – IES



O Registro profissional destina-se aos portadores de 
Diploma de Bacharel em Ciências Econômicas, expedidos 
pelas Faculdades/Universidade que ministram o curso 
de Bacharelado em Ciências Econômicas, devidamente 
reconhecidos pelo MEC.
 
Já o Registro definitivo é concedido pelo CORECONPR, 
por prazo indeterminado, e tem como objetivo principal 
habilitar, legalmente, o economista a exercer atividades 
técnicas de economia e finanças, inerentes ao seu 
campo profissional conforme a lei federal nº 1.411 de 
13/08/1951, regulamentada pelo Decreto nº 31.794, de 
17/11/1952.

Documentação

Para o registro definitivo de economista são exigidos os 
seguintes documentos:
 
• Requerimento de Pedido de Registro – A ser preenchido 
na sede do CORECONPR ou Delegacias Regionais
• Diploma Original de Bacharel em Ciências Econômicas, 
expedido por Faculdade ou Universidade, devidamente 
registrado por delegação do MEC
• Comprovante de endereço (conta de água luz, telefone)
• Carteira de Identidade – RG, ou carteira de identidade 
de Estrangeiro – CIE
• CPF/SRF
• 2 fotos 3X4, atual, com fundo branco;
• Pagamento de emolumentos.

Registro na Indisponibilidade do Diploma do Requerente
Caso o bacharel tenha colado grau e ainda esteja com 
o diploma em fase de expedição, junto à instituição de 
ensino superior, poderá requerer o registro na mesma 
forma prevista no item anterior, atendidas as condições 

Registro profissional - Pessoa Física

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA – UEL – LONDRINA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA - UEPG
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ - UENP 
CORNÉLIO PROCÓPIO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE – UNICENTRO 
GUARAPUAVA
FACULDADE CIDADE VERDE – FCV - MARINGÁ
UNIVERSIDADE KROTON UNOPAR EaD - LONDRINA
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ - UNICESUMAR



estabelecidas, tendo, entretanto, a carteira profissional 
referida o prazo de validade de um ano, contado da data 
do pedido de registro. 

Registro para Recém-Formado em Ciências Econômicas
O registro para recém-formado é concedido ao bacharel 
em ciências econômicas cuja data de colação de 
grau seja realizada no período de 06 (seis) meses 
anteriores ao pedido de registro perante o Conselho 
Regional de Economia do Paraná. O registro para o 
profissional recém-formado terá validade de 01 (um) 
ano. São concedido isenções tributárias e descontos 
de emolumentos, para profissionais recém-formados, 
somente para o ano em que o registro for efetivado.

Destina-se as pessoas jurídicas que exploram atividades 
na área de Economia e Finanças e que mantém a Matriz
no Estado do Paraná.
Documentos para registro:
• Contrato Social ou Estatuto Social, e alterações (se 
houver) ;
• Requerimento solicitando registro;
• Termo de Responsabilidade em papel timbrado da 
empresa ou com carimbo do CNPJ, assinado por 
Economista registrado no CORECONPR em dia com as 
suas anuidades;
• Comprovante do CNPJ;
• Pagamento de Emolumentos.

Destina-se as pessoas jurídicas que exploram atividades 
na área de Economia e Finanças, que mantém, a Matriz 
em outro Estado, e filiais na área de jurisdição do 
CORECONPR.
Nessa situação, por possuir filiais na área de jurisdição 
do CORECONPR, se obriga ao registro secundário.

Documentos para Registro:
• Requerimento solicitando o registro;
• Declaração do Economista Responsável. O Economista 
Responsável, além de registrado no CORECONPR, deve 
estar em dia com as Anuidades até o presente exercício;
• Cópia da Comprovação do Recolhimento da Anuidade 
do Exercício Corrente, ou Cópia da Certidão de 
Regularidade, expedida pelo CORECON de origem; C

REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA - DEFINITIVO

REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA - SECUNDÁRIO



registro de estudante no coreconpr

SEDE CURITIBA
Rua Professora Rosa Saporski, 989 – Mercês
80.810-120 – Curitiba/PR
Tel: (41) 3336-0701 / Fax: (41) 3336-0701
www.coreconpr.gov.br / coreconpr@coreconpr.gov.br
facebook.com/corecon.parana

SUBSEDE NORTE LONDRINA
Rua. João Wyclif, 111, Sala 1604, Gleba Palhano
Londrina/PR
Tel: (43)  3326-6847  / Cel (43) 9919-2919
subsedenorte@coreconpr.gov.br

Estudante de Economia, participe da nossa categoria 
e desfrute dos serviços e produtos do CORECONPR. 
Convênios, cursos e palestras de aperfeiçoamento e 
muito mais. 

O registro é gratuito. 

Documentos:
• Declaração original da Universidade/Faculdade 
informando em qual período/ano o aluno se encontra, a 
data prevista da formatura, assinada pelo Diretor e/ou  
Secretário da Instituição;
• Cédula de Identidade (cópia);
• CPF (cópia);
• 1 foto 3 x 4 atualizada;
• Certidão de Casamento, se do sexo feminino (cópia);
• Requerimento padrão.

• Comprovante do CNPJ;
• Contrato Social ou Estatuto Social e alterações (se 
houver); .
• Pagamento de emolumentos.

Tratando-se de Empresa:
• Do Sistema Financeiro Nacional, juntar cópia da 
“Autorização para funcionamento do Banco Central do 
Brasil”.
• Comercial Exportadora ( Trading Companies ), juntar 
cópia do Certificado de Registro Especial no DECEX.




