Prezado (a) Economista,
Encerrado o ano de 2021, O CORECON-RJ vem relatar as realizações efetuadas no
cumprimento de suas missões institucionais, dentre as quais se encontram a divulgação das
boas técnicas econômicas, a oferta de cursos de atualização e reciclagem, e principalmente, a
fiscalização de empresas e pessoas físicas para proteger seu mercado de trabalho. Todas elas
foram possíveis graças ao pagamento da sua anuidade, bem como de taxas e emolumentos,
Seguem as principais atividades realizadas:
Fiscalização do exercício profissional: Sendo sua função precípua a fiscalização do exercício
profissional, o CORECON-RJ tem tomado diversas ações cujo objetivo primordial é proteger
a sociedade, bem como buscar fortalecer o exercício da profissão de Economista, no âmbito
do Estado do Rio de Janeiro. Dentre as principais linhas de atuação, podemos destacar:
Fiscalização das Prefeituras: A ação iniciada em 2015, ainda se encontra em andamento,
visando obrigar as Prefeituras a realizarem concursos públicos para contratação de
economistas, pois apenas 23 (vinte e três) das 58 (cinquenta e oito) Prefeituras pesquisadas
possuíam economistas em seus quadros de funcionários, representando aproximadamente
40% (quarenta por cento) das Prefeituras, apesar da existência, na maioria, de Secretarias de
Planejamento, Orçamento e Gestão, de Fazenda e de Desenvolvimento Econômico,
responsáveis pela elaboração de estudos, pesquisas e diagnósticos necessários ao processo de
planejamