
 

ATA DA 705 SESSÃO PLENÁRIA 1 

ORDINÁRIA DO CONSELHO 2 

FEDERAL DE ECONOMIA, 3 

REALIZADA NOS DIAS 07 E 08 DE 4 

MAIO DE 2021, VIA APLICATIVO 5 

ZOOM. 6 

 7 

PARTICIPANTES: Os Economistas Antonio Corrêa de Lacerda – Presidente; Denise 8 

Kassama Franco do Amaral – Vice-Presidente; conselheiros federais: Antônio de Pádua 9 

Ubirajara e Silva, Clovis Benoni Meurer, Eduardo Rodrigues da Silva, Fernando de 10 

Aquino Fonseca Neto, Heric Santos Hossoé, João Manoel Gonçalves Barbosa, Lauro 11 

Chaves Neto, Maria Auxiliadora Sobral Feitosa, Maria de Fátima Miranda, Maurílio 12 

Procópio Gomes, Mônica Beraldo Fabrício da Silva, Paulo Dantas da Costa, Paulo 13 

Roberto Polli Lobo, Waldir Pereira Gomes e Wellington Leonardo da Silva. Participou, 14 

também, o conselheiro federal Eduardo Reis Araújo. Presentes, ainda, a equipe de apoio 15 

do Cofecon: Aline Tales Ferreira, Superintendente em exercício; Ana Claudia Ramos 16 

Pinto, coordenadora; Fábio Ronan Miranda Alves, Procurador-Geral; Jane Lopes da 17 

Silva, Júlio César Poloni de Góes, Keliane Souza de Jesus, Paulo Roberto Samuel Alves 18 

Júnior, Raphael Pacheco Filho e Renata Reis Almeida, assessores; e Danyel Willian 19 

Santos Teófilo, Assistente Técnico de Informática. (áudio, tarde, 06.05.2021 - 20 

00:00:01 – 01:38:05, transmitido pelo canal youtube do Cofecon 21 

https://www.youtube.com/watch?v=2dfrXq_udw0&t=14s) Debate de Conjuntura 22 

Econômica. Tema: Política Monetária na Atual Conjuntura. O presidente do 23 

Cofecon, Antonio Corrêa de Lacerda, realizou a apresentação do debate. Logo após, o 24 

coordenador da Comissão de Política Econômica do Cofecon e conselheiro 25 

federal, Econ. Fernando de Aquino Fonseca Neto, apresentou os debatedores: 26 

Gabriel Galípolo, presidente do Banco Fator desde 2017 e Guilherme Mello, professor 27 

e coordenador do programa de pós-graduação em desenvolvimento econômico do IE-28 

UNICAMP. (áudio, manhã, 07.05.2021 - 00:00:05 – 00:22:53) 1. Abertura da 29 

Sessão Plenária. O presidente do Cofecon, Econ. Antonio Corrêa de Lacerda, 30 

abriu os trabalhos da reunião iniciando com o item 1.1. Justificativas de ausência 31 

e votação. O conselheiro federal Carlos Alberto Safatle não pode participar, 32 

por motivos de compromissos. Ausente ainda, a conselheira suplente Fabíola 33 

Andréa Leita de Paula, convocada pelo rodízio, devido a compromissos 34 

profissionais. 2. Expediente. 2.1. Ata das sessões plenárias anteriores: leitura, 35 

emendas e aprovação das atas da 703ª Sessão Plenária Ordinária, realizada 36 

virtualmente nos dias 19 a 20 de março de 2021, e da 704ª Sessão Plenária 37 

Extraordinária, realizada virtualmente no dia 28 de abril de 2021; O presidente do 38 

Cofecon, Antonio Corrêa de Lacerda, informou que as minutas das atas foram enviadas 39 

via mensagem eletrônica e que estão disponíveis na pasta virtual da plenária. O item foi 40 

colocado em votação e aprovado por unanimidade. 2.2. Informes da Presidência; O 41 

presidente do Cofecon, Antonio Corrêa de Lacerda, apresentou os seus informes, tais 42 



 

quais: a) Funcionamento do Cofecon: - Considerando a gravidade da crise de saúde 43 

pública vivenciada no DF nas últimas semanas, a Presidência do Cofecon, por meio da 44 

Portaria nº 18, de 30 de abril de 2021, prorrogou o teletrabalho a todos os funcionários 45 

do Cofecon até o dia 31/05/2021, sem prejuízo do trabalho presencial quando a situação 46 

exigir; - A medida justifica-se em razão dos últimos boletins epidemiológicos 47 

divulgados pela Secretaria de Saúde do DF, que confirmam recentes altas na média 48 

móvel de infecção pela Covid-19 e aumento do número de óbitos, além da escassez no 49 

número de leitos de UTI/CTI e materiais disponíveis; - Por fim, registra-se que no início 50 

do mês de maio/2021 foi iniciada a fase de vacinação das pessoas acima de 60 anos e 51 

idosos, bem como daqueles pertencentes ao grupo de comorbidades; b) Alterações no 52 

corpo funcional da Autarquia. - A fim de contribuir com a realização do CBE-2021, 53 

a Presidência do Cofecon nomeou para cargo de assessor III o colaborador Júlio César 54 

Poloni de Góes para atuar junto à Comissão Organizadora do evento, por meio da 55 

Portaria nº 17, de 20 de abril de 2021. - Ainda para contribuir com os projetos em 56 

andamento no Cofecon, foram contratados estagiários; c) Ações Judiciais – Cofecon x 57 

Corecon-SP. - Há algumas ações judiciais ainda em tramitação envolvendo ambos os 58 

Conselhos, em especial a relacionada à cota-parte e ao pleito extraordinário. Todavia, 59 

ressalta-se que há a pretensão de se encerrar ambos os processos. A Procuradoria 60 

Jurídica do Cofecon e a do Corecon-SP estão iniciando as tratativas internas para avaliar 61 

a melhor forma de se encerrar tais processos. No processo relacionado à cota-parte, há 62 

sinalização do Corecon-SP de liberar, em favor do Cofecon, os valores já depositados 63 

em juízo, referentes aos encargos moratórios, integralmente cobrados pelo Cofecon 64 

(aproximadamente R$ 164 mil reais). 2.3. Representação institucional e 65 

participação em eventos; O presidente do Cofecon, Antonio Corrêa de Lacerda, 66 

relatou as suas participações em eventos, sendo elas: 07/04: XX Seminário sobre 67 

Campanhas Salariais do Sindicato dos Engenheiros de São Paulo; - 07/04: Vídeo da 68 

Vigília pela Vida e pela Liberdade, transmitido pelo Youtube da Rede TVT e pelo 69 

Facebook do Cofecon; - 10/04: Entrevista ao Jornal da Cultura sobre CPI da Covid-19 70 

e outros assuntos da conjuntura atual. Entrevista; -10/04: Debate promovido pelo portal 71 

Planeta Azul sobre o Pacote de Joe Biden; - 22/04: Programa Economia em Debate “A 72 

Economia Brasileira na Atualidade”, do Portal Tucumã, transmitido via Facebook; - 73 

