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PARTICIPANTES: Os economistas Antonio Corrêa de Lacerda – presidente; Paulo Dantas 7 

da Costa – vice-presidente; conselheiros federais: Antonio de Pádua Ubirajara e Silva, Carlos 8 

Alberto Safatle, Clovis Benoni Meurer, Eduardo Rodrigues da Silva, Fernando de Aquino 9 

Fonseca Neto, Heric Santos Hossoé, João Manoel Gonçalves Barbosa, Lauro Chaves Neto, 10 

Maria Auxiliadora Sobral Feitosa, Maria de Fátima Miranda, Maurílio Procópio Gomes, 11 

Mônica Beraldo Fabrício da Silva, Paulo Roberto Polli Lobo, Teresinha de Jesus Ferreira da 12 

Silva, Waldir Pereira Gomes e Wellington Leonardo da Silva. Compareceram os conselheiros 13 

federais suplentes convocados pelo rodízio: Aldenir Gomes de Paiva e Cícero Ivo Moura 14 

Bezerra Júnior. Esteve presente, ainda, o conselheiro federal Júlio Flávio Gameiro Miragaya. 15 

Presentes, ainda, a equipe de apoio do Cofecon: Aline Tales Ferreira, superintendente em 16 

exercício; Ana Claudia Ramos Pinto, coordenadora; Fábio Ronan Miranda Alves, procurador-17 

geral; Jane Lopes da Silva, Keliane Souza de Jesus, Luiza Rodrigues Borges, Paulo Roberto 18 

Samuel Alves Júnior, Raquel Passos da Silva Araújo, Renata Reis Almeida e Rielisson 19 

Barbosa de Moura, assessores; e Edna Barroso Machado, supervisora de recepção e serviços 20 

gerais. 1. ABERTURA DA SESSÃO PLENÁRIA: o presidente do Cofecon, Antonio 21 

Corrêa de Lacerda, realizou a abertura da sessão homenageando o ex-conselheiro federal 22 

Antonio Melki Jr., falecido no dia 14 de fevereiro, e propôs um minuto de silêncio. Melki foi 23 

um importante colaborador e fez parte da história do Sistema Cofecon/Corecons, atuou como 24 

secretário-executivo do Cofecon no período de 1985 a 2000, e como conselheiro federal nos 25 

anos de 2008 a 2010; 2011 a 2013; 2015 a 2017; e de 2018 a 2020, em que, entre outros 26 

projetos, esteve à frente das Comissões Eleitoral e de Normas e Legislação. Na sequência, 27 

informou que, por ocasião do falecimento, foi emitida uma nota de pesar desta Presidência e 28 

sugeriu que seja aprovada uma Moção de Pesar do Plenário do Cofecon. 1. Instaurar o 29 

Tribunal Superior de Ética do Conselho Federal de Economia. O presidente do 30 

Cofecon Antonio Corrêa de Lacerda instaurou o tribunal. 1.1Justificativas de 31 

ausência e votação. Ausências: Não há. Participa desta reunião de forma virtual o 32 

conselheiro federal Maurílio Procópio Gomes. 2.Ordem do Dia. 2.1. Recurso em Processo 33 

Ético Disciplinar, interessado: Rubem Pereira da Silva Jr., procedência Corecon-RJ 34 



 
(Processo nº 19.867/2021); esta sessão é de caráter sigiloso, devendo participar 35 

exclusivamente os conselheiros federais efetivos, a secretária da sessão e a procuradoria 36 

jurídica da Autarquia. Não houve gravação. O processo foi relatado pelo conselheiro federal e 37 

vice-presidente do Cofecon Paulo Dantas da Costa. 3.Encerramento. Encerrada a reunião 38 

do Tribunal Superior de Ética, a pauta seguiu normalmente com a gravação. (áudio, 39 

manhã e tarde, 11.03.2022 - 00:00:08 – 04:49:16). 1. Abertura da Sessão Plenária. 1.1. 40 

Justificativas de ausência e votação. Ausências: Não há. Participa desta reunião de forma 41 

virtual o conselheiro federal Maurílio Procópio Gomes. 2. Programa de Trabalho das 42 

Comissões Permanentes, Temáticas e dos Grupos de Trabalho do Cofecon. 2.1. 43 

Apresentação dos Programas de Trabalho das Comissões Permanentes, Temáticas e dos 44 

Grupos de Trabalho do Cofecon para o exercício de 2022 (Processo nº 19.940/2022); 45 

Comissão de Trabalho. O coordenador da Comissão de Política Econômica, Econ. Fernando 46 

de Aquino Fonseca Neto, informou que a Comissão pretende, para 2022, apoiar a Presidência 47 

no atendimento da mídia e organizar os debates em plenária. Esta Comissão é chamada para 48 

opinar sobre temas de conjuntura. O coordenador da Comissão de Relacionamento 49 

Institucional e Assuntos Legislativos, presidente do Cofecon, Antonio Corrêa de Lacerda, 50 

registrou sua participação em reunião no Conselho Federal de Administração juntamente com 51 

o vice-presidente do Cofecon, Paulo Dantas da Costa. Informou ainda, que realizou contatos 52 

importantes no Congresso Nacional, com as assessorias de parlamentares, para que, o 53 

Cofecon possa indicar palestrantes para as audiências públicas quando o tema for economia. 54 

O coordenador da Comissão de Educação, Carlos Alberto Safatle, apresentou o plano de 55 

trabalho da Comissão. Competência: Organizar e promover o Prêmio Brasil de Economia, 56 

Personalidade Economia do Ano e Gincana Nacional de Economia. Promover mecanismos 57 

que estreitem a relação do Cofecon com as universidades e com as escolas de economia do 58 

país, assim como os cursinho e escolas de ensino médio. Articular e participar, juntamente 59 

com outras entidades, no acompanhamento das diretrizes curriculares do curso de economia 60 

no país. Na sequência, relacionou os projetos e seus responsáveis: - XI Gincana Nacional de 61 

Economia, são os responsáveis: Carlos Alberto Safatle, Carlos Eduardo Soares Oliveira Jr. e 62 

Denise Kassama Franco do Amaral; - XXVIII Prêmio Brasil de Economia, são os 63 

responsáveis: Antônio de Pádua Ubirajara e Silva, Heric Santos Hossoé e Fernando Tadeu de 64 

Miranda Borges; - 7º Desafio Quero Ser Economista, são os responsáveis: Maria de Fátima 65 

Miranda e Carlos Alberto Safatle; - Prêmio Paul Singer de Boas Práticas Acadêmicas, são os 66 

responsáveis: Carlos Alberto Safatle e Maria de Fátima Miranda; - Escola de Educação 67 

Continuada: Antônio de Pádua Ubirajara e Silva, Denise Kassama Franco do Amaral e Maria 68 

de Fátima Miranda; - Análise de processos da Comissão de Educação: Carlos Alberto Safalte, 69 



 
Antônio de Pádua Ubirajara e Silva, Eduardo Rodrigues da Silva e Heric Santos Hossoé. O 70 

coordenador da Comissão de Comunicação, Waldir Pereira Gomes, afirmou que a Comissão 71 

tem trabalhado com a comunicação digital para atingir diversas áreas e seguimentos, sendo 72 

eles: Corecons, profissionais, sociedades, estudante, academia e imprensa. É importante que a 73 

comunicação esteja alinhada para cada público. A Comissão conta com a presença virtual na 74 

produção de conteúdo, bem como na cobertura de eventos e debates virtuais ao longo do ano 75 

de 2022. O coordenador apresentou a nova identidade visual, acompanhando a proposta 76 

Economia em Debate. A média de acessos ao clipping é de 30% do público. Guia de 77 

profissões: 3840 (três mil e oitocentos e quarenta) – visitas/visualizações diretas e 78 

17308(dezessete mil e trezentos e oito) – páginas visualizadas. Estão previstos 48(quarenta e 79 

oito) episódios para 2022 podcast Economistas Cofecon. Projetos importantes: Mês do 80 

Economista e apoio aos projetos das outras comissões. O coordenador da Comissão de 81 

Governança, Clovis Benoni Meurer, apresentou o programa de trabalho para a Comissão: 82 

Atribuições e competências: consolidar a efetivação do Planejamento Estratégico do Conselho 83 

com vistas ao fortalecimento do Sistema Cofecon/Corecons; planejar, aperfeiçoar e apoiar 84 

ações de promoção da sustentabilidade do Sistema e dos processos de tecnologia e gestão; 85 

avaliar os mecanismos de tratamento e proteção de dados existentes e propor políticas, 86 

estratégias e metas; formular princípios e diretrizes para a gestão de dados pessoais e propor 87 

sua regulamentação; supervisionar a execução dos planos, projetos e ações; prestar 88 

orientações sobre o tratamento e a proteção de dados pessoais; promover o intercâmbio de 89 

informações sobre a proteção de dados pessoais com outros órgãos; conduzir o processo de 90 

implantação, aperfeiçoamento e disseminação da cultura de observância à transparência no 91 

âmbito do Sistema Cofecon/Corecons, e zelar pelo cumprimento da Lei nº 12.527/2011. 92 

Projetos: projeto de emissão de carteiras profissionais digitais para os economistas por meio 93 

de aplicativo (e-Cip); projeto de emissão de certificados digitais a custo zero ou reduzido aos 94 

economistas em condição regular perante os respectivos Corecons; aderir a uma ferramenta 95 

que viabilize a assinatura eletrônica de documentos pelos membros do plenário do Cofecon, 96 

Presidência dos Corecons e principais executivos do Sistema Cofecon/Corecons; promover a 97 

capacitação dos funcionários do Sistema Cofecon/Corecons em matéria de LGPD; motivar o 98 

corpo funcional e membros do Plenário na utilização de meios de comunicação de maior 99 

alcance entre os economistas, observando a transparência das informações e o rigor da 100 

governança; acompanhar internamente e junto aos Corecons a divulgação das informações 101 

legais de forma a manter a necessária transparência do Sistema; participar de grupos 102 

específicos da Plenária que busquem a modernização operacional e administrativa do 103 

Cofecon/Corecons; promover a capacitação dos funcionários do Sistema Cofecon/Corecons 104 



 
na correta tramitação de processos administrativos; implementar o Sistema Eletrônico de 105 

Informações (SEI) no Cofecon e, futuramente, estender aos Corecons; realizar encontros 106 

periódicos com os Corecons para tratar dos temas objeto da Comissão; dar continuidade ao 107 

concurso de Boas Práticas do Sistema Cofecon/Corecons; e analisar e propor soluções para a 108 

modernização tecnológica dos Corecons com foco na fiscalização profissional, conjuntamente 109 

com a Comissões de Fiscalização e Registro e com o Grupo de Trabalho Situação Patrimonial 110 

e Financeira dos Corecons. O coordenador da Comissão de Normas e Legislação, Paulo 111 

Dantas da Costa, iniciou com registro da reunião com o presidente do Conselho Federal de 112 

Administração (CFA), Adm. Mauro Kreuz. O objetivo do encontro foi discutir possíveis 113 

parcerias conjuntas entre os conselhos. Uma das ideias é unir esforços na área de fiscalização 114 

do exercício tanto do profissional de administração quanto do de economia, e em áreas de 115 

convergência entre as duas áreas. Na sequência, mencionou programa de trabalho da 116 

Comissão, com as demandas originadas do Fórum dos Presidentes: Atualização do Código de 117 

Ética do Economista e do normativo da atividade de perícia, inclusão de normativos de outras 118 

modalidades e adoção de certificações por especialidade; realização de treinamento sobre 119 

autuação dos processos administrativos de registro com os Conselhos Regionais de Economia 120 

ainda em 2022; avaliação das manobras que os Conselhos Profissionais estão adotando ao 121 

baixar Resoluções que vêm a interferir diretamente nas opções de contratações ou de 122 

nomeações de economistas; novo programa nacional de recuperação de créditos (Recred); 123 

criação do CNAE de Consultoria Econômico-Financeira, para o bom desempenho da 124 

fiscalização de empresas; viabilizar um convênio entre o Cofecon e o CFA relativo aos 125 

processos de fiscalização profissional de pessoas jurídicas e emissão de Anotação de 126 

Responsabilidade Técnica (ART Digital). O coordenador da Comissão de Fiscalização e 127 

Registro Profissional, Paulo Roberto Polli Lobo, apresentou as atividades da Comissão 128 

para 2022: promover o acompanhamento da fiscalização no Sistema: buscar ampliar o 129 

número de registros; realizar a apreciação de processos referentes à atividade profissional. 130 

capacitar e cobrar mais fiscalização nos Conselhos Regionais de Economia; fazer gestões nos 131 

governos municipais, estaduais e federal diante do não reconhecimento da profissão de 132 

economistas; padronizar o procedimento de fiscalização em todos os Corecons; e promover 133 

encontros e realizar cursos de fiscais do sistema. As reuniões da Comissão, quando 134 

necessárias, acontecerão no dia anterior às sessões plenárias do Cofecon. Grupo de Trabalho - 135 

Redução de Gastos, Paulo Roberto Polli Lobo, apresentou as atividades para 2022: 136 

levantamento e acompanhamento dos gastos com diárias e passagens, criando procedimentos; 137 

monitoramento dos gastos com pessoal, criando procedimentos para redução dos gastos; e 138 

avaliar os demais gastos. O coordenador da Comissão de Desenvolvimento Regional, Heric 139 



 
Santos Hossoé, realizou um breve relato das principais ações para 2022, sendo elas: realizar 140 

levantamento dos seminários e encontros regionais sobre o tema desenvolvimento regional; 141 

promover avaliação das políticas públicas que tratam da questão regional e participar de 142 

eventos nacionais e internacionais relacionados ao tema. O coordenador da Comissão de 143 

Previdência Complementar do Economista, Fernando de Aquino Fonseca Neto, informou que 144 

a Comissão retomará o processo de previdência complementar, e que já houve manifestação 145 

do relator para realização de chamada pública. O coordenador da Comissão de Reforma 146 

Tributária, Paulo Dantas da Costa, mencionou que a Comissão acompanhará os avanços da 147 

PEC 110/2019, que altera o Sistema Tributário Nacional e de outros projetos correlacionados 148 

e promoverá debates sobre o tema. A coordenadora da Comissão de Perícia Econômico-149 

Financeira, Mediação e Arbitragem, Maria de Fátima Miranda, apresentou a programação das 150 

atividades para 2022: coletar junto aos Corecons material de cursos e palestras já realizados 151 

para elaboração de podcasts e/ou outras mídias, para divulgação aos economistas do Sistema 152 

(com a devida autorização dos Corecons); dar prosseguimento à proposta da concessão da 153 

carteira de perito aos economistas especializados ou que trabalham na área; oferecer oficinas 154 

temáticas nas diferentes áreas da perícia econômico-financeira e mediação e arbitragem, 155 

incluindo lives sobre as experiências do Corecons em perícia econômico-financeira e 156 

mediação e arbitragem; organizar mesa no Since sobre perícia econômico-financeira e 157 

mediação e arbitragem. A coordenadora da Comissão Mulher Economista, Mônica Beraldo 158 

Fabrício da Silva, informou que o Programa Mulher Economista do Cofecon tem como 159 

objetivo principal atender ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável N. 05, da Agenda 160 

2030 para o Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas. A Comissão 161 

pretende, também, promover e incentivar a equidade de gênero dentro do Sistema 162 

Cofecon/Corecons, no sentido de ampliar a participação das mulheres de forma protagonista. 163 

Na sequência, apresentou para o programa da Comissão para 2022: acompanhar os processos 164 

de escolha das candidatas aos prêmios Mulher Economista e Mulher Transformadora/2022, 165 

com homenagem às mulheres vencedoras nos principais eventos nacionais do Sistema 166 

Cofecon/Corecons: Congresso Brasileiro de Economia, Simpósio Nacional dos Conselhos de 167 

Economia e outros, de forma presencial, virtual ou híbrida; disponibilizar questionário 168 

atualizado no site do Cofecon para identificar o perfil da mulher economista e da estudante de 169 

economia, por meio de pesquisa anual; reativar o hotsite mulher economista, incluindo a 170 

publicação de artigos e de informações legais e institucionais sobre a profissão, além da 171 

criação de banco de currículos; participar de lives de valorização da mulher economista e da 172 

produção da revista Economistas do mês de março; uma vez criado mecanismos para a 173 

realização do Censo destinado à construção do perfil da mulher economista no Brasil e por 174 



 
regiões, mapear as profissionais registradas no Sistema Cofecon/Corecons e áreas de atuação; 175 

e assegurar a participação feminina nas plenárias federal e regionais, sejam como conselheiras 176 

efetivas ou suplentes e na presidência e/ou vice-presidência das autarquias; resgatar tratativas 177 

com instituições para enriquecer a pesquisa do perfil da mulher economista no Brasil e propor 178 

aos Corecons, através dos seus setores de fiscalização e utilizando a RAIS/CBO, Portal da 179 

Transparência e outros instrumentos fiscalizatórios, o mapeamento dos profissionais 180 

economistas classificados como economistas e bacharéis em Ciências Econômicas que não 181 

estão registrados no Sistema Cofecon/Corecons. Segundo dados de 2020 do Cofecon, o 182 

número de mulheres atuando na profissão era de 26,03% do total de registros (15.764 183 

mulheres e 44.797 homens); participar de campanhas nacionais e internacionais de combate à 184 

violência e pelo bem-estar da mulher, tais como: Dia Laranja, instituído pela ONU pelo fim 185 

da violência contra mulheres e meninas; Outubro Rosa, pela prevenção e combate ao câncer 186 

de mama, dentre outras, envolvendo os(as) conselheiros(as) e funcionários(as) do Sistema 187 

Cofecon/Corecons; estreitar relações e firmar parcerias com entidades nacionais e 188 

internacionais que trabalham a temática feminina; e assegurar a realização do Fórum da 189 

Mulher Economista nos principais eventos do Sistema Cofecon/Corecons. O coordenador 190 

Comissão de Ações para Redução da Concentração de Renda e Desigualdade Social no 191 

Brasil, Wellington Leonardo da Silva, relatou o plano de trabalho de 2022, cujas as atividades 192 

são executar os eixos pendentes do programa do Fórum Nacional pela Redução da 193 

Desigualdade Social: reedição da cartilha eleitoral, com foco nas eleições de 2022; 194 

constituição da frente parlamentar pela redução da desigualdade social no Brasil; elaboração 195 

de projeto de lei contra a uberização e ampliação dos números de entidades representadas no 196 

Fórum. Novas ações definidas pelo Fórum: elaborar proposta para a revisão da reforma 197 

trabalhista, com destaque para as questões sindicais e da justiça do trabalho; elaborar proposta 198 

para a revisão da reforma previdenciária; realizar campanha pelo fim do teto de gastos, e pela 199 

Reforma Tributária Necessária; somar esforços com os movimentos indígenas, de raça e de 200 

condição sexual, para superar a desigualdade de que são alvos estes segmentos da população; 201 

constituir frente parlamentar para defender essas revisões; manter a realização de ciclos de 202 

seminários e webnários; contribuir para a coordenação e integração das ações a serem 203 

empreendidas por cada uma das entidades que compões o Fórum, buscando alcançar atuação 204 

mais sinérgica e em bloco. O coordenador da Comissão de Negociação Funcional, Eduardo 205 

Rodrigues da Silva, informou que a Comissão, até o ano passado, era intitulada Comissão de 206 

Acordo Coletivo, e agora passa ser nominada Comissão de Negociação Funcional. A 207 

Comissão reuniu-se e deliberou que seguirá os tramites normais, tendo como primeira etapa 208 

receber do corpo funcional as reivindicações e a partir daí haverá a discussão do pleito. A 209 



 
intenção é que o pleito seja apreciado na próxima Sessão Plenária do Cofecon. O coordenador 210 

da Comissão do XXVII SINCE, Antonio Corrêa de Lacerda, comunicou que realizou reunião 211 

com os membros da Comissão, na qual foram tratadas as mudanças de regimentos, proposta 212 

de programação e demais temas do evento. Esses itens serão apresentados em próxima 213 

reunião para apreciação do plenário. Grupos de Trabalho. O coordenador do GT Estudar a 214 

Situação Patrimonial dos Corecons, Maurílio Procópio Gomes, informou que há 7(sete) 215 

Corecons que não possuem sede própria, sendo eles: AL, PB, PI, AC, RO, TO e RR. A partir 216 

de consulta, os Corecons informaram que: Corecon-AL utiliza a Casa do Economista de 217 

Alagoas, onde funciona o Conselho e o Sindicato; os Corecons PB e PI têm interesse em 218 

adquirir sede própria e necessitam de ajuda; o Corecon-AC tem interesse em adquirir sede 219 

própria e já oficializou a Secretaria de Patrimônio da União do Estado para verificação de 220 

disponibilidade do imóvel; o Corecon-TO mencionou que deseja construir uma sede para não 221 

utilizar imóveis da União; o Corecon-RR não se manifestou. Na 707ª Sessão Plenária 222 

Ampliada Cofecon/Corecons, realizada no dia 11 de setembro de 2021, via aplicativo zoom. 223 

O presidente do Corecon-RO, Econ. João Batista Teixeira de Aguiar, informou da 224 

necessidade de adquirir uma sede própria, mencionou ainda que o Regional está em situação 225 

financeira deficitária. Ademais, o Ministério Público notificou o Regional para atender a 226 

questão da acessibilidade. O estado de Rondônia possui poucos imóveis para disponibilizar. 227 

Na última reunião do Fórum dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Economia, ocorrida 228 

no dia 28 de janeiro de 2022, o presidente do Corecon-MS, Econ. Paulo Salvatore Ponzini, 229 

colocou-se à disposição para auxiliar e orientar no processo de comodato das sedes junto à 230 

Secretaria de Patrimônio da União. As comissões de Modernização, de Planejamento e 231 

Qualidade de Gestão, juntamente com a de Fiscalização e o grupo de trabalho Situação 232 

Patrimonial e Financeiro dos Corecons, irão envidar esforços na elaboração de um projeto de 233 

apoio tecnológico para os Conselhos Regionais de Economia. O coordenador do grupo de 234 

trabalho Estatísticas Econômicas, Heric Santos Hossoé, informou que a irá elaborar 235 

proposta metodológica para a disponibilização sistemática de indicadores conjunturais e da 236 

percepção de tendências de comportamento das principais variáveis macroeconômicas pelo 237 

Cofecon para a categoria profissional dos economistas, setor empresarial e financeiro, 238 

acadêmicos de economia e setor público. Comunicou as principais ações que serão 239 

desenvolvidas, sendo elas: analisar e remapear os indicadores financeiros, elaborar 240 

cronograma de reunião da Comissão, atualizar os dados para 2022 e reativar o link no site do 241 

Cofecon. A coordenadora do grupo de trabalho Responsabilidade Social e Economia 242 

Solidária, Teresinha de Jesus Ferreira da Silva, apresentou as metas para 2022 do grupo. 243 

Relação de metas para 2022, são elas: curso de economia solidária para economistas; 244 



 
realização de 04 lives “Os avanços da economia solidária”, primeiro semestre 2022; realizar 245 

05(cinco) lives mostrando experiências da economia solidária, segundo semestre de 2022; 246 

transformar o Grupo de Trabalho de Economia Solidária em Comissão de Trabalho; propor 247 

que a revista economista de dezembro seja dedicada à economia solidária; acompanhar  a 248 

evolução do Prêmio Paul Singer de Boas Práticas Acadêmicas e buscar a continuidade do 249 

prêmio; participar da Plenária Nacional de Economia Solidária, que acontecerá em julho; 250 

organizar acervo do Paul Singer; participar de feiras nacionais de Economia Solidária; e 251 

sugerir a inclusão de mesa no XXVII Simpósio Nacional dos Conselhos de Economia sobre o 252 

tema Economia Solidária. O coordenador do Grupo de Trabalho Concurso Público do Sistema 253 

Cofecon/Corecons, Antonio Corrêa de Lacerda, informou que foi pacificado pelo STF o 254 

entendimento da aplicação do regime celetista para os funcionários dos conselhos, agora 255 

poderá realizar o processo de seleção. Será encaminhado ao plenário do Cofecon, minuta de 256 

regulamentação para que cada Corecon possa conduzir o seu processo seletivo. O 257 

coordenador do Grupo de Trabalho Corecon Jovem Acadêmico, Eduardo Rodrigues da Silva, 258 

mencionou que desde o exercício anterior estava prevista a minuta de regulamento para o 259 

Corecon Jovem Acadêmico e se pretende concluir esta ação prevista em 2021. O coordenador 260 

do Grupo de Trabalho Economista Empreendedor, Lauro Chaves Neto, mencionou que o 261 

grupo se reuniu e foi decidido atuação com os seguintes públicos: economista 262 

empreendedores e economistas que prestam serviço à empreendedores. Nessa reunião, sugeriu 263 

5(cinco) temas para realização de lives e assim ajudar esse público. Os temas sugeridos 264 

foram: elaboração de plano de negócio, elaboração de cenário econômicos, gestão financeira, 265 

elaboração de Valuation e estratégia empresarial. O coordenador do Grupo de Trabalho 266 

Migração Sistemas de Informática, Eduardo Rodrigues da Silva, apresentou o cronograma 267 

para 2022. Os Corecons que estão utilizando o sistema da BR Conselhos são: PR, DF, SC e 268 

RJ. Os Corecons que estão na fase de implantação, são: BA, GO, PE, RS e RR. O treinamento 269 

a esse grupo está sendo concluído no nesta data, 11 de março. Corecons em produção para 270 

utilização neste mês de março: GO; PE, RR e BA. Próximas implantações previstas para o 271 

mês de junho/2022: AC, AL, AM, CE, ES, SE e RO. Próximas implantações previstas para o 272 

mês de agosto/2022: MG, MT, MS, PA, PB, TO, PI, MA e RN. O coordenador prestou 273 

agradecimento ao Corecon-PR, que foi piloto do projeto, e sugeriu ainda homenagem aos 274 

colaborados daquele regional: Amarildo de Souza Santos e Dwan Henrique Mariningue. O 275 

Grupo de Trabalho Especial Modernização Tecnológica dos Corecons, coordenado pelos 276 

conselheiros Clovis Benoni Meurer, Paulo Roberto Polli Lobo e Maurílio Procópio Gomes, 277 

expressou que a real necessidade de alguns Conselhos Regionais é a capacitação. Assim, o 278 

grupo ressaltou que o foco deve ser o treinamento dos funcionários dos Corecons para 279 



 
aprimoramento da fiscalização/efetivação da fiscalização onde não há fiscais. O fornecimento 280 

de máquinas será uma ação complementar. Os membros do grupo irão obter juntos aos seus 281 

Corecons materiais para ser editado um conteúdo simplificado e padronizado da fiscalização. 282 

Além disso, apresentaram a proposta de aproximação de gestores nos governos municipais, 283 

estaduais e federal diante do não reconhecimento da profissão de economistas. O Cofecon 284 

apresentará esse material em encontro previsto para a segunda quinzena de março de 2022; 285 

em paralelo será feito um levantamento da situação funcional (existência ou não de fiscal) e 286 

dos parques tecnológicos dos Corecons; e apresentar desenho do grupo na próxima plenária. 287 

3. Expediente. 3.1. Ata da sessão plenária anterior: leitura, emendas e aprovação da ata 288 

da 711ª Sessão Plenária Ordinária, realizada nos dias 28 e 29 de janeiro de 2022; o 289 

presidente do Cofecon, Antonio Corrêa de Lacerda, informou que foi enviado por mensagem 290 

eletrônica a minuta da ata e encontra-se disponível nas pastas físicas e virtual da plenária. Em 291 

votação, aprovado por unanimidade. 3.2. Informes da Presidência; o presidente do Cofecon, 292 

Antonio Corrêa de Lacerda, comunicou que foi relatado a reunião com o presidente do 293 

Conselho Federal de Administração (CFA), Mauro Kreuz. 3.3. Representação institucional 294 

e participação em eventos; Participação em eventos: Presidente Antonio Corrêa de 295 

Lacerda. 07/02: A mudança de papel dos economistas em debate. Presidente do Cofecon, 296 

Antonio Corrêa de Lacerda, participa de debate promovido pelo jornal GGN; 16/02: Lacerda 297 

participou do evento virtual organizado pela Fundação Perseu Abramo para falar sobre o 298 

impacto da inflação para os mais pobres e sobre as medidas do Banco Central em relação à 299 

inflação; 21/02: Participou de reunião com o vice-presidente do Cofecon, Econ. Paulo Dantas 300 

da Costa, no Conselho Federal de Administração com o administrador Mauro Kreuz, 301 

Presidente do Conselho Federal de Administração e Coordenador do Fórum dos Conselhos 302 

Federais de Profissões Regulamentadas, para tratar sobre a regulamentação das atividades de 303 

economistas e administradores; 22/02: Participou da 83ª Reunião Ordinária do Fórum dos 304 

Conselhos Federais de Profissões Regulamentadas, na sede do Conselho Federal 305 

Administração, em Brasília-DF. Participação em eventos: Colaboradores. 19/02: O 306 

conselheiro federal Eduardo Rodrigues da Silva acompanhou virtualmente o lançamento do 307 

Projeto “Economia Goiana em Debate”, promovido pelo Corecon-GO. Matérias e 308 

Entrevistas: Presidente Antonio Corrêa de Lacerda. 29/01: Presidente do Cofecon em 309 

entrevista ao Jornal Gente da Rede Bandeirantes; 03/02: Em entrevista à JP News, Lacerda 310 

defende necessidade de política industrial; 06/02: Presidente do Cofecon fala ao jornal Hora 311 

do Povo; 10/02: Metas de inflação são irrealistas no Brasil, afirma presidente do Cofecon em 312 

entrevista ao portal Reconta Aí; 11/02: Estamos vivendo uma ‘esquizofrenia’ na política 313 

econômica brasileira, afirma Lacerda em entrevista programa Faixa Livre, da Rádio 314 



 
Bandeirantes RJ; 16/02: Entenda por que o ‘teto da dívida’ não é uma boa alternativa é o 315 

título do artigo do presidente Lacerda publicado no Estado de S. Paulo; 17/02: Presidente 316 

Lacerda em entrevista ao o portal UOL fala sobre desemprego no país; 21/02: Presidente do 317 

Cofecon participa de entrevista no programa Bendita Hora, da Rede Vida para falar sobre 318 

como a alta da inflação afeta a vida dos brasileiros; 24/02: Em matéria com o título 319 

“Economistas monitoram fuga de recursos com a crise ucraniana e comprometimento da 320 

rigidez monetária”, presidente Lacerda prevê uma desvalorização do real mais a frente, pelo 321 

efeito carry trade. (Money Times); 04/03: Em matéria com o título “PIB: investimento sobe, 322 

mas não o bastante para manter crescimento do país”, presidente Lacerda explica o porquê de 323 

o crescimento do investimento privado ser apenas pontual, em setores específicos, como 324 

logística, serviços e modernização industrial em alguns segmentos. (UOL); 04/03: Em 325 

matéria com o título “Pouco investimento, renda em queda e inflação alta. País tem de rever 326 

políticas para crescer”, presidente Lacerda diz que o próximo governo terá que rever as 327 

políticas macroeconômicas. Projeção para este ano é zero. (RBA); 09/03: em artigo publicado 328 

no Estadão, presidente do Cofecon falou sobre como Incentivos tributários da Zona Franca de 329 

Manaus ajudam a distorcer a concorrência; 07/03: Lacerda critica medidas econômicas do 330 

governo: “poucas chances de produzirem crescimento maior”, em entrevista à Carta Capital; 331 

10/03: Pinato aborda debate sobre redução do IPI e isenções da ZPM e chama a atenção para 332 

a análise do presidente do Conselho Federal de Economia, Antonio Corrêa de Lacerda sobre o 333 

tema. Matérias e Entrevistas: Colaboradores. 02/02: Lauro Chaves fala ao O Otimista 334 

sobre taxa Selic; 04/02: Arrecadação soma R$ 26,8 bilhões e avança 25,2% no Ceará em 335 

2021. Na avaliação do conselheiro federal Lauro Chaves, em entrevista ao O Otimista, esse é 336 

um crescimento esperado; 07/02: Artigo de opinião do conselheiro Lauro Chaves sobre o 337 

Brasil da OCDE; 10/02: Jornal O Otimista traz a inauguração da Academia Cearense de 338 

Economia. Farão parte da academia nomes como Luiz Gonzage de Mota Fonseca, Pedro 339 

Sisnando, Raimundo Padilha e Lauro Chaves Neto; 18/02: Dólar não deve baixar de R$ 5, 340 

dizem especialistas. Uma das principais razões para isso, de acordo com conselheiro federal 341 

Eduardo Araújo, em entrevista ao Tribuna Online, são as incertezas provocadas pelas 342 

eleições; 18/02: Convidado do Diálogo Econômico, o conselheiro federal Lauro Chaves, 343 

professor da UECE e presidente da Academia Cearense de Economia, fala sobre o cenário 344 

atual da economia local; 21/02: Conselheiro federal Fernando de Aquino fala á Agência 345 

Nacional em matéria com o título “Mais de R$ 23 bi estão esquecidos em bancos à espera da 346 

retirada”. Ele comenta a origem desses recursos que muitas vezes são desconhecidos de seus 347 

titulares; 22/02: Vice-presidente do Cofecon, Paulo Dantas da Costa, fala em entrevista ao 348 

Jornal Hoje sobre investir em Criptomoedas, prática que exige cuidado e conhecimento. “É 349 



 
preciso tomar muito cuidado, pois as criptomoedas têm um caráter especulativo muito forte e 350 

isso pode prejudicar pessoas que não dominam a matéria e que entram na aventura”, pontuou; 351 

24/02: Vice-presidente do Cofecon, Paulo Dantas da Costa, é citado no veículo Livecoins em 352 

matéria com o título “VP do Conselho Federal de Economia faz alerta sobre criptomoedas”. 353 

Ele comenta sobre a aprovação do PL no Senado Federal para regulamentar as criptomoedas 354 

no Brasil; 24/02: Conselheiro federal Lauro Chaves Neto fala ao Metrópoles em matéria com 355 

o título “Consórcios para videogames: entenda as vantagens e desvantagens”. Ele explica que 356 

essa é uma das possibilidades de crédito que o consumidor consegue adquirir seus bens de 357 

consumo no Brasil. Os consórcios no universo gamer se tornaram uma saída viável porque as 358 

taxas são menores; 04/03: O vice-presidente do Cofecon, Paulo Dantas da Costa, em matéria 359 

do Jornal Hoje, repercutida no portal Livecoins, fez um alerta sobre as criptomoedas serem 360 

altamente especulativas, podendo causar prejuízos para pessoas; 09/03: Artigo de opinião do 361 

conselheiro federal Júlio Miragaya publicado no portal Brasília Capital. Tanto a OCDE 362 

quanto a OTAN nasceram no imediato pós-guerra. O embrião da OTAN foi o Tratado de 363 

Dunkerk, em 1947. Em 1948, a Organização para a Cooperação Econômica Europeia 364 

(OCEE). 3.4. Correspondências relevantes; o presidente do Cofecon, Antonio Corrêa de 365 

Lacerda informou que foi enviado por mensagem eletrônica a relação e encontra-se disponível 366 

nas pastas físicas e virtual da plenária. Em votação, aprovado por unanimidade. 3.5. 367 

Informes dos conselheiros federais. A conselheira federal Teresinha de Jesus 368 

Ferreira da Silva apresentou a comissão de avaliação do Prêmio Paul Singer de Boas 369 

Práticas Acadêmicas, os representantes da Comissão de Educação, Carlos Alberto Safatle e 370 

Maria de Fátima Miranda; e os representantes do Instituto Paul Singer, Ronalda Barreto e 371 

Valmor Schiochet. Demais membros, por região, são: pela região Norte foram indicados Denise 372 

Kassama Franco do Amaral e Francisco Aroldo Vasconcelos de Oliveira; representam a região 373 

Sul Dirlene Regina da Silva e Tânia Terezinha Rissa; para região Nordeste foram indicados 374 

Frednan Bezerra dos Santos e Saumíneo da Silva Nascimento; a região Centro-Oeste será 375 

representada por Kerssia Preda Kamenach e Mônica Beraldo Fabricio da Silva; e finalmente a 376 

região Sudeste que contará com Tania Cristina Teixeira e Carlos Eduardo Soares de Oliveira 377 

Junior. O conselheiro federal Waldir Pereira Gomes comunicou participação em reunião com a 378 

Associação Ibero-americana de Financiamento Local (AIFIL). Trata-se de uma associação 379 

sem fins lucrativos de carácter científico e acadêmico dedicada a promover o estudo, a 380 

investigação, a comunicação e o intercâmbio de conhecimentos e projetos em matérias de 381 

Gestão Pública e Financiamento das Administrações. A AIFIL procurou o Cofecon com 382 

objetivo de realizar parceria de projetos em interesse comum. Falou ainda sobre a 383 

Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais do 384 



 
Brasil (Conafer) e solicitou ao Corecon-SP a elaboração de orientação sobre educação 385 

econômico-financeira para que os agricultores possam obter financiamento junto ao Banco do 386 

Brasil. A conselheira federal Mônica Beraldo Fabrício da Silva informou que a Comissão 387 

Mulher Economista irá realizar live com o tema: Atitudes empreendedoras organização de agenda 388 

priorização de responsabilidade como mãe, mulher, profissional entre outros pontos 389 

comportamentais, no dia 24 de março, às 17h no canal Youtube do Cofecon. O conselheiro federal 390 

Júlio Miragaya propôs discussão da minuta de nota elaborada por esse conselheiro, sobre os 391 

impactos econômicos, sociais e políticos sobre a guerra da Rússia e a Ucrânia. Não houve 392 

oposição sobre a discussão do tema, e o presidente do Cofecon sugeriu seguir a pauta e discutir o 393 

tema depois da análise da nota de conjuntura que acontecerá no dia 12 de março de 2022. 4. 394 

Ordem do Dia. 4.1. VIII Programa Nacional de Recuperação de Créditos – Recred: 395 

solicitação dos Corecons para prorrogação de prazos (Processo nº 19.310/2022); 396 

relator, vice-presidente do Cofecon e coordenador da Comissão de Normas e 397 

Legislação do Cofecon, Paulo Dantas da Costa, informou tratar de demanda oriunda 398 

do “Fórum dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Economia”, apresentada 399 

durante a 711ª Sessão Plenária Ordinária Ampliada do Cofecon, em que se pleiteia a 400 

instituição de “Novo Programa Nacional de Recuperação de Créditos (Recred). 401 

Inicialmente, registra-se que a presente manifestação dar-se-á dentro dos limites das 402 

competências da Comissão de Normas e Legislação do Cofecon, de modo que o pleito 403 

apresentado será analisado com foco no acompanhamento da aplicação das normas e 404 

procedimentos do Sistema Cofecon/Corecon, sem prejuízo de eventual manifestação de 405 

mérito por parte da Comissão de Tomadas de Contas do Cofecon na qualidade de órgão 406 

supervisor do Recred, conforme estabelece o parágrafo único do artigo 1º da Resolução nº 407 

2.034, de 9 de março de 2020, com vistas a subsidiar a tomada de decisão por parte do 408 

Plenário do Cofecon. Destacou que o VIII Recred foi instituído pelo Cofecon por meio da 409 

Resolução nº 2.034, de 9 de março de 2020. O Cofecon, atendendo a diversos pedidos de 410 

prorrogação de prazos apresentados por Corecons, baixou a Resolução nº 2.078, de 5 de julho 411 

de 2021 novamente prorrogando os prazos das fases do VIII Recred e permitiu a inclusão dos 412 

débitos vencidos até 31 de março de 2020. Informou que as regras estabelecidas pela 413 

Resolução nº 2.034, de 9 de março de 2020, do VIII Recred inicialmente permitia a inclusão 414 

dos débitos vencidos somente até 31/03/2019. Porém, após sucessivas prorrogações de prazos 415 

das fases previstas, permitiu-se a inclusão dos débitos vencidos até 31/03/2020. Além da 416 

necessidade de apresentação do relatório anual, os Corecons que aderiram ao VIII Recred 417 

deverão ao final de cada trimestre efetuar o levantamento da receita efetivamente arrecadada, 418 

calcular o valor da cota-parte do Cofecon e providenciar a remessa por meio de depósito 419 



 
bancário, com o correspondente comprovante, até o dia 15 do mês imediatamente posterior ao 420 

encerramento do trimestre, nos termos do parágrafo único do art. 14 da Resolução nº 2.034, 421 

de 9 de março de 2020. Além disso, os Corecons que aderirem ao VIII Recred devem enviar 422 

ao Cofecon relatório detalhado da evolução dos resultados obtidos, junto com os balancetes 423 

trimestrais, sendo considerada uma peça integrante do processo contábil, sob pena de 424 

inadimplência perante o Cofecon, e sem prejuízo da obrigatoriedade de apresentação do 425 

relatório final previsto na fase 4, nos termos do art. 15 da Resolução nº 2.034, de 9 de março 426 

de 2020. Considerando que atualmente o VIII Recred está com fase em curso (fase 02 – 427 

realização de protestos) e que a última fase do programa (fase 04 – apresentação de relatório 428 

final) está prevista para se encerrar em 31/12/2022, entende-se pela impossibilidade de 429 

instituição de novo programa de recuperação de créditos. Tendo em vista a impossibilidade de 430 

instituição de novo programa de recuperação de crédito, uma vez que o VIII Recred encontra-431 

se em andamento, e, atendendo alternativamente ao pleito oriundo do Fórum de Presidentes 432 

dos Corecons, é que o relator votou pela reabertura da fase 1 e da prorrogação dos prazos das 433 

fases 2, 3 e 4, de modo ainda a se permitir a inclusão dos débitos vencidos até 31 de março de 434 

2021, tal como já praticado por este Cofecon. O presidente da Comissão de Tomada de 435 

Contas do Cofecon, João Manoel Gonçalves Barbosa, solicita informação dos relatórios 436 

anuais dos Corecons com o resultado do Recred. Em votação, o parecer foi aprovado por 437 

unanimidade. 4.2. Regulamento do XXVIII Prêmio Brasil de Economia (Processo nº 438 

19.988/2022); relator conselheiro federal Antônio de Pádua Ubirajara e Silva, 439 

responsável pelo XXVIII PBE e membro da Comissão de Educação, apresentou a 440 

minuta de regulamento para 2022 com 4(quatro) categoria, sendo elas: Monografia, 441 

Livro, Artigo Técnico/Científico e Artigo Temática sobre o tema: Estado, Economia 442 

e Democracia no Brasil. Período para inscrição 4/4/2022 a 15/7/2022. O voto do 443 

relator foi aprovado por unanimidade. O tema do artigo temático foi aprovado pela 444 

maioria. 4.3. Reavaliação da grade curricular do curso de graduação em Economia 445 

Empresarial e Controladoria da FEA/USP (Processo nº 15.029/2011); 4.4. Ajustes 446 

no Normativo de Registro Profissional (Resolução 1.945/2012): Layout da Carteira 447 

de Identidade Profissional e atualização dos requerimentos e anexos do normativo 448 

(Processo nº 15.643/2012); o relator conselheiro federal Clovis Benoni Meurer, 449 

coordenador da Comissão de Governança, propôs a eliminação do chip das 450 

carteirinhas por questões de economicidade, modernização e agilidade na confecção. 451 

Argumentou que o modelo de Carteiras de Identificação Profissional atualmente adotado no 452 

âmbito do Sistema Cofecon/Corecon (com “QR CODE”) permite o armazenamento dados dos 453 

Economistas, bem como a emissão de Certificado Digital em Nuvem (e-CPF A3), tornando 454 



 
dispensável a utilização de chip criptográfico. O relator propôs retirar o chip e aprovação 455 

do novo layout para as carteiras profissionais. O gerente do Corecon-PR, Amarildo 456 

de Souza Santos, participou virtualmente da plenária para falar sobre a prestação de 457 

serviço para os economistas de forma on line, exceto o registro que tem que coletar 458 

a digital do economista. Na sequência, o relator apresentou o seu voto para alteração 459 

do layout da carteira profissional, justificando pela escassez de matérias primas e 460 

pelo aumento de demanda pelos chips que compõem a Carteira Profissional, que 461 

tornou o item bastante dispendioso, inviabilizando a manutenção dessa tecnologia 462 

nas carteiras, uma vez que o chip necessita de ferramenta para a leitura, portanto, 463 

ele não é utilizado. Atualmente as carteiras profissionais utilizam o QR Code, 464 

tecnologia que oferece as mesmas possibilidades do chip. Visando uma 465 

economicidade no processo licitatório para adquirir as carteiras, é que se propõe a 466 

retira do chip e aprovar um novo layout da carteira. Em votação, foi aprovado pela 467 

maioria. 4.5. Perícia Judicial e Extrajudicial Econômica e Financeira: análise da 468 

viabilidade de concessão de carteira do economista perito;4.6. Convênio com o 469 

Corecon-SP para disponibilização do aplicativo “Economistas” ao Cofecon. 4.7. 470 

Alteração da composição da Comissão Eleitoral do Cofecon (Processo nº 471 

19.995/2022); o presidente do Cofecon, Antonio Corrêa de Lacerda, relatou o item 472 

lendo uma mensagem eletrônica do conselheiro federal Carlos Alberto Safatle, na 473 

qual informa impedimento para continuar na comissão eleitoral do Cofecon, pois 474 

pretende pleitear a vaga de conselheiro para o próximo triênio. Diante disso, 475 

renuncia a participação como presidente da Comissão Eleitoral. Os membros da 476 

Comissão foram consultados sobre a possibilidade de assumir a Presidência da 477 

Comissão. O conselheiro federal Eduardo Rodrigues da Silva foi designado a assumir a 478 

Presidência da Comissão, durante o pleito eleitoral de 2022, e o conselheiro federal Lauro 479 

Chaves Neto, membro suplente da Comissão Eleitoral do Conselho Federal de Economia foi 480 

designado para exercer as funções de membro efetivo durante o pleito eleitoral de 2022. Em 481 

votação as reconduções, foi aprovado por unanimidade. Em razão da realização do debate, os 482 

itens 4.3; 4.5 e 4.6 ficaram para apreciação no sábado.5. Economia em Debate. 483 

Apresentação pelo canal youtube do Cofecon. https://youtu.be/389Oy6FLr3A. Tema: 484 

"Vantagens e desvantagens do ingresso do Brasil na OCDE". Apresentadores do 485 

debate: Antonio Corrêa de Lacerda, presidente do Cofecon, e Fernando de Aquino 486 

Fonseca Neto, coordenador da Comissão de Política Econômica do Cofecon. 487 

Debatedor 1: Otaviano Canuto, economista, ex-vice-presidente do Banco Mundial. 488 

Debatedor 2: Adhemar Mineiro, Economista, doutorando no Programa de Pós-489 



 
Graduação em Ciência, Tecnologia e Inovação em Agropecuária na UFRRJ. 490 

Mediador: Daniel Rittner, repórter especial do Valor Econômico em Brasília. (áudio, 491 

manhã, 12.03.2022 - 00:28:24 – 03:29:02) Continuação da ordem. 4.3. Reavaliação da 492 

grade curricular do curso de graduação em Economia Empresarial e Controladoria 493 

da FEA/USP (Processo nº 15.029/2011); o relator e coordenador da Comissão de 494 

Educação, Carlos Alberto Safatle, apresentou o relato e o voto, mencionou que o 495 

objetivo do curso proposto é fornecer conhecimentos práticos e teóricos 496 

multidisciplinares, diferenciados dos atuais cursos de Ciências Econômicas e 497 

Ciências Contábeis existentes na formação dos bacharéis em Economia Empresarial 498 

e Controladoria, com competências e habilidades contemporâneas demandadas pelo 499 

ramo de atuação acadêmica e profissional globalizados. Assim, procedida a análise 500 

da grade curricular do Economia Empresarial da FEA-RP/USP, com vistas à 501 

manutenção do registro, manifestou parecer favorável, já concedido na Sessão 502 

Plenária 634ª, visto que em sua reformulação curricular, contempla requisitos e 503 

conhecimentos necessários para a formação do Bacharel em Economia, com a 504 

possibilidade de formação, quando houver interesse do graduando, em estender sua 505 

formação para outras áreas como Contabilidade e Finanças, conforme proposta no 506 

curso. Após discussões favoráveis e ressalvas sobre o item. Em votação, aprovado 507 

por maioria. Com abstenção do vice-presidente do Cofecon, Paulo Dantas da Costa, 508 

que não acompanhou o relato. 4.5. Perícia Judicial e Extrajudicial Econômica e 509 

Financeira: análise da viabilidade de concessão de carteira do economista perito; a 510 

relatora e coordenadora da Comissão de Perícia Econômico-Financeira, Mediação e 511 

Arbitragem, Maria de Fátima Miranda, leu o parecer jurídico sobre a viabilidade de 512 

concessão de carteira do economista perito, observando que o Cofecon, dentro do seu 513 

poder de regulamentar e de padronizar o Sistema, trouxe as disposições referentes à 514 

certificação profissional do perito pelo órgão, conforme dispõe a Consolidação da Legislação 515 

da Profissão de Economista, em seu subitem 4.2.1 que trata da Regulamentação de Perícia 516 

Judicial e Extrajudicial Econômica e Financeira, não havendo qualquer outro tipo de 517 

instrumento documental a ser fornecido ao Perito Economista a não ser a certidão ali prevista. 518 

O subitem 3.2 da seção supracitada traz que o economista em situação regular, junto ao 519 

respectivo Corecon, e que desenvolve ou pretende desenvolver atividades de perícia 520 

econômica e financeira, poderá solicitar ao Corecon em que está inscrito a certidão específica 521 

de comprovação de especialidade e habilitação para realização de perícias, inclusive para os 522 

efeitos previstos no art. 156, §1º do Código de Processo Civil. O Cofecon definiu que a 523 

certidão a que o perito tem direito deverá obedecer ao padrão estabelecido, sendo permitida a 524 



 
inclusão de informações adicionais que o Conselho Regional entenda necessárias em função 525 

do solicitado pelo economista, tendo validade até o final do exercício no qual for expedida. 526 

Considerando as atribuições do Cofecon, mormente a de promover a unidade de ação no 527 

âmbito do Sistema Cofecon/Corecon, é que se concluiu pela possibilidade de concessão de 528 

carteira especificando a especialidade do profissional, não se confundindo com a carteira de 529 

identificação profissional, desde que autorizado, regulamentado e padronizado pelo Cofecon 530 

para todo o Sistema Cofecon/Corecons. Nesses termos, a relatora apresentou seu voto pela 531 

concessão das carteiras de perito economistas com a chancela do Cofecon e a emissão pelos 532 

Conselhos Regionais, com devido encaminhamento para a Comissão de Normas e Legislação 533 

para análise. Em votação, aprovado por unanimidade. 4.6. Convênio com o Corecon-SP 534 

para disponibilização do aplicativo “Economistas” ao Cofecon. O relator e 535 

coordenador da Comissão de Comunicação, Waldir Pereira Gomes, informou que o 536 

aplicativo utilizado pelo CBE e que será disponibilizado aos economistas do Sistema 537 

Cofecon/Corecons tem o valor mensal de manutenção de R$ 800,00 (oitocentos 538 

reais), valor que será divido entre Cofecon e Corecon-SP. O relator apresentou seu 539 

voto nos seguintes termos: “O Corecon-SP, através do Ofício nº 0553/2022, propôs ao 540 

Cofecon celebrar um convênio para uso em conjunto do aplicativo Economistas. A proposta é 541 

utilização mútua do aplicativo e que as despesas de manutenção sejam divididas igualmente 542 

entre o Cofecon e o Corecon-SP, ficando o custo de R$ 400,00 (quatrocentos reais) para cada 543 

órgão. Dessa forma, o relator votou pela celebração do convênio, conforme os termos 544 

propostos pelo Corecon-SP, para utilização mútua do aplicativo Economistas. Em votação, 545 

aprovado por unanimidade. 6. Revista Economistas. 6.1. Apresentação da Revista 546 

Economistas: Edição nº 43, Ano XIII, janeiro a março de 2022, “Edição Especial 547 

Dia Internacional da Mulher”, Tema: O papel das economistas. O relator e 548 

coordenador da comissão de comunicação, Waldir Pereira Gomes, apresentou a 549 

revista Economista e solicitou a sua divulgação na forma virtual. O coordenador 550 

solicitou ainda que a revista fosse impressa. O presidente do Cofecon, Antonio 551 

Corrêa de Lacerda, apresentou concordância na impressão da revista. 7. Nota 552 

Oficial. 7.1. Nota Oficial sobre Conjuntura Econômica; o relator e coordenador da 553 

