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PEDIDO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA 

 
A Empresa abaixo identificada, através de seu(s) representante(s) legal(is),vem REQUERER ao 

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA – 1ª REGIÃO/RJ, o seu registro, nos termos da Lei nº 1.411 

de 13 de agosto de 1951, Lei nº 6.839 de 30 de outubro de 1980, bem como das disposições pertinentes 

que integram o Decreto nº 31.794, de 17 de novembro de 1952 e a Lei nº 6.021 de 03 de janeiro de 

1974, e a Consolidação Profissional do Economista, juntando para tanto os documentos exigidos pelo 

Órgão para a formalização do registro; comprometendo-se desde já a atualizar os dados abaixo caso 

hajam quaisquer alterações futuras. 

 

Preenchimento exclusivo do Conselho 
 
Número do registro CORECON/RJ _____________________  (   ) Definitivo (   ) Secundário 
 

 

Razão Social: ________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________ 

Endereço: ___________________________________________________________________________ 

Bairro: _____________________ Cidade ______________________ UF ____ CEP ________________  

Telefone(s)/FAX: ______________________________________________________________________ 

E-mails/Site: _________________________________________________________________________ 

CNPJ/SRF nº ________________________________ Capital Social: ____________________________ 

Junta Comercial do Estado/_____: Registro nº. _____________________ Data: _____/_____/________ 

Cartório do Registro Civil de Pessoas Jurídicas do Estado/ _____: Registro nº. _____________________ 

Data: ____/____/______ Livro nº. ________ Protocolo nº. _____________________ Livro nº: ________ 

Início das atividades: ____/____/______ Natureza dos Serviços Técnicos: ________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Economista(s) Responsável(is) – Conforme Declaração de Responsabilidade Técnica anexa: 

Nome: __________________________________________________ Registro nº./UF ______________ 

Nome: __________________________________________________ Registro nº./UF ______________ 

 

RECEBEU CORRESPONDÊNCIA DO CORECON-RJ?  (  ) SIM   (  ) NÃO  * Preenchimento obrigatório 
 

 
Rio de Janeiro, _____ de ___________________________ de ___________ 

 
 
____________________________________________________________________________________ 

Assinatura Sócio(s) ou Representante Legal (devidamente nomeado por procuração) 
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REGISTRO PESSOA JURÍDICA - EXAME DE DOCUMENTOS 

Check-list de preenchimento obrigatório e exclusivo do Conselho no ato do atendimento 
 

(  ) Preenchimento e assinatura do requerimento pelo Requerente e pelo Funcionário da SEREG 

(  ) Apresentação de cópia AUTENTICADA (  ) Contrato Social e alterações, devidamente homologadas 

nos órgãos competentes  (   ) CNPJ/SRF  (   ) CPF/SRF dos sócios 

(  ) Apresentação de cópia da anuidade vigente do(s) Economista(s) Responsável(eis) Técnico(s) 

(  ) Apresentação de Declaração de Responsabilidade Técnica 

(  ) Responsável técnico com registro ativo e adimplente 

(  ) Se já teve registro secundário, informar Número/Ano/Região: ________________________ 

(  ) Cancelou registro em _____/_____/________ (  ) Reativou registro em _____/_____/________ 

 

Vistos e examinados os documentos componentes do processo em causa, verificamos que os mesmos 
se encontram em perfeita ordem. 
 

 

       ______________________________________ 
Assinatura/Carimbo Funcionário(a) da SEREG 

 
Parecer do(a) Relator(a): 
 

Nos termos da Lei nº 1.411 de 13 de agosto de 1951 e Lei nº 6.839 de 30 de outubro de 1980, bem 
como das disposições pertinentes que integram o Decreto nº 31.794 de 17 de novembro de 1952 e a Lei 
nº 6.021 de 03 de janeiro de 1974 e a Consolidação Profissional do Economista, tendo juntado para 
tanto os documentos exigidos pelo Órgão, aprovo o presente pedido de registro. 
 

 

 

Conselheiro(a) Relator(a)   Rio de Janeiro, ______/______/__________ 

 

 

Empresa Registrada sob o nº___________________________________ 
 

No livro ________ à Página ________ Processo nº _________________ 

 

Rio de Janeiro, ________/_________/______________ 

 

_____________________________________________ 

 Josivaldo de Lira 
 Secretário I – Setor de Registro 
 

 

Registro homologado na Sessão Plenária de ______/______/________ nos termos da Lei nº 1.411 de 
13/08/51, Lei nº 6.839 de 30/10/80, Lei nº 6.021 de 03/01/74 e Decreto nº 31.794 de 17/11/52. 
 

Observações: _______________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

____________________________    ____________________________ 

Assinatura Representante Legal    Carimbo e Assinatura Atendente 
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