26/04: Debate promovido pelo Cofecon com participação de especialistas da Fiocruz, 74 

Unicamp e UFRJ. Tema: Covid-19 Complexo Econômico-Industrial da Saúde como 75 

Saída Estruturante da Crise; - 1º/05: Debate pelo Dia do Trabalhador, promovido pelo 76 

Canal Carta Capital, com transmissão pelo YouTube da revista; - 06/05: Debate de 77 

conjuntura sobre o tema Política Monetária na Atual Conjuntura, com transmissão pelo 78 

YouTube do Cofecon. O conselheiro Fernando de Aquino Fonseca Neto participou 79 

como mediador, e os convidados foram os economistas Gabriel Galípolo e Guilherme 80 

Mello. A seguir, o presidente mencionou as participações em eventos pelos 81 

colaboradores: - 06/04: A conselheira federal Maria de Fátima Miranda participou 82 

como apresentadora da live Como a Conampe Pode Ajudar Você no Seu Negócio, com 83 

a participação da Conampe, pelo Youtube do Cofecon; 13/04: A conselheira federal 84 



 

Maria de Fátima Miranda participou como apresentadora da live Investimentos que 85 

Transformam os Projetos de Sua Empresa em Realidade, com a participação do BRDE, 86 

pelo Youtube do Cofecon; 14/04: A conselheira federal Maria de Fátima Miranda 87 

representou o Cofecon durante o lançamento do “Brasil Mais – Apoios Institucionais”, 88 

transmitido via Youtube (canal: Ministério da Economia); 20/04: A conselheira federal 89 

Maria de Fátima Miranda participou como apresentadora da Live Empreendimentos 90 

Inovadores, com a participação da Anprotec, pelo Youtube do Cofecon; 27/04: A 91 

Superintendente do Cofecon, Aline Tales Ferreira, representou o órgão durante a 75ª 92 

Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federais de Profissões Regulamentadas 93 

(Conselhão), via ambiente virtual Zoom; 27/04: A conselheira federal Maria de Fátima 94 

Miranda participou como apresentadora da Live Como Alcançar o Sucesso Como 95 

Empreendedor, com a participação do Sebrae, pelo Youtube do Cofecon; 04/05: A 96 

conselheira federal Maria de Fátima Miranda participou como apresentadora da Live 97 

Como um Anjo Pode Ajudar Você no Seu Negócio, com a participação da Anjos do 98 

Brasil, pelo Youtube do Cofecon; 05/05: A Assessoria de Comunicação promoveu 99 

evento virtual com o economista José Luis Oreiro, vencedor do Prêmio Brasil de 100 

Economia 2020, categoria livro. A live mediada pelo jornalista Manoel Castanho foi 101 

transmitida pelo YouTube do Cofecon. Matérias e Entrevistas: presidente do 102 

Cofecon, Antonio Corrêa de Lacerda. A seguir relacionadas: - 20/03: Matéria no 103 

UOL: Mercado ama Lula 1, desconfia de Lula 2 e odeia Dilma, dizem economistas; - 104 

24/03: Lacerda falou ao Portal IG sobre o auxílio emergencial; - 24/04: Carta Capital 105 

publicou matéria a partir da nota Bem-vindos ao Clube; - 26/03: Lacerda participou de 106 

matéria da Exame sobre o aumento no preço dos combustíveis; - 15/04: Portal cultural 107 

publicou resenha do livro Celso Furtado, 100 anos: Pensamento e Ação; - 16/04: 108 

Presidente falou ao portal Monitor Mercantil sobre auxílio emergencial; - 18/04: Jornal 109 

Opção publicou resenha do livro Celso Furtado, 100 anos: Pensamento e Ação; - 21/04: 110 

Artigo de opinião assinado pelo presidente Antonio Corrêa de Lacerda foi publicado no 111 

jornal O Estado de S.Paulo sob o título É preciso mais que o auxílio emergencial para 112 

enfrentar a crise; - 28/04: Portal Reconta Aí repercutiu evento organizado pelo Cofecon 113 

com especialistas da Fiocruz, Unicamp e UFRJ. No evento, os participantes 114 

apresentaram o estudo que aponta a saúde como saída para crise. Matérias e 115 

Entrevistas: colaboradores. - 22/02: Conselheiro Fenando de Aquino falou ao portal 116 

Reconta Aí sobre gastos públicos na pandemia; - 20/03: Publicação de artigo do 117 

conselheiro Fernando de Aquino na revista Carta Capital; - 04/04: Conselheiro 118 

Fernando de Aquino falou sobre gastos públicos na pandemia para o canal R7; - 06/04: 119 

Vice-presidente Denise Kassama participou em matéria da EBC sobre o Desafio Quero 120 

Ser Economista; - 06/04: Conselheiro Paulo Dantas falou ao jornal O Povo sobre 121 

auxílio emergencial; - 06/04: Vice-presidente, Denise Kassama, falou ao portal A 122 

Crítica sobre privatizações; - 07/04: Vice-presidente, Denise Kassama, participou em 123 

matéria do portal Metrópoles sobre o Desafio Quero Ser Economista; - 14/04: O portal 124 

Reconta Aí divulgou as inscrições do Prêmio Brasil de Economia; - 14/04: Conselheiro 125 

Fernando de Aquino falou ao portal Brasil de Fato sobre leilões; - 14/04: Conselheiro 126 



 

Lauro Chaves Neto falou ao Diário do Nordeste sobre a pandemia no futebol; - 14/04: 127 

Conselheiro Lauro Chaves Neto falou ao portal TrendsCE sobre o aniversário de 295 128 

anos da cidade de Fortaleza e seus desafios; - 15/04: Conselheiro Fernando de Aquino 129 

falou ao portal UOL sobre privatizações; - 17/04: Conselheiro Carlos Eduardo S. 130 

Oliveira falou ao Bom Dia Amazônia sobre novas vagas de emprego; - 18/04: 131 

Conselheiro Lauro Chaves Neto falou ao jornal O Povo sobre o Brasil dentre as 132 

economias mundiais; - 19/04: Conselheiro Gustavo Pessoti falou ao jornal A Tarde 133 

sobre mudança de comportamento de pessoas acima dos 50 anos em relação às compras 134 

on-line; - 20/04: Conselheiro Lauro Chaves Neto falou ao portal O Otimista sobre 135 

previsão de investimentos na ordem de R$ 600 milhões; - 22/04: Conselheiro Lauro 136 

Chaves Neto falou ao jornal O Povo sobre arrecadação própria no Ceará cresceu 137 

20,76% em março; - 22/04: Conselheiro Paulo Dantas falou ao canal RIT TV sobre 138 

imposto de renda; - 27/04 - Conselheiro Fernando de Aquino falou ao Bom Dia 139 

Amazônia sobre o empobrecimento da população brasileira; - 29/04: Conselheiro 140 

Carlos Eduardo Soares falou ao Bom Dia Amazônia em matéria sobre 13º para 141 

aposentados e pensionistas; 30/04: Desafio Quero Ser Economista foi matéria no 142 