Comissão de Política Econômica, Fernando de Aquino Fonseca Neto, apresentou a 554 

minuta da nota oficial, que após discussão foi aprovada com o seguinte texto: As 555 

armadilhas do ingresso do Brasil na OCDE. O Brasil recebeu, no começo deste ano, 556 

a notícia de que o Conselho de Ministros da Organização para a Cooperação e 557 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) aprovou o início das negociações para a sua 558 

adesão à entidade. Trata-se de um processo, em geral, de vários anos de adequação 559 



 
de normas e instituições aos padrões exigidos pela OCDE, para que então o país seja 560 

aceito como membro. Os defensores dessa adesão argumentam que esse status de 561 

membro favoreceria investimentos e melhoraria as condições dos empréstimos 562 

externos, ao, supostamente, propiciar altos níveis de segurança jurídica, estabilidade 563 

econômica e desenvolvimento institucional, boas práticas de políticas públicas e 564 

melhoria no ambiente de negócios. Dentre esses padrões, alguns podem ser 565 

considerados consensuais e civilizatórios, como a defesa dos direitos humanos, da 566 

preservação ambiental e do combate à corrupção. Entretanto, no campo econômico, 567 

vêm a ser um rígido alinhamento ao obsoleto Consenso de Washington, voltado a 568 

uma liberalização irrestrita que leva à redução de indispensável autonomia da 569 

política econômica nacional. Sempre a crença, já anacrônica no debate público 570 

internacional, por vezes escondendo interesses impróprios, de que a Política e o 571 

Estado são elementos estranhos e perniciosos à economia, trazendo apenas 572 

desperdícios e desvios geradores de ineficiência e perda de competitividade. Tal 573 

abordagem não tem impedido a participação ativa do Estado na economia em todos 574 

os membros da OCDE, sendo várias modalidades, sobretudo de muitos países 575 

europeus, interessantes para o Brasil. Contudo, muito do que estamos precisando, 576 

para alavancar a melhoria na qualidade de vida de todos, é incompatível com várias 577 

exigências, dentre as quais vale destacar: Engessamento da política fiscal, como já 578 

ocorre atualmente, inviabilizando medidas anticíclicas; Plena liberdade aos fluxos 579 

internacionais de capitais, impedindo qualquer controle de capitais; Perda de 580 

benefícios na Organização Mundial do Comércio (OMC), que o país possuía, 581 

relativos à proteção aos produtos nacionais e maiores prazos para cumprir com 582 

regulamentos; Impossibilidade de quebra de patentes, mesmo em casos justificáveis, 583 

como de medicamentos essenciais para salvar vidas no país; Empresas estatais 584 

funcionando de modo idêntico às empresas privadas, dificultando o cumprimento da 585 

sua finalidade de auxiliar a política econômica. Segurança jurídica, estabilidade 586 

econômica e boas práticas e instituições não bastam. Infraestrutura satisfatória, 587 

disponibilidade de matérias-primas e de recursos humanos adequados, mercado 588 

consumidor suficiente, são indispensáveis para elevar os níveis de investimentos e o 589 

ritmo de crescimento econômico. Para avançar nesses requisitos, o Estado é 590 

imprescindível. Assim, esses alegados benefícios, além de incertos, impediriam 591 

políticas para o país melhorar, de modo mais rápido e eficaz, as demais condições. 592 

Por suas dimensões e papel estratégico na economia mundial, o Brasil já é um 593 

parceiro-chave na OCDE, assim como a China, Índia, África do Sul e Indonésia, por 594 



 
isso participa das reuniões dos ministros e de grupos de trabalho, mantendo espaço 595 

de negociação e defesa de seus interesses. Nenhum dos demais países integrantes 596 

dos BRIICS têm demonstrado interesse de ir além dessa parceria, que, no caso da 597 

Rússia, nem chega a existir. Preferem evitar a armadilha e manter sua autonomia, 598 

não excluindo a Política e o Estado de suas estratégias de crescimento da produção e 599 

do bem-estar. Os resultados de parte desses países – China e Índia – entre os 600 

melhores do mundo nas últimas décadas, em termos de elevação do PIB e da 601 

produtividade, mostram que suas escolhas não devem ser ignoradas. O conselheiro 602 

federal Júlio Miragaya sugeriu que a discussão sobre os impactos da guerra da 603 

Ucrânia e Rússia, prevista para acontecer juntamente com a nota de conjuntura, seja 604 

atribuída à Comissão de Política Econômica e que no âmbito da Comissão pudesse 605 

ser discutida de forma online para que o Conselho possa se posicionar sobre o tema. 606 

8. Processos Administrativos e Contábeis. 8.1. Processos Administrativos. O 607 

relator e coordenador da Comissão de Fiscalização e Registro Profissional, Paulo 608 

Roberto Polli Lobo, inicialmente solicitou a retirada de alguns processos de pauta, 609 

sendo eles: Processos Nºs 19.960 do Corecon-RJ e 19240/2019 do Corecon-PR. Em 610 

seguida, apresentou os seguintes processos para homologação. Recurso conhecido e 611 

não provido de cancelamento de registro: Processo: 19.211/2019 (Corecon-PR), 612 

Interessado: Felipe Guilherme Kloc; Processo: 19.387/2020 (Corecon-PR), Interessada: Up 613 

Finanças e Negócio Eireli; Processo: 19.388-2020 (Corecon-PR), Interessado: Henrique 614 

Eleoterio Neto; Processo: 19.389/2020 (Corecon-PR), Interessado: Andre Ricardo Conceição; 615 

Processo: 19.390/2020 (Corecon-PR), Interessada: Esteio Engenharia e Acrolevantamento 616 

S.A; Processo: 19.429/2020 (Corecon-PR), Interessada: Deboni DTVM Ltda;. Processo: 617 

19.430/2020 (Corecon-PR), Interessado: Thiago Pacheco; Processo: 19.431/2020 (Corecon-618 

PR), Interessado: Andre Aparecido de Sarro; Processo: 19.432/2020 (Corecon-PR), 619 

Interessado: Raphael Jaruga Della Bianca; Processo: 19.490/2020 (Corecon-RS), Interessado: 620 

Juliano Schuh; Processo: 19.491/2020 (Corecon-SP), Interessado: Andre Stefano Balbino 621 

Debiagi; Processo: 19.511/2020 (Corecon-RJ), Interessado: Elisio Serafim; Processo: 622 

19.514/2021 (Corecon-RJ), Interessado: Marcelo Pacheco da Silva; Processo: 19.557/2021 623 

(Corecon-PE), Interessado: Bruno Nunes Guedes; Processo: 19.562/2021 (Corecon-PR), 624 

Interessado: Juliano Lobak; Processo: 19.571/2021 (Corecon-SP), Interessado: Augusto 625 

Antonio Furine; Processo: 19.573/2021 (Corecon-SP), Interessado: Jorge Luis Furini Pereira; 626 

Processo: 19.574/2021 (Corecon-SP), Interessado: Denilson Delgado dos Santos; Processo: 627 

19.575/2021 (Corecon-SP), Interessada: Cristina Aparecida Rafael Martinussi; Processo: 628 

19.576/2021 (Corecon-SP), Interessado: Gustavo Carvalho Correa de Toledo e Processo: 629 



 
19.577/2021 (Corecon-SP), Interessado: Diego Siqueira Lima. Em votação, aprovado pela 630 

maioria, com abstenção do conselheiro federal Wellington Leonardo da Silva em relação aos 631 

processos do Conselho Regional de Economia da 1ª Região – RJ. Recurso conhecido e não 632 

provido de isenção de encargos moratório: Processo: 19.958/2022 (Corecon-RJ), 633 

Interessado: Carlos Henrique Chagas da Silva. Recurso conhecido e não provido de 634 

remissão de débitos: Processo: 19.608/2021 (Corecon-SP), Interessada: Andreia Naumann 635 

Rocha; Processo: 19.948/2022 (Corecon-SP), Interessada: ECIN Contabilidade Assessoria e 636 

Consultoria; Processo: 19.955/2022 (Corecon-RJ), Interessado: Sergio Freitas Filho; 637 

Processo: 19.962/2022 (Corecon-RJ), Interessado: Ana Candida Scortecci de Paula; Processo: 638 

19.964/2022 (Corecon-RJ), Interessado: Cesar Eduardo Machado Mattie; Processo: 639 

19.965/2022 (Corecon-RJ), Interessado: Jose Miranda Ribeiro; Processo: 19.968/2022 640 

(Corecon-RJ), Interessado: Daniel Almeida Bogado Leite; Processo: 19.969/2022 (Corecon-641 

RJ), Interessado: Josue Pinto de Freitas; Processo: 19.970/2022 (Corecon-RJ), Interessado: 642 

Sergio Paes Fernandes; Processo: 19.971/2022 (Corecon-RJ), Interessado: Joao Batista de 643 

Paula; Processo: 19.974/2022 (Corecon-RJ), Interessada: Mia Catarina de Souza e  Processo: 644 

