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1. OBJETIVO  
 
Dispõe sobre os procedimentos para Registros de Estatísticos e Sociedades Civis entre Estatísticos no âmbito do 
Conselho Regional de Estatística – 1ª Região – CONRE-1 e dá outras providências. 
 
2. ÁREAS ENVOLVIDAS  
 
Todas as áreas do CONRE-1ª Região.  
 
3. NORMAS GERAIS 
 

3.1. CONSIDERANDO que por força do disposto nos artigos 1º, 2º, 9º e 10 da Lei no 4.739, de 1965 e 
dispositivos do Decreto 62.497/68, incumbe aos Conselhos Regionais de Estatística (CONRE) a fiscalização 
do exercício da profissão de Estatístico, cabendo-lhes, dentre outras atribuições, proceder a inscrição dos 
Estatísticos e das Sociedades entre Estatísticos. 

3.2. Esta Instrução Normativa disciplina, no âmbito do CONRE-1ª Região, todos os procedimentos para a 
inscrição, baixa de registro, transferência, registro secundário e outras providências. 

 
 

4. DA INSCRIÇÃO PESSOA FÍSICA 
4.1.  Para inscrição como Estatístico é necessário: 

 
I – capacidade civil; 
II-  Diploma ou certidão de graduação em Estatística, obtido em instituição de ensino oficialmente 

autorizada  e credenciada; 
III-  Título de eleitor e quitação  do serviço militar; 
IV-  A inscrição principal do Estatístico deve ser feita  no Conselho Regional de Estatística em cujo 

território pretende estabelecer o seu domicílio profissional, na forma do Regulamento; 
 
a) Considera-se domicílio profissional a sede principal da atividade de estatística, prevalecendo, na 

dúvida, o domicílio da pessoa física do Estatístico; 
b) Além da principal, o Estatístico deve promover a inscrição suplementar nos Conselhos Regionais em 

cujos territórios passar a exercer com habitualidade  a profissão, considerando habitualidade mais de 
90 (noventa) dias;  

c) Os Estatísticos que se tenham fixado ou vierem a se fixar por período superior a 180 (cento e oitenta) 
dias em qualquer localidade do país fora da jurisdição do CONRE onde se registraram, são 
obrigados a requerer sua TRANSFERÊNCIA para a jurisdição do Conselho Regional 
correspondente. 

 
5.  DOCUMENTAÇÃO: 

5.1 Registro Provisório: Prazo 01 ano/Renovado por nova inscrição 

I – Requerimento; 

II- Atestado de conclusão do curso de Estatística fornecido por instituição oficial (cópia autenticada); 

III- Certidão de Nascimento ou Certidão de casamento; 

IV – CPF; 

V – Carteira de Identidade 

VI – Título eleitoral com comprovante da última eleição (dois turnos, se for o caso) e/ou certidão de 
quitação eleitoral emitida pelo TRE/TSE; 

VII – Certificado de reservista; 

VIII – 02 fotos 3x4 recentes (colorida, de frente, sem data e com fundo branco); 

IX – Comprovante de residência atual com CEP;  
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X - Comprovantes do recolhimento do pagamento de taxas e anuidade proporcional; 

X I - Declaração de que até a presente data não exerceu atribuições da profissão de Estatístico; 

XII – Cópias dos Registros da CTPS – desde a página da foto até a última página com registros de 
emprego mais a seguinte em branco; se funcionário público apresentar comprovante: holerite ou 
declaração funcional pelo órgão contratante. 

5.2- REGISTRO DEFINITIVO/PRINCIPAL: DOCUMENTAÇÃO 

Será concedido a quem apresentar: 

I - Diploma de Estatístico devidamente registrado pelo MEC (o original e cópia  autenticada) 

II - Carteira de identidade/RG (na validade); 
 
III - Título de eleitor e comprovante de votação da última eleição (dois turnos, se for o caso) e/ou 

certidão de quitação eleitoral emitida pelo TRE/TSE; 
 
IV - CPF; 
 
V - Certificado de reservista ou comprovante de quitação com o serviço militar - para qualquer idade; 
 
VI - Certidão de nascimento, certidão de casamento ou certidão de casamento com averbação de 

divórcio (conforme estado civil).  Caso seja viúvo (a), trazer a certidão de óbito do cônjuge, 
juntamente com a certidão de casamento; 

 
VII - Comprovante de residência atual com CEP; 
 
VIII – Comprovantes do recolhimento do pagamento de taxas e anuidades; 
 
IX - 02 fotos 3x4 recente (colorida, de frente, sem data e com fundo branco); 
 
X – Declaração de que até a presente data não exerceu atribuições da profissão de Estatístico; 
 
XI - Carteira de Trabalho do Ministério do Trabalho e Previdência Social, da qual conste, com as 

anotações das atividades profissionais exercidas; se funcionário público apresentar comprovante: 
holerite ou declaração funcional pelo órgão contratante.  

 
 
XII - Histórico escolar do curso de Estatística com início e término do curso. (cópia autenticada); 
 
XIII- Diploma do curso de Estatística. OBS: O diploma original ficará retido temporariamente no 

CONRE-1ª até a aprovação e certificação do registro; 
 
Atenção: Não plastificar o diploma. 
 

5.2 – A documentação só será recebida completa. As cópias dos documentos podem ser conferidas mediante 
os originais pelo funcionário. Exceto as cópias do Diploma, da declaração de conclusão do Curso de 
Estatística e do Histórico Escolar que devem se apresentar devidamente autenticadas. 

5.3 - Os profissionais residentes nos Estados fora da Sede do CONRE-1ª poderão enviar a documentação 
através dos Correios por correspondência registrada com Aviso de Recebimento (Via ECT/AR), quando 
todas as cópias dos documentos devem se apresentar autenticadas. 

5.4 – A cada profissional registrado será fornecida pelo Conselho Regional de Estatística competente, uma 
carteira profissional numerada em cada região, (art. 47, Decreto 62.497/68), como documento 
comprobatório do registro e que conterá:  

a) número da carteira, correspondente ao do registro; 
b) nome por extenso do profissional; 
c) filiação; 
d) nacionalidade e naturalidade; 
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e) data de nascimento,  
f) estado civil; 
g) número e data da inscrição no CONRE; 
h) assinatura do registrado e do Presidente do CONRE; 
i) fotografia 3x4, de frente e impressão dactiloscópica; 
j) denominação do CONRE respectivo; 
l) declaração da validade como documento de identidade e de sua fé pública. 

5.5  - Após a aprovação do Registro pelo Plenário do CONRE-1ª, o Diploma original terá no verso a 
certificação do registro (impressão de um carimbo próprio) que conterá o número do registro, número do 
livro, número do processo de inscrição, data da inscrição originária e assinatura do Presidente do CONRE-
1ª. O mesma certificação constará da cópia do diploma que permanecerá no processo do profissional como 
comprovante da inscrição, com a devolução do Diploma original ao Estatístico no ato do recebimento da 
Carteira de Identidade Profissional de Estatístico conforme descrita no item anterior, mediante prova do 
referido recebimento pelo profissional, que deverá ser devidamente datada e assinada pelo Estatístico 
inscrito. 

5.6 – A Carteira de Identidade Profissional, que terá fé pública, servirá em todo o território nacional de prova 
para o exercício da profissão e de carteira de identidade (art.48, Decreto 62.497/68). 

5.7 – É obrigatória a citação do número de registro do Estatístico no órgão do Conselho Regional de Estatística 
da jurisdição do seu domicílio profissional, após a assinatura de qualquer trabalho no campo privativo da 
Estatística (art. 5º, Decreto 62.497/68). 

 
6 - REGISTRO/INSCRIÇÃO DE SOCIEDADE ENTRE ESTATÍSTICOS. 
 

6.1 - “As sociedade que se organizarem para a prestação de serviços profissionais, só poderão ser constituídas 
por ESTATÍSTICOS  devidamente registrados no competente CONRE e no pleno gozo de seus direitos”, 
(art. 7º, Decreto 62.497/68). 

6.2 - “Os ESTATÍSTICOS que constituírem as sociedades de que trata este Capitulo IV responderão, 
individualmente, perante o CONRE, pelo atos praticados pelas sociedades, no  campo de suas atividades 
específicas”, (art. 8º, Decreto 62.497/68). 

6.3 – “O ESTATÍSTICO que participar de sociedade prevista neste Capítulo IV, uma vez suspenso do 
exercício da profissão, por decisão do CONRE, não poderá praticar ato profissional a serviço da entidade 
enquanto perdurar  a punição”, (art. 10, Decreto 62.697/68). 

6.4 – A Sociedade de ESTATÍSTICOS adquire personalidade jurídica com o registro aprovado do seus atos 
constitutivos (Estatuto) no Conselho Regional de Estatística em cuja base territorial tiver sede. 

6.5 - Nenhum ESTATÍSTICO pode integrar mais de uma Sociedade de Estatísticos, com sede ou filial na 
mesma área territorial do respectivo Conselho Regional. 

6.6 - O ato de constituição de filial deve ser averbado no registro da sociedade e arquivado junto ao Conselho 
Regional onde se instalar, ficando os sócios obrigados  a inscrição suplementar. 

6.7 DOCUMENTAÇÃO: REGISTRO DE SOCIEDADE ENTRE ESTATÍSTICOS: 
a) ato constitutivo (Estatuto) com a denominação social; 
b) endereço completo da sede, filiais, sucursais, agências, quando for o caso; 
c) comprovante de endereço atual da sede ou da filial com CEP; 
d) objeto social e discrição das principais atividades; 
e) comprovantes de que os sócios são ESTATÍSTICOS devidamente registrados no competente 

CONRE e no pleno gozo de seus direitos; 
f) nomes dos Estatísticos que integram a Sociedade, com os respectivos comprovantes de endereço, 

nacionalidade, estado civil com as respectivas inscrições nos CONRE desses profissionais, a 
indicação de seus responsáveis e respectivas atribuições. 

6.8 – O CONRE-1ª promoverá o registro das Sociedades entre Estatísticos que se enquadrarem nos termos da 
legislação vigente, expedindo uma “Carta de Autorização, contendo o número do registro, denominação 
social, endereço completo, data do registro, nomes dos Estatísticos, número de suas inscrições no CONRE, 
prazo de validade da autorização, data da expedição da carta e assinatura do Presidente e do Secretário do 
CONRE-1ª Região. 
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6.9 - As demais pessoas jurídicas que tenham como seu objeto social atividades da Estatística, mas que não 
sejam integradas por Estatísticos ou que não tenham Estatísticos associados, não terão inscrição nos 
CONRE. 

6.10 - Tais “pessoas jurídicas”, no entanto, para executarem tarefas e/ou atividades privativas dos Estatísticos, 
obrigatoriamente, devem ter como Responsáveis Técnicos para executá-las Estatísticos devidamente 
registrados nos CONRE das respectivas jurisdições (art. 45 e seu parágrafo único, Decreto 
62.497/68), não cabendo aos Conselhos Regionais conceder-lhes o registro, conforme determinam os 
artigos 7º, 8º, 9º e 10, do Decreto 62.497/1968, entre outros dispositivos legais que disciplinam a matéria. 

6.11 - A regra geral para a inscrição da pessoa jurídica nos conselhos profissionais, consta do artigo 1º, da Lei 
6.839/1980: “art. 1º - O registro de empresas e a anotação dos profissionais legalmente habilitados, 
delas encarregados, serão obrigatórios nas entidades competentes para a fiscalização do exercício das 
diversas profissões, em razão da atividade básica ou em relação àquela pela qual prestem serviços a 
terceiros”. 