Correio Braziliense; - 30/04: Desafio Quero Ser Economista foi matéria no Portal 143 

Reconta Aí; - 03/05: Conselheiro Lauro Chaves Neto publicou artigo no O Povo sobre 144 

sustentabilidade como fator de competitividade; - 05/05: Conselheiro Fernando de 145 

Aquino fala sobre o retorno do programa emergencial de manutenção do emprego e da 146 

renda básica no canal RIT TV; - 06/05: Conselheiro Federal Eduardo Araújo fala ao 147 

jornal A Gazeta em matéria sobre aumento da taxa Selic. 2.4. Correspondências 148 

relevantes; O presidente do Cofecon informou que a relação das 149 

correspondências recebidas e expedidas foram enviadas por e-mail e encontra-150 

se disponível na pasta virtual da plenária. Não houve observação. 2.5. Informes 151 

dos coordenadores de Comissões Permanentes, Temáticas e Grupos de 152 

Trabalho do Cofecon; A coordenadora da Comissão de Educação e vice-153 

presidente do Cofecon, Denise Kassama Franco do Amaral, relatou o 154 

andamento do projeto “Quero Ser Economista”, informou que o processo de 155 

inscrição foi encerrado e que todos os procedimentos de inscrição e divulgação 156 

foram realizados por meio virtual. Destacou que o foram 1.699 (um mil, 157 

seiscentos e noventa e nove) inscritos no total, sendo 750 (setecentos e 158 

cinquenta) de Pernambuco, seguido de Espírito Santo com 361 (trezentos e 159 

sessenta e um) inscritos. A coordenadora da Comissão Mulher Economista, 160 

Econ. Mônica Beraldo Fabrício da Silva, informou que foi elaborado um ofício 161 

circular, que será assinado pela coordenadora e pelo presidente do Cofecon, 162 

Antonio Corrêa de Lacerda, no qual convida os membros da Comissão para 163 

reunião de indicação de economistas registradas nos Corecons para o Prêmio 164 

Mulher Economista, bem como indicação de candidatas ao Prêmio Mulher 165 

Transformadora. A superintendente do Cofecon, Aline Tales Ferreira, 166 

esclareceu que o informe da coordenadora se refere exclusivamente aos 167 

membros da Comissão Mulher Economista. Entretanto, será providenciado um 168 



 

ofício circular aos Corecons e aos conselheiros federais, os quais terão acesso 169 

ao formulário de consulta pública para esses prêmios. A superintendente disse 170 

ainda que para a votação da Mulher Economista o Cofecon abrirá uma consulta 171 

prévia onde os conselheiros federais efetivos indicarão até 2 (dois) nomes, os 172 

Corecons indicarão até 2 (dois) nomes, e a Comissão Mulher Economista 173 

indicará 2 (dois) nomes. Para a votação da Mulher Transformadora o Cofecon 174 

abrirá uma consulta pública prévia onde serão definidos até 4 (quatro) nomes 175 

indicados pela sociedade; a Comissão Mulher Economista indicará 4 (quatro) 176 

nomes; e o Grupo de Trabalho de Responsabilidade Social e Economia 177 

Solidária indicará 4 (quatro) nomes. O coordenador da Comissão Lei Geral de 178 

Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018), Clovis Benoni Meurer, apresentou 179 

dois destaques sobre a pauta do dia seguinte, quando será apresentada a 180 

proposta do plano de ação da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 181 

13.709/2018). Mencionou ainda que o Tribunal de Contas da União já inquiriu 182 

sobre o plano de ação no Sistema Cofecon/Corecons. A Comissão de 183 

Planejamento Estratégico, Modernização e Qualidade da Gestão informou os 184 

trabalhos para a modernização da gestão. O coordenador da Comissão de 185 

Reforma Tributária, Econ. Paulo Dantas da Costa, informou que realizou 186 

contato com Carlos Cordeiro, da CNBB, para tratar o tema da Reforma 187 

Tributária em todos os seus aspectos, ressaltando ações para que os resultados 188 

da referida Reforma sejam positivos para a sociedade. Comunicou, ainda, que 189 

foi sugerida uma parceria do Cofecon com a CNBB e a Justiça Fiscal para a 190 

realização deste trabalho, pois o parlamento brasileiro encontra-se 191 

despreparado e sem condições de avançar nesse tema. Relatou o trabalho 192 

elaborado pela OXFAM e a Anfip, com o apoio do Cofecon, sobre a Reforma 193 

Tributária Necessária. Realizou contato com a OXFAM que ficou de enviar 194 

matéria sobre o tema e não o fizeram até o momento. 2.6. Informes dos 195 

conselheiros federais.  (áudio, manhã e tarde, 07.05.2021 - 00:00:01 – 196 

01:49:53). 3. Congresso Brasileiro de Economia. 3.1. Informes sobre o 197 

Congresso Brasileiro de Economia; O conselheiro federal Waldir Pereira Gomes 198 

passou as informações sobre a situação da organização do XXIV Congresso Brasileiro 199 

de Economia, dizendo que acontecerá em formato virtual, no período de 08 a 10 de 200 

setembro de 2021, com o tema: Perspectivas da Economia Brasileira Pós-Pandemia. 201 

Comitê Executivo: Antonio Corrêa de Lacerda, Denise Kassama Franco do Amaral, 202 

Luiz Barsi Filho e Pedro Afonso Gomes. Comitê Científico: Ana Cláudia Arruda 203 

Laprovitera, Carlos Alberto Safatle, Gilson de Lima Garófalo, Ladislau Dowbor, 204 

Marcel Solimeo e Wellington Leonardo da Silva. Comitê Operacional: Waldir Pereira 205 

Gomes, Aline Tales Ferreira, Jane Lopes da Silva, Júlio César Poloni de Góes, Pedro 206 

Afonso Gomes e Rita Zaquello. Programação: Palestras, mesas redondas e workshops; 207 

Encontro dos Peritos Econômico-Financeiros; Fórum das Mulheres Economistas; 208 

Exposição de trabalhos científicos; Gincana Nacional de Economia e Prêmio Brasil de 209 

Economia. Assuntos que serão debatidos: Políticas Públicas; Mercado; Economia 210 



 

Internacional; Futuro Internacional; Sustentabilidade e Tecnologia e Inovação. 211 

Informou a relação de palestrantes confirmados e a confirmar, bem como apresentou as 212 

propostas de logomarca do XXIV CBE. O conselheiro federal Antônio de Pádua 213 

Ubirajara e Silva questionou se a programação do evento contempla a atual situação do 214 

mercado de trabalho e dos trabalhadores brasileiros e solicitou que, caso não esteja 215 

contemplado, o assunto seja inserido na programação. O conselheiro federal João 216 

Manoel Gonçalves Barbos corroborou a sugestão do conselheiro federal Antônio de 217 

Pádua Ubirajara e Silva. O conselheiro federal Waldir Pereira Gomes confirmou que o 218 

tema será abordado no Congresso. O conselheiro federal Wellington Leonardo da Silva 219 

tratou da importância de aproximação com a ANGE, que foi fortalecida na gestão do 220 

