
 
 

REGISTRO DEFINITIVO - PESSOA FÍSICA 

O registro profissional é a formalização da inscrição do profissional habilitado na forma da 

Lei n.º 1.411/51 nos quadros do CORECON para fins de exercício de atividades inerentes 

e/ou privativas do campo profissional do Economista, na forma dos arts. 1º e 14º da Lei 

1.411/51. O processo de registro terá início com apresentação pessoal pelo(a) interessado(a), 

da seguinte documentação: 

Documentos Necessários: 

1.Diploma de Bacharel e histórico escolar (original e cópia simples); 

2. RG e CPF (original e cópia simples); 

3. Comprovante de Endereço (original e cópia simples); 

4. 02 (duas) fotos 3×4 recentes com fundo branco;  

5. Apresentação de Certidão de Casamento, se do sexo feminino (Original e cópia). Se o 

esposo adotou o sobrenome do cônjuge, a cópia da certidão é necessária. 

6. Título de Eleitor e comprovante de quitação com a Justiça Eleitoral (Original e Cópia) ou 

Certidão de Quitação Eleitoral (http://www.tre-mt.jus.br/eleitor/certidoes/quitacao-eleitoral);  

7. Certificado de Reservista ou de dispensa de Incorporação (Original e Cópia Simples); 

8. Certidão da Justiça Federal (TRF-MT):  portal.trf1.jus.br  e da Justiça Comum do Estado 

de MT (TJMT): http://www.tjmt.jus.br/;  

9. Preenchimento de requerimento de Registro Profissional (Fornecido pelo CORECON-MT); 

10. Preenchimento de formulário da Carteira de Identidade Profissional (fornecido pelo 

CORECON-MT); 

11. No ato da inscrição realizar o pagamento e apresentação de comprovantes dos mesmos: 

Taxa de Registro / Taxa de Confecção da Carteira Profissional / Valor da Anuidade 

Proporcional.  

 



 
 

 

Taxas e Emolumentos 2022 

     

 

 

 

Devido as medidas de proteção e de diminuição ao contágio do novo Coronavírus, 

informamos que o atendimento ao público está sendo realizado com o uso obrigatório 

de máscaras, higienização das mãos com álcool em gel e distanciamento social. Ou, 

se preferir, pode-se também enviar a relação de toda documentação necessária 

(cópias autenticadas em cartório – itens 01, 02, 03, 05, 07, 09 e 10), 

preferencialmente, através dos Correios, ao setor administrativo do CORECON-MT, 

localizado no endereço – Rua Procurador Carlos Antônio de Almeida Melo, s/nº, 

Centro Político Administrativo, CEP 78049-922, Cuiabá – MT, Fone: (65) 3644-1607 

/ 1635 / 2003. Horário de funcionamento de segunda-feira a sexta-feira, das 12:00h 

às 18:00h 

Obs.: Para os requerentes que residam no interior de MT, os itens 01, 02, 03, 05, 07, 

09 e 10, deverão ser autenticados em cartório. 

 

=====//=====//===== 

 

 

 

Registro Definitivo     
      
Taxa de Registro Profissional 2022    R$     142,00  
Taxa de Expedição de Carteira Profissional  R$     170,00  
Anuidade Proporcional 2022 *      R$      
      
      
* A Anuidade proporcional 2022 será cobrado com base nos duodécimos referente ao 
mês do pedido.  