6.12 – “Os indivíduos, firmas, sociedades, associações, companhias e empresas em geral, e suas filiais que 
exerçam ou explorem, sob qualquer forma, serviços técnicos estatísticos a que se refere o artigo 3º, ou a 
seu cargo tiverem alguma seção que a tal se destine, somente poderão executar os respectivos serviços 
depois de provarem perante o CONRE que os responsáveis pelos  serviços são profissionais 
Estatísticos  devidamente  registrados, na forma deste regimento”. 

 
Parágrafo único- “As substituições desses profissionais obrigam à nova prova por parte das 
entidades de que trata o artigo”, (art. 45, § único, Decreto 62.497/68). 

6.13. - “A falta do competente registro, bem como do pagamento da anuidade devida aos Conselhos Regionais 
de Estatística, torna ilegal o exercício da profissão”, (art. 54, Decreto 62.497/68). 

 
6.14. - “O Estatístico é obrigado a comunicar ao CONRE o endereço de seu escritório profissional ou do 

órgão em que exerça suas atividades profissionais, bem como toda e qualquer mudança verificada, ainda 
que na mesma jurisdição”. Importante : Tudo que for enviado para o endereço indicado pelo profissional 
será considerado como recebido pelo CONRE-1ª, valendo como prova para todos os seus efeitos. (art. 60, 
Decreto 62.497/68). 

 
6.15. - “Firmando-se contrato entre o ESTATÍSTICO e o empregador respectivo, será remetida cópia do 

documento ao CONRE dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da assinatura do contrato, 
para o competente registro”, (art. 62, Decreto 62.497/68). 

 
7. – REGISTRO SECUNDÁRIO: DOCUMENTAÇÃO  

7.1 – Exercício profissional simultâneo em mais de uma região por mais de 90 (noventa) dias, o Estatístico 
deverá requerer registro secundário: 

a) Requerimento no CONRE onde tem registro original, solicitando Certidão para o registro secundário 
indicando a nova região; 

b) Comprovação do recolhimento da anuidade do exercício em curso; 

c) Comprovação do recolhimento da taxa de Certidão de registro secundário. 

NO CONRE DA NOVA REGIÃO : 

7.2. - Requerimento solicitando registro secundário; 

a) Certidão do CONRE principal, indicando que o requerente está em dia com as anuidades e não 
responde processo; 

b) Cópia autenticada da Carteira de Identidade Profissional; 
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c) Comprovante de endereço na região do CONRE-1ª com CEP; 

d)  Cópia autenticada do Diploma de Estatístico para certificação do registro secundário. 

7.3. - Será concedido registro no CONRE da 1ª Região, tanto a pessoa física como as Sociedades Civis entre 
Estatísticos (pessoa jurídica), aquela que tiver endereço, domicílio profissional, sede ou filial, na 
jurisdição do CONRE -1, que compreende o DF, AC, AM, AP, GO, PA, RO, RR, não importando seja o 
primeiro registro, registro secundário, registro terciário, transferência de domicílio ou qualquer outro. 

7.4- Em razão da competência territorial de cada CONRE, a inscrição não pode ser deferida, sob nenhuma 
outra hipótese,  na jurisdição do CONRE-1ª Região seja de pessoa física ou jurídica, que não apresente 
endereço, domicílio profissional em um dos Estados e no Distrito Federal que compõem a jurisdição do 
Conselho Regional de Estatística da 1ª Região – CONRE-1ª. 

7.5. - Cada CONRE somente tem competência para exercer suas funções delegadas de inscrever e 
fiscalizar os inscritos domiciliados e residentes em sua jurisdição. É determinação legal expressa. 
(art.9º, §1º, Lei 4.739/1965; art.14 e 15, do Decreto n. 62.497/1968, entre outros).  

 
8.  TRANSFERÊNCIA: DOCUMENTAÇÃO 
 

8.1. - Não será concedida transferência a profissional em débito com o CONRE de origem ou respondendo a 
processo. 