Cofecon pelo então presidente Sidney Pascoutto da Rocha. A conselheira federal Maria 221 

de Fátima Miranda sugeriu a inserção de uma palestra sobre “logística”, e a conselheira 222 

federal Mônica Beraldo Fabrício da Silva sugeriu uma palestra sobre mineração. O 223 

conselheiro Waldir Pereira Gomes agradeceu as sugestões e afirmou que se empenhará 224 

para atendê-las da maneira mais adequada possível. 4. Dados Estatísticos do 225 

Sistema Cofecon/Corecons. 4.1. Dados Estatísticos do Sistema 226 

Cofecon/Corecons 2019/2020; O presidente do Cofecon, Antonio Corrêa de 227 

Lacerda, realizou a exposição dos dados e apresentou comparativo receita e 228 

despesa do Cofecon. No ano de 2020, no acumulado de janeiro a dezembro, 229 

observa-se uma queda de receita 11,19%, porém a despesa foi reduzida em 230 

24,24%. Na variação de receita dos Corecons comparando 2019 e 2020, apenas 231 

5 (cinco) Corecons tiveram aumento de receita, por motivos bem específicos. 232 

A grande maioria dos Corecons tiveram queda de receita. Em relação à 233 

inadimplência, no comparativo de 2019 e 2020, o número encontra-se elevado 234 

em decorrência da crise econômica e da situação de pandemia. Na situação 235 

financeira do Cofecon, comparando 2019 a 2021, acumulado de janeiro a 236 

março, a queda da receita foi de aproximadamente 10%. As despesas, no mesmo 237 

período, tiveram uma queda de 31%. O presidente mencionou que o Cofecon 238 

está conseguindo reduzir as despesas, mas há queda na receita devido ao alto 239 

índice de inadimplência. O conselheiro federal João Manoel Gonçalves Barbosa 240 

informou que a receita dos Corecons está caindo; porém, no que se refere à 241 

inadimplência, os dados têm que ser revistos, a exemplo do Corecon-RJ, que 242 

realiza a cobrança, mas no cadastro constam os economistas falecidos e realizar 243 

o saneamento é muito caro. O conselheiro federal Wellington Leonardo da Silva 244 

complementou informando que para solucionar a questão do cadastro de 245 

falecidos, com as publicações e as certidões de cartório, o valor estimado para 246 

essa demanda será de aproximadamente R$ 450.000,00 (quatrocentos e 247 

cinquenta mil). A queda de receita aproximada do Corecon-RJ, em números não 248 

atualizados, é de aproximadamente R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil 249 

reais). O Corecon-RJ realiza execução fiscal todos os anos. Sugeriu que, 250 

contabilmente, seja estabelecida uma regra para definição do percentual de 251 

inadimplência, pois a realidade é queda de arrecadação, queda de receita e 252 



 

aumento de cancelamentos de registro. Por fim, os jovens não têm interesse em 253 

cursar economia e registrar-se. No Corecon-RJ não houve redução de salário e 254 

os empregos foram mantidos. Houve redução apenas nos apoios financeiros. 255 

Relatou, ainda, que há uma causa trabalhista no Corecon, onde a justiça 256 

bloqueou R$ 2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil reais), e que caso seja 257 

perdida, o Corecon-RJ poderá ter que arcar com esse valor. 4.2. Perfil da Mulher 258 

Economista – Resultados da pesquisa realizada nos Corecons em dezembro de 2020; 259 

A coordenadora da Comissão Mulher Economista, Mônica Beraldo Fabrício da Silva, 260 

apresentou o resultado da pesquisa Mulher Economista 2020. As perguntas foram 261 

enviadas em um formulário do Google, entre os dias 3 e 20 de novembro, e respondidas 262 

pelos 26 (vinte e seis) Corecons do Brasil. O questionário contribuiu para o 263 

levantamento do perfil e da área de atuação das mulheres economistas brasileiras. Com 264 

base nas informações, a Comissão Mulher Economista desenvolverá ações para 265 

aperfeiçoar a participação das economistas no debate econômico e no mercado de 266 

trabalho, além de estimular uma participação feminina mais efetiva no âmbito do 267 

Sistema Cofecon/Corecons. A pesquisa será repetida em dezembro de 2021 paras fins 268 

comparativos. A maior participação feminina está no Corecon-RR (46%) e a menor é 269 

do Corecon-SP (20%). No que tange aos conselheiros regionais, o corecon-AC possui 270 

a relação mais baixa, com 0% de conselheiras, enquanto o Corecon-SE apresentou a 271 

maior participação feminina, com 44% de conselheiras. Nos novos registros, 67% são 272 

de homens e 33% de mulheres. Quanto ao cancelamento de registro, 32% dos 273 

cancelamentos de registro nos últimos cinco anos (2016-2020) foram de mulheres e  274 

68% de homens. Em relação à idade das economistas registradas, observou-se que 31% 275 

possuem mais de 61 anos. A coordenadora informou que os resultados serão enviados 276 

para os Corecons. Por fim, foram apresentados os materiais de divulgação dos prêmios 277 

Mulher Economista e Mulher Transformadora. 5. Campanha Institucional de 278 

Valorização Profissional. 5.1. Plano de divulgação da campanha institucional 279 

de valorização profissional. O coordenador da Comissão de Comunicação, 280 

Waldir Pereira Gomes, apresentou os informativos da campanha, tais quais: - 281 

Lançamento de uma peça por semana, a partir da segunda quinzena de maio; - 282 

Slideshow no site a partir do lançamento da campanha até o dia 31 de agosto; - 283 

Lançamento de um podcast mensal de valorização profissional, com a 284 

participação de profissionais do Sistema Cofecon/Corecons; - Publicação, em 285 

agosto, de vídeo gravado com o presidente, vice-presidente e conselheiros 286 

parabenizando os economistas; - Realização, também em agosto, de evento com 287 

transmissão no Youtube, abordando o tema da campanha. - Reedição do Guia 288 

de Orientação Profissional, em formato de ebook, com campanha de Baixe 289 

Aqui. O material deverá contemplar 15 áreas de destaque para a atuação do 290 

economista, incluindo entrevistas com profissionais. - Envio de e-mail 291 

marketing para os Corecons encaminharem aos profissionais registrados. 292 

Criação de capa e foto de perfil específicos para cada rede social: Facebook, 293 