19.975/2022 (Corecon-RJ), Interessada: Marcelene Gomes. Em votação, aprovado pela 645 

maioria, com abstenção do conselheiro federal Wellington Leonardo da Silva em relação aos 646 

processos do Conselho Regional de Economia da 1ª Região – RJ. Recurso conhecido e não 647 

provido de exercício ilegal da profissão: Processo: 19.208/2019 (Corecon-PR), Interessada: 648 

Slogan Consultoria e Treinamento Ltda; Processo: 19.209/2019 (Corecon-PR), Interessada: 649 

Reditus Consultoria; Processo: 19.391/2020 (Corecon-PR), Interessado: Jorge Ricardo 650 

Krawckz Filho; Processo: 19.564/2021 (Corecon-PR), Interessado: Joao Carlos M. Tempski 651 

Filho e Processo: 19.566/2021 (Corecon-PR), Interessado: Milton Severino Padilha. Em 652 

votação, aprovado por unanimidade. Recurso não conhecido de remissão de débitos: 653 

Processo: 19.959/2022 (Corecon-RJ), Interessado: Sidney Grova de Souza. Em votação, 654 

aprovado por maioria, com abstenção do conselheiro federal Wellington Leonardo da Silva 655 

em relação aos processos do Conselho Regional de Economia da 1ª Região – RJ. Recurso 656 

conhecido e parcialmente provido de remissão de débitos: Processo: 19.952/2022 657 

(Corecon-RJ), Interessado: Vetuval Martins Vasconcelos, com abstenção do conselheiro 658 

federal Wellington Leonardo da Silva em relação aos processos do Conselho Regional de 659 

Economia da 1ª Região – RJ. Na sequência, o conselheiro federal e membro da Comissão de 660 

Educação, Eduardo Rodrigues da Silva, apresentou o seguinte processo para homologação: 661 

Aprova auxílio financeiro: Processo: 19.973/2022, Interessada: Sociedade Brasileira de 662 

Economia Política (SEP) e Valor: R$ 8.000,00. Informou que o parecer jurídico do Cofecon 663 

indica pela impossibilidade, uma vez que ele não apresenta todas as documentações 664 



 
necessárias para o pleito. O relator apresentou o voto favorável condicionado a apresentação 665 

dos documentos. Em votação, aprovado por unanimidade. 8.2. Processos Contábeis; O 666 

conselheiro federal e membro da Comissão de Tomada de Contas apresentou os 667 

processos de prestação de contas para homologação: Processo: 19.953/2022 668 

(Corecon-RS), Prestação do Exercício de 2021; Processo: 19.966/2022 (Corecon-669 

DF), Prestação do Exercício de 2021; Processo: 19.980/2022 (Corecon-TO), 670 

Prestação do Exercício de 2021; Processo: 19.983/2022 (Corecon-SP), Prestação do 671 

Exercício de 2021; Processo: 19.984/2022 (Corecon-MG), Prestação do Exercício de 672 

2021; Processo: 19.985/2022 (Corecon-SC), Prestação de Contas do Exercício de 673 

2021; Processo: 19.986/2022 (Corecon-ES), Prestação de Contas do Exercício de 674 

2021; Processo: 19.987/2022 (Corecon-PE), Prestação de Contas do Exercício de 675 

2021 e Processo: 19.993/2022 (Cofecon), Prestação de Contas do Exercício de 2021. 676 

Em votação, os processos foram aprovados por unanimidade. A conselheira federal e 677 

membro da Comissão de Tomada de Contas, Maria Auxiliadora Sobral Feitosa, 678 

apresentou para homologação os balancetes trimestrais dos Conselhos Regionais e 679 

do Conselho Federal: Processo: 19.880/2021 (Corecon-AC), Balancete 3º.Trimestre 2021; 680 

Processo: 19.888/2021 (Corecon-MT), Balancete 2º Trimestre 2021; Processo: 19.897/2021 681 

(Corecon-AL), Balancete 3º Trimestre 2021; Processo: 19.898/2021 (Corecon-PA/AP, 682 

Balancete 3º Trimestre 2021; Processo: 19.900/2021 (Corecon-RO), Balancete 3º Trimestre 683 

2021; Processo: 19.902/2021 (Corecon-DF), Balancete 3º Trimestre 2021; Processo: 684 

19.904/2021 (Corecon-RJ), Balancete 3º.Trimestre 2021; Processo: 19.913/2021 (Corecon-685 

AM), Balancete 3º Trimestre 2021; Processo: 19.981/2022 (Corecon-SP), Balancete 2º 686 

Trimestre 2021; Processo: 19.982/2022 (Corecon-SP), Balancete 3º Trimestre 2021 e 687 

Processo: 19.992/2022 (Cofecon), Balancete 3º Trimestre 2021. Todos os balancetes foram 688 

entregues fora do prazo. Em votação, os processos foram aprovados por maioria, com 689 

abstenção do conselheiro federal Wellington Leonardo da Silva em relação aos processos do 690 

conselho regional de economia 1ª Região – RJ. A conselheira federal e membro da Comissão 691 

de Tomada de Contas, Maria de Fátima Miranda, apresentou para homologação as propostas 692 

orçamentárias dos Conselhos Regionais de Economia, sendo eles: Processo: 19.905/2021 693 

(Corecon-RO), Proposta Orçamentária 2022; Processo: 19.910/2021 (Corecon-AL), Proposta 694 

Orçamentária 2022; Processo: 19.911/2021 (Corecon-MT), Proposta Orçamentária 2022; 695 

Processo: 19.914/2021 (Corecon-PB), Proposta Orçamentária 2022; Processo: 19.915/2021 696 

(Corecon-MS), Proposta Orçamentária 2022; Processo: 19.916/2021 (Corecon-AC), Proposta 697 

Orçamentária 2022; Processo: 19.924/2021 (Corecon-PR), Proposta Orçamentária 2022, 698 

Processo: 19.930/2022 (Corecon-PI), Proposta Orçamentária 2022; Processo: 19.931/2022 699 



 
(Corecon-PA/AP), Proposta Orçamentária 2022; Processo: 19.932/2022 (Corecon-GO), 700 

Proposta Orçamentária 2022 e Processo: 19.957/2022 (Corecon-SP), Proposta Orçamentária 701 

2022. Todas as propostas foram entregues fora do prazo. Em votação, os processos foram 702 

aprovados por unanimidade. Por fim, o conselheiro federal e membro da Comissão de 703 

Tomada de Contas, Paulo Roberto Polli Lobo, apresentou os seguintes processos de 704 

reformulações orçamentárias dos Conselhos Regionais: Processo: 19.912/2021 (Corecon-705 

RO), Reformulação Orçamentaria 2021; Processo: 18.872/2019 (Corecon-MG), Evento: 706 

Seminário Estudante Econ MG, Valor: R$ 5.000,00; Processo: 19.666/2021 (Corecon-SE), 707 

Evento: XX Prêmio Sergipe de Economia, Valor: R$ 3.000,00; Processo: 19.696/2021 708 

(Corecon-PA/AP), Evento: Prêmio Monografia Prof. A. Pinto 2021, Valor: R$ 3.000,00; 709 

Processo: 19.745/2021 (Corecon-SE), Evento: Reforma da Sede Corecon-SE, Valor R$ 710 

5.696,16. Processos entregues fora do prazo, os citados acima. Processo: 19.712/2021 711 

(Corecon-MA), Evento: Prêmio Maranhão 2021, Valor: R$ 3.000,00, Processo: 19.760/2021 712 

(Corecon-AL), Evento: IX Prêmio Estudante Economia, Valor R$ 3.000,00; Processo: 713 

19.804/2021 (Corecon-RN), Evento: XIX Prêmio Rio Grande do Norte, Valor R$ 3.000,00 e 714 

Processo: 19.842/2021 (ANGE), Evento: XXXVI - Congresso da ANGE, Valor R$ 5.000,00. 715 

Esses entregues dentro do prazo. Em votação, os processos foram aprovados por 716 

unanimidade. O presidente da Comissão de Tomada de Contas, João Manoel Gonçalves 717 

Barbosa, informou problemas com prestação de contas dos seguintes Conselhos Regionais: 718 

PR, CE e RR. O presidente do Cofecon, Antonio Corrêa de Lacerda, orientou realizar uma 719 

formalização de cobrança. 9. Outros Assuntos. O conselheiro federal Wellington Leonardo 720 

da Silva solicitou que no relatório apresentado ao Tribunal de Contas da União constasse 721 

observação que justifique as entregas das prestações de contas fora do prazo, ocasionadas pela 722 

pandemia. Encerramento O presidente do Cofecon, Antonio Corrêa de Lacerda, agradeceu a 723 

presença de todos e, às 12h29, deu por encerrados os trabalhos, dos quais eu, Jane Lopes da 724 

Silva, lavrei a presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelo 725 

presidente da Sessão. Brasília, doze de março de dois mil e vinte e dois. 726 

 727 

        Econ. Antonio Corrêa de Lacerda                       Jane Lopes da Silva 728 

              Presidente do Cofecon                     Secretária ad hoc 729 