 
8.2. DO CONRE-1ª para outro Estado/Região: 

 
a) Requerimento solicitando Certidão de transferência com a indicação do destino; 
 
b) Comprovação do recolhimento da anuidade do exercício; 
 
c) Comprovação do recolhimento da taxa de certidão de transferência; 
 
d) O número de registro suspenso por transferência permanecerá vago no CONRE-1ª (origem). 
 
O CONRE-1ª, no prazo de 30 (trinta) dias, encaminha a documentação: 

 
• Guia de transferência com dados de identificação do profissional; 
• Certidão de transferência; 
• Cópia da ficha de inscrição e dos documentos que instruíram o processo de inscrição do profissional. 

 
8.3 – Transferência de outro Estado para o CONRE-1ª Região: 

 
a) Requerimento solicitando transferência, indicando origem; 
b) Cópia da solicitação ao CONRE de origem; 
c) Carteira de Identidade Profissional; 
d) Documentação do CONRE de origem; 
e) Comprovante de residência atual com CEP; 
f) Outros documentos exigidos para registro no CONRE-1ª que não constem da documentação do 

CONRE de origem. 
 

9. CANCELAMENTO DE REGISTRO: 
 

9.1 – Por Aposentadoria; Encerramento de Atividades; Doença Impeditiva; Falecimento; Cassação do 
Exercício Profissional e outros: para efetivar o cancelamento de registro em razão de qualquer um desses 
casos, deverá ser documentalmente comprovado pelo profissional e somente será concedido mediante 
parecer técnico da Assessoria Jurídica a ser proposto à análise e à consideração do Plenário do CONRE da 
1ª Região.  
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10. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

10.1. A Secretaria do CONRE-1 providenciará todos os procedimentos necessários para o fiel cumprimento da 
presente Instrução Normativa, devendo, em caso de dúvida, solicitar orientação à Assessoria Jurídica ou à 
Diretoria do CONRE-1ª. 

 
10.2. A numeração dos processos administrativos para os procedimentos visando os requerimentos de inscrição 

seguem a numeração já existente no CONRE-1ª Região. 
 
10.3. A numeração a ser seguida para a concessão dos registros pelo Conselho Regional de Estatística da 1ª 

Região será a última numeração expedida para o registro na jurisdição do CONRE-1ª Região e se 
apresentará com a mesma grafia apresentada até a presente data: CONRE-1ª nº XXXX, sendo que a 
sequência e o controle da numeração, o número de registro do profissional, o nome completo do inscrito, 
data do registro, o número da Reunião Plenária de aprovação e o número do processo serão lançados em 
livro de registro próprio do CONRE-1ª Região. 

 
10.4. A relação dos registros, baixas ou transferências concedidos pelo CONRE-1, será encaminhada 

mensalmente, via eletrônica, ao CONFE para conhecimento e formação do cadastro respectivo, (art. 31, 
inciso XVI, Decreto 62.497/68). 

 
10.5. Da imposição de penalidades ou reclamação de qualquer decisão do Plenário do CONRE-1 caberá 

recurso, sem efeito suspensivo, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data do “ciente” do interessado, 
para o Conselho Federal de Estatística – CONFE, (art. 31, incisos XI e XVI, Decreto 62.497/68). 

 
10.6. Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria do CONRE-1ª, mediante proposição do Diretor da área 

ou do Plenário do CONRE-1ª Região. 
 
10.7. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua assinatura, revogando-se as disposições em 

contrário. 
 
10.8. O inteiro teor desta Instrução Normativa, em obediência aos princípios de legalidade, de impessoalidade, 

de publicidade e de eficiência, visando adquirir validade universal entre as partes e terceiros, será 
divulgada no site e nos informativos do CONRE-1ª Região. 

 
Brasília-DF, 02 de janeiro de 2014. 

 
 
 
 
 
 

LEONARDO DE LIMA AGUIRRE 
Presidente do CONRE-1ª 

CONRE-1 nº 9208 
ASJUR CONRE-1ª/OAB-DF 11.355. 