Instagram, Twitter, LinkedIn e Youtube. Apresentou o selo comemorativo para 294 



 

os 70 anos, proposta vencedora; Revista Economista próxima edição terá como 295 

tema: Economia e Pandemia, sem prejuízo para artigos com outros temas. 6. 296 

Ordem do Dia. 6.1. Decisões Ad Referendum do Plenário. 6.1.1. Deliberação 297 

nº 4.964, de 31 de março de 2021: Homologa os processos contábeis dos 298 

Conselhos Regionais de Economia. A presidente da Comissão de Tomadas de 299 

Contas, Maria Auxiliadora Sobral Feitosa, realizou a leitura dos processos a 300 

seguir para homologação: - Processos de Balancetes dos Conselhos Regionais 301 

de Economia. Processo 19.620/2021 (Corecon-AM), Balancete do 1º Trimestre 302 

de 2020; Processo 19.621/2021 (Corecon-AM), Balancete do 2º Trimestre de 303 

2020 e Processo 19.622/2021 (Corecon-AM), Balancete do 3º Trimestre de 304 

2020. - Processos de Propostas Orçamentárias dos Conselhos Regionais de 305 

Economia. Processo 19.553/2021 (Corecon-MG), Proposta Orçamentária de 306 

2021; Processo 19.595/2021 (Corecon-PE), Proposta Orçamentária de 2021 e 307 

Processo 19.623/2021 (Corecon-AM), Proposta Orçamentária de 2021. 308 

Processos de Prestações de Contas dos Conselhos Regionais de Economia. 309 

Processo 19.603/2021 (Corecon-AL), Prestação de contas de 2020; Processo 310 

19.604/2021 (Corecon-ES), Prestação de contas de 2020; Processo 19.605/2021 311 

(Corecon-PA/AP), Prestação de contas de 2020; Processo 19.606/2021 312 

(Corecon-MA), Prestação de contas de 2020; Processo 19.617/2021 (Corecon-313 

RJ), Prestação de contas de 2020; Processo 19.619/2021 (Corecon-RO), 314 

Prestação de contas de 2020; Processo 19.624/2021 (Corecon-AM), Prestação 315 

de contas de 2020 e Processo 19.626/2021 (Corecon-SP), Prestação de contas 316 

de 2020. Colocados em votação, foram aprovados por unanimidade. 6.1.2. 317 

Deliberação nº 4.967, de 16 de abril de 2021: Altera dispositivos da 318 

Deliberação nº 4.851, de 11 de abril de 2016, que institui o normativo de 319 

pessoal para cargos e funções de livre provimento do Conselho Federal de 320 

Economia, e dá outras providências. O presidente do Cofecon, Antonio Corrêa 321 

de Lacerda, informou que por necessidade de redistribuição do quantitativo de 322 

vagas já existentes no Cofecon, o ato normativo foi editado. Entretanto, não 323 

houve acréscimo de novas vagas. 6.2. Alteração do prazo de inscrições do 324 

XXVII Prêmio Brasil de Economia (Processo nº 19.593/2021); A coordenadora da 325 

Comissão de Educação e vice-presidente do Cofecon, Denise Kassama Franco do 326 

Amaral, justificou que o pedido de prorrogação se deve à logística dos Corecons para 327 

envio dos trabalhos. Sendo assim, o prazo será alterado até o dia 16 de julho. Em 328 

votação, aprovado por unanimidade. 6.3. Regulamento da X Gincana Nacional de 329 

Economia (Processo nº 19.258/2020); A coordenadora da Comissão de 330 

Educação e vice-presidente do Cofecon, Denise Kassama Franco do Amaral, 331 

apresentou o novo projeto para a realização do jogo da gincana, que acontecerá 332 

de forma on-line. A etapa regional acontecerá em dois momentos, sendo o 333 

primeiro num único dia, simultaneamente, em todos os estados, na forma de 334 

perguntas. No segundo momento, os classificados enviarão vídeo contendo 335 

breve análise dos impactos econômicos da pandemia de Covid-19 em seu 336 



 

respectivo estado. Na etapa nacional, os finalistas participarão de jogo sobre 337 

câmbio e mercado imobiliário, durante o Congresso Brasileiro de Economia. 338 

Após discussão, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. 6.4. 339 

Alteração no regulamento do Prêmio Personalidade Econômica do Ano 2021 340 

(Processo nº 19.649/2021); A coordenadora da Comissão de Educação e vice-341 

presidente do Cofecon, Denise Kassama Franco do Amaral, informou que a 342 

alteração se refere na inclusão de formulário de consulta prévia aos 343 

conselheiros federais e Corecons. Em votação, aprovado por unanimidade. 6.5. 344 

Alteração no regulamento do Prêmio Destaque Econômico do Ano 2021 345 

(Processo nº 19.650/2021); A coordenadora da Comissão de Educação e vice-346 

presidente do Cofecon, Denise Kassama Franco do Amaral, informou que a 347 

alteração consiste na inclusão de formulário de consulta prévia aos conselheiros 348 

federais e Corecons. Em votação, aprovado por unanimidade. 6.6. XXIV 349 

Congresso Brasileiro de Economia – CBE: Ratificação dos Comitês da 350 

Comissão Organizadora (Processo 19.299/2020); O conselheiro federal Waldir 351 

Pereira Gomes apresentou a ratificação dos comitês que ficaram da seguinte 352 

forma: - Comitê Executivo: Antonio Corrêa de Lacerda (presidente do 353 

Cofecon), Denise Kassama Franco do Amaral (vice-Presidente do Cofecon), 354 

Luiz Barsi Filho (presidente do Corecon-SP) e Pedro Afonso Gomes (vice-355 

Presidente do Corecon-SP); - Comitê Operacional: Waldir Pereira Gomes 356 

(conselheiro federal coordenador do Comitê), Pedro Afonso Gomes (vice-357 

Presidente do Corecon-SP), Rita de Cássia Zaquello (assessora da Presidência 358 

do Corecon-SP), Aline Tales Ferreira (superintendente em exercício do 359 

Cofecon), Jane Lopes da Silva e Júlio César Poloni de Góes (assessores da 360 

Presidência do Cofecon); - Comitê Científico: por indicação do Corecon-SP: 361 

Carlos Alberto Safatle, Gilson de Lima Garofalo e Marcel Solimeo; por 362 

indicação do Cofecon: Ana Cláudia de A. Arruda Laproviteira, Ladislau 363 

Dowbor e Wellington Leonardo da Silva; -Comitê de Divulgação e Recepção: 364 

Hélio Perazzolo (jornalista do Corecon-SP), Renata Reis Almeida e Júlio César 365 

Poloni de Góes (assessores da Presidência do Cofecon). Comitê Financeiro: 366 

Elizabeth Richter e Tamires Palma (funcionárias do Corecon-SP). Em votação, 367 

aprovado por unanimidade. Não houve gravação. 6.7. Alteração no calendário de 368 

Sessões Plenárias e eventos do Sistema Cofecon/Corecons para o exercício de 2021 369 

(Processo nº 19.506/2020); O presidente do Cofecon, Antonio Corrêa de Lacerda, 370 

apresentou proposta de alteração de realização dos eventos do Sistema 371 

Cofecon/Corecons, a seguir. 6.7.1. Simpósio Nacional dos Conselhos de Economia; em 372 

reunião de alinhamento realizada com o Corecon-PB, sugeriu que o próximo Since seja 373 

realizado no ano de 2022, em João Pessoa-PB. 6.7.2. Capacitação dos funcionários do 374 

Sistema Cofecon/Corecons. Apresentou sugestão de alteração de capacitação do 375 

treinamento previsto para os dias 20 e 21 de maio de 2021 para os dias 19 e 20 de agosto 376 

de 2021. O item foi aprovado. Não houve gravação. 6.8. Proposta de registro de 377 

bacharéis em Comércio Exterior no Sistema Cofecon/Corecons. Procedência: 378 



 

Corecon-CE (Processo 19.381/2020); O conselheiro federal Eduardo Rodrigues 379 

da Silva, membro da Comissão de Educação, apresentou parecer favorável à 380 

aprovação do registro dos bacharéis graduados em Comércio Exterior na 381 

Universidade de Fortaleza – UNIFOR -, em Fortaleza/CE, pelo Conselho 382 

Regional de Economia da 8ª Região – Ceará. O profissional deverá ser 383 

registrado como Profissional de Comércio Exterior. O conselheiro federal João 384 

Manoel Gonçalves Barbosa se absteve. O item foi aprovado. Não houve 385 

gravação. 6.9. Acordo coletivo de trabalho dos funcionários do Cofecon 386 

(Processo nº 19.568/2021); A relatora vice-presidente Denise Kassama Franco 387 

do Amaral, coordenadora da Comissão do Acordo Coletivo de Trabalho, 388 

apresentou proposta de recomposição salarial considerando a data base de maio. 389 

Após questionamentos do plenário sobre a tramitação das negociações, o item 390 

foi retirado de pauta. Não houve gravação. 6.10. Regulamentação da Carteira 391 

de Identidade Profissional Eletrônica (e-CIP) no âmbito do Sistema 392 

Cofecon/Corecons (Processo nº 15.643/2012); O conselheiro federal Paulo 393 

Dantas da Costa, coordenador da Comissão de Normas e Legislação, apresentou 394 

proposta de resolução para instituir a Carteira de Identidade Profissional 395 

Eletrônica (e-CIP), na versão digital, no âmbito do Sistema Cofecon/Corecons. 396 

O item foi aprovado. 6. Continuação Ordem do Dia. Não houve gravação. 397 

6.11. Lei nº 13.709/2018: Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) – 398 

Plano de Ação (Processo nº 19.424/2020). O coordenador da Comissão LGPD, 399 

conselheiro federal Clovis Benoni Meurer, apresentou proposta para o plano de 400 

ação para cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/18). 401 

O item foi aprovado. Não houve gravação. 6.12. Calendário Eleitoral do 402 

Sistema Cofecon/Corecons para 2021 (Processo nº 19.599/2021); O 403 

conselheiro federal Fernando de Aquino Fonseca Neto, membro da Comissão 404 

de Normas e Legislação, apresentou proposta para instituir procedimentos 405 

excepcionais e aprovar o calendário referente ao processo eleitoral de 2021. O 406 

item foi aprovado. Não houve gravação. 6.13. Alteração de dispositivo da 407 

Resolução nº 2.042, de 6 de abril de 2020, que autoriza a realização de Sessões 408 

Plenárias virtuais por videoconferência no âmbito do Sistema 409 

Cofecon/Corecons (Processo nº 9.342/2020); O coordenador da Comissão de 410 

Normas e Legislação, Paulo Dantas da Costa, apresentou proposta de 411 

regulamento para a realização de sessões plenárias virtuais no que se refere à 412 

sustentação oral, inclusive nos processos de natureza ética. Apresentou a 413 

seguinte proposta de redação: “Nas sessões virtuais do plenário é admitida a 414 

apreciação e o julgamento dos processos que tiverem pedido de sustentação oral, 415 

inclusive os de natureza ética, desde que seja assegurada a participação do interessado 416 

e que não haja prejuízo para o exercício do direito de defesa. O presidente do 417 

Conselho ou do Tribunal Ético priorizará a inclusão dos assuntos mais urgentes 418 

e relevantes na pauta das sessões virtuais do plenário, podendo postergar 419 

eventuais matérias para as próximas sessões plenárias presenciais, em especial 420 



 

aquelas incompatíveis ou prejudicadas pela realização na forma virtual”. O item 421 

foi aprovado. Não houve gravação. 6.14. Regulamentação dos cursos de 422 

aperfeiçoamento na modalidade a distância – EAD pelo Cofecon (Processo nº 423 

19.261/2020); A coordenadora da Comissão de Educação e vice-presidente do 424 

Cofecon, Denise Kassama Franco do Amaral, apresentou proposta para 425 

realização de cursos de aperfeiçoamento na modalidade a distância pelo 426 

Cofecon. O item foi aprovado. Não houve gravação. 6.15. Solicitação de apoio 427 

institucional para a publicação do livro “A doença do neoliberalismo: o falso 428 

dilema entre saúde e economia na pandemia do novo coronavírus”. 429 

Procedência: Professores do departamento de Economia da UFRRJ; O 430 

conselheiro federal e coordenador da Comissão de Política Econômica, 431 

Fernando de Aquino Fonseca Neto, apresentou pedido de apoio institucional 432 

para compra de 100 (cem) livros “A doença do neoliberalismo: o falso dilema 433 

entre saúde e economia na pandemia do novo coronavírus”, iniciativa de 434 

professores do departamento de Economia da UFRRJ. Foi aprovado o apoio 435 

institucional, desde que observados os seguintes compromissos das partes: os 436 

organizadores deverão fazer constar a logomarca do Cofecon na obra, bem 437 

como fornecer a versão digital do livro aos registrados nos Corecons. Caberá 438 

ao Cofecon adquirir 100 (cem) exemplares dos livros, diretamente da editora 439 

LF Editorial - Livros Científicos e Acadêmicos, após sua publicação, os quais 440 

serão distribuídos aos integrantes do Sistema Cofecon/Corecons. O item foi 441 

aprovado. (áudio, manhã, 08.05.2021 – 01:43:16 – 02:13:19) 6.16. Atualização 442 

dos valores das diárias (Processo 18.448/2018); O presidente do Cofecon, 443 

Antonio Correa de Lacerda, informou que o mês de maio é a data prevista para 444 

a atualização do valor da diária, que atualmente o valor é de R$ 750,00 445 

(setecentos e cinquenta reais) para viagens em território nacional. 446 

Considerando que as diárias estão congeladas desde 2018, levantou o 447 

percentual de 7,183810%, correspondente à variação do INPC no período de 448 

maio de 2020 a março de 2021, fixando-a no montante de R$ 800,00 (oitocentos 449 

reais). O índice de abril de 2021 não está disponível, razão pela qual o período 450 

analisado foi de maio de 2020 a março de 2021. Considerando o período de 451 

maio de 2018 a março de 2021, o índice da correção é de 15,393520% o valor 452 

da diária ficaria em R$ 865,00 (oitocentos e sessenta e cinco reais). Sendo 453 

assim, o presidente apresentou 3 (três) alternativas: - Manter a tarifa congelada; 454 

- Reajuste integral pelo INPC, corrigindo a defasagem ou – arbitrar um valor 455 

intermediário de R$ 800,00 (oitocentos reais). A conselheira federal Mônica 456 

Beraldo Fabrício da Silva lembrou a todos que os custos em Brasília são muito 457 

elevados, razão pela qual se justifica o reajuste da diária. O conselheiro federal 458 

Antônio de Pádua Ubirajara e Silva informou que o custo de transporte, 459 

hospedagem e alimentação aumentou, então entende que é melhor o reajuste 460 

integral. Em votação, aprovado por unanimidade o reajuste integral do INPC. 461 

Inclusão de Item. Programa do Governo Brasil Mais. A conselheira federal 462 



 

Maria de Fátima Miranda informou que se trata de uma proposta de parceria 463 

institucional com a inclusão da logomarca do Cofecon e divulgação do 464 

programa. O programa oferece às micro, pequenas e médias empresas soluções 465 

para melhorar a gestão, inovar processos e reduzir desperdícios. As empresas 466 

têm acesso a informações sobre os serviços e atendimentos personalizados, 467 

ferramentas de autoavaliação a conteúdos que auxiliam na melhoria da gestão 468 

e da produtividade. O conselheiro federal Antônio de Pádua Ubirajara e Silva 469 

disse não se sentir confortável em colocar a logomarca do Cofecon associada 470 

ao governo atual; o conselheiro federal Fernando de Aquino Fonseca Neto 471 

ratifica a opinião do conselheiro federal Antônio de Pádua Ubirajara e Silva. 472 

Lauro Chaves Neto abordou a qualidade do programa, que tem apoio do Sebrae. 473 

O conselheiro Paulo Polli afirmou que colocar a logomarca do Cofecon é pensar 474 

no pequeno empreendedor e não no governo, e que, nesta situação, o Cofecon 475 

deverá ser imparcial. O conselheiro federal Wellington Leornado da Silva disse 476 

que o Cofecon nunca se associou a nenhuma iniciativa governamental e não 477 

concorda em atrelar a imagem do Cofecon ao governo. Após discussões, o 478 

presidente do Cofecon, Antonio Corrêa de Lacerda, apresentou duas propostas, 479 

sendo elas: 1- aderir à parceria; - 2 não aderir, mas divulgar. Em votação, a 480 

proposta de não aderir, mas divulgar o evento foi vencedora com 11(onze) 481 

votos: Antônio de Pádua Ubirajara e Silva, Denise Kassama Franco do Amaral, 482 

Eduardo Rodrigues da Silva, Fernando de Aquino Fonseca Neto, Heric Santos Hossoé, 483 

João Manoel Gonçalves Barbosa, Maria Auxiliadora Sobral Feitosa, Maurílio Procópio 484 

Gomes, Mônica Beraldo Fabrício da Silva, Paulo Dantas da Costa e Wellington 485 

Leonardo da Silva. (áudio, manhã, 08.05.2021 - 00:00:01 – 01:43:10 - 02:13:26 486 

– 02:35:31)7. Nota Oficial. 7.1. Nota Oficial sobre Conjuntura Econômica; O 487 

coordenador da comissão de política econômica, Fernando de Aquino Fonseca 488 

Neto, apresentou a minuta para a nota, que foi discutida e aprovada nos 489 

seguintes termos: Nota do Cofecon – Cofecon alerta para impactos do 490 

aumento da taxa Selic - Desde 1999, a política monetária no Brasil tem se 491 

baseado em metas para inflação, com especificação que carrega algumas 492 

desvantagens. Uma delas é por manter metas explícitas e definidas para cada 493 

ano, o que, para o seu cumprimento, pode exigir contenção excessiva da 494 

atividade para controlar a propagação de choques de custos. Metas não 495 

divulgadas, como as do Federal Reserve (FED), ou em médias de dois ou mais 496 

anos, podem acomodar esses choques com menores perdas. Outra desvantagem 497 

tem sido o uso, basicamente, da taxa Selic, que é a taxa média de juros praticada 498 

no mercado interbancário em empréstimos de um dia. Controlando a Selic, o 499 

Banco Central do Brasil influencia as demais taxas de juros, para que a demanda 500 

no setor real cresça no mesmo ritmo da capacidade produtiva, pois crescendo 501 

abaixo não propiciará o máximo de empregos e crescendo acima pressionará os 502 

preços. Tal modelo, praticado pelos bancos centrais em geral até a crise 503 

financeira de 2008, força o Banco Central a estabelecer as metas para a Selic 504 



 

exigidas pelo mercado para ajustar as taxas de juros de prazos mais longos, que 505 

são relevantes para a demanda no setor real. Em termos operacionais, para 506 

manter a Selic na meta o Banco Central precisa conceder ou tomar empréstimos 507 

por um dia, no montante que estiver abaixo ou acima das necessidades do 508 

sistema bancário. Assim, precisa promover transferências de recursos públicos 509 

para instituições financeiras e outros rentistas, transferências quase fiscais 510 

regressivas que poderiam ser minimizadas com outro modelo de política 511 

monetária. A partir da crise financeira de 2008, vários bancos centrais 512 

intensificaram sua atuação para condicionar as taxas de juros de prazos mais 513 

longos, a curva de juros. Enquanto o FED passa a vender ativos em larga escala 514 

para elevar essas taxas mais longas, o Banco do Japão fixa a curva, com metas 515 

formais e explícitas. Assim, não seria uma tão desprezada “jabuticaba” o Banco 516 

Central do Brasil instituir metas para taxas de juros de diversos prazos e passar 517 

a atuar no interbancário concedendo e tomando empréstimos por esses prazos, 518 

para retirar ou colocar recursos além ou aquém das necessidades do sistema 519 

bancário, além de realizar outros procedimentos, como transações com swaps e 520 

no mercado futuro, para defender suas metas de curva de juros. Com isso, 521 

transferências regressivas de recursos públicos poderiam ser minimizadas e o 522 

Banco Central controlaria diretamente, com maior eficiência e eficácia, as taxas 523 

de juros relevantes para o setor real. Na atual conjuntura, o Banco Central 524 

iniciou um ciclo de elevação das metas para a Selic, que passou de 2% para 525 

2,75%, a partir de 18/03/2021, e de 2,75% para 3,5%, a partir de 06/05/2021, 526 

com base em estimativas sugerindo que a ociosidade da economia como um 527 

todo se reduziu mais rapidamente do que o previsto. Mesmo que essas sejam 528 

boas estimativas, ainda que longe de um consenso, não seria um momento 529 

oportuno para conter a atividade, tamanho o contingente de desocupados e 530 

desalentados decorrente da pandemia. Existem alternativas, que poderiam ser 531 

adotadas. Destacaríamos que o Banco Central poderia atuar, nessa conjuntura 532 

extraordinária criada pela pandemia, permitindo atingir o limite superior da 533 

meta para inflação, ao invés de seu centro, facilitando a acomodação dos 534 

chamados efeitos secundários dos choques de oferta, em termos de inércia 535 

inflacionária, muito fortes no Brasil em função das regras formais e informais 536 

de indexação. Também poderíamos ir além dessa abordagem agregativa, da 537 

“economia como um todo”, e de apenas o Banco Central cuidar do controle da 538 

inflação, com outros órgãos do governo passando a colaborar com o controle 539 

da inflação, inclusive atuando nos mercados, como com desonerações em 540 

setores com pressões críticas de preço, promoção da concorrência, políticas 541 

eficientes de estoques reguladores e de financiamento à agricultura familiar. 8. 542 

Processos Contábeis e Administrativos. 8.1. Processos Contábeis; A 543 

presidente da Comissão de Tomadas de Contas, Maria Auxiliadora Sobral 544 

Feitosa, apresentou para homologação os processos abaixo: - Balancetes. 545 

Processo: 19.634/2021 (Corecon-RR), Balancete do 1º Trimestre de 2018, com 546 



 

ressalva, entregue fora do prazo; Processo: 19.634/2021 (Corecon-RR), 547 

Balancete do 1º Trimestre de 2018, com ressalva, entregue fora do prazo; 548 

Processo: 19.635/2021 (Corecon-RR), Balancete do 2º Trimestre de 2018, com 549 

ressalva, entregue fora do prazo; Processo: 19.636/2021 (Corecon-RR), 550 

Balancete do 3º Trimestre de 2018, com ressalva, entregue fora do prazo; 551 

Processo: 19.638/2021 (Corecon-RR), Balancete do 1º Trimestre de 2019, com 552 

ressalva, entregue fora do prazo; Processo: 19.639/2021 (Corecon-RR), 553 

Balancete do 2º Trimestre de 2019, com ressalva, entregue fora do prazo; 554 

Processo: 19.640/2021 (Corecon-RR), Balancete do 3º Trimestre de 2019, com 555 

ressalva, entregue fora do prazo; e Processo: 19.643/2021 (Cofecon), Balancete 556 

do 1º Trimestre de 2021, sem ressalva. Em votação, aprovados por 557 

unanimidade. Propostas Orçamentárias. Processo: 19.629/2021 (Corecon-BA), 558 

Proposta Orçamentária de 2021, com ressalva, entregue fora do prazo; e 559 

Processo: 19.648/2021 (Corecon-RR), Proposta Orçamentária de 2021, com 560 

ressalva, entregue fora do prazo. Em votação, aprovados por unanimidade. 561 

Prestação de Contas. Processo: 19.628/2021 (Corecon-BA), Prestação de 562 

Contas de 2020, com ressalva, entregue fora do prazo, deficit orçamentário de 563 

R$ 180.960,50; Processo: 19.630/2021 (Corecon-RN), Prestação de Contas de 564 

2020, com ressalva, entregue fora do prazo; Processo: 19.631/2021 (Corecon-565 

PB), Prestação de Contas de 2020, com ressalva, entregue fora do prazo, deficit 566 

orçamentário de R$ 6.472,12; Processo: 19.631/2021 (Corecon-PB), Prestação 567 

de Contas de 2020, com ressalva, entregue fora do prazo; Processo: 568 

19.632/2021 (Corecon-GO), Prestação de Conta de 2020, com ressalva, 569 

entregue fora do prazo; Processo: 19.637/2021 (Corecon-RR), Prestação de 570 

Contas de 2018, com ressalva, entrega fora do prazo; e Processo: 19.641/2021 571 

(Corecon-RR), Prestação de Contas de 2019, com ressalva, entrega fora do 572 

prazo. Em votação, aprovados por unanimidade. Prestações de Contas de 573 

Auxílios Financeiros. Processo: 19.351/2020 (Corecon-PE), Evento: XIV 574 

Prêmio de Economia, valor R$ 2.500,00, sem ressalva; Processo: 19.379/2020 575 

(Corecon-PR), Evento: XXIV ENESUL, valor R$ 3.000,00, sem ressalva; 576 

Processo: 19.400/2020 (Corecon-AL), Evento: VIII Prêmio Estudante de 577 

Economia, valor R$ 2.500,00, sem ressalva. Em votação, aprovados por 578 

unanimidade. 8.2. Homologação de remissão de débitos. Interessado: 579 

Francisco Rebello M. de Oliveira. Procedência Corecon-DF (Processo nº 580 

18.932/2019). A conselheira federal Mônica Beraldo Fabrício da Silva solicitou 581 

pedido de vista e apresentou o seu voto nos seguintes termos: Após a análise 582 

dos autos, observa-se que o interessado se aposentou por invalidez em 1999 e 583 

apresentou o pedido de cancelamento com remissão de débitos em 2019. O 584 

Corecon-DF analisou o pedido e concluiu pelo deferimento com remissão dos 585 

débitos de 2003 a 2018. Importante ressalvar que o Corecon-DF deverá ser 586 

instado a esclarecer o motivo de tal decisão, uma vez que não consta nos autos 587 

qualquer informação ou documentação que justifique. Observe-se que de 1999 588 



 

a 2019 foram adotadas medidas de cobranças por parte do Corecon-DF, 589 

inclusive na esfera judicial, e que determinadas anuidades foram pagas pelo 590 

profissional - razão pela qual se entende a necessidade de esclarecimento por 591 

parte do Corecon-DF. Especialmente considerando que eventual remissão de 592 

débitos em aberto, de 2003 a 2018, pode caracterizar cobrança indevida para os 593 

demais períodos. Considerando a necessidade de mais esclarecimentos por 594 

parte do Corecon-DF, a relatora apresenta voto para que o julgamento do 595 

processo seja sobrestado, retornando os autos ao Regional para esclarecimentos 596 

sobre as efetivas razões que ensejaram deferimento da remissão, bem como se 597 

manifestem sobre eventuais débitos prescritos e sobre as anuidades já pagas no 598 

período de 1999 a 2019. Após discussões e esclarecimentos, o item foi colocado 599 

em votação e aprovado pela maioria. Votos em contrário: Antônio de Pádua 600 

Ubirajara e Silva, João Manoel Gonçalves Barbosa, Paulo Roberto Polli Lobo 601 

e João Manoel Gonçalves Barbosa. O conselheiro federal Antônio de Pádua 602 

Ubirajara e Silva entende que o processo veio do Corecon-DF e que o Cofecon 603 

deverá responder, apresentando uma resolução. O conselheiro não aprova a 604 

remissão proposta, por entender que não há base jurídica. O conselheiro federal 605 

Waldir Pereira Gomes corrobora com o entendimento do conselheiro federal 606 

Antônio de Pádua Ubirajara e Silva, complementando que o Cofecon já detectou 607 

a irregularidade. 9. Outros Assuntos. Não houve. 10. Encerramento. O 608 

presidente do Cofecon, Antonio Corrêa de Lacerda, agradeceu a presença de 609 

todos, e, às 12h06, deu por encerrados os trabalhos, dos quais eu, Jane Lopes 610 

da Silva, lavrei a presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada por 611 

mim e pelo presidente da Sessão. Brasília, oito de maio de dois mil e vinte e 612 

um. 613 

        Econ. Antonio Corrêa de Lacerda                       Jane Lopes da Silva 614 

              Presidente do Cofecon                     Secretária ad hoc 615 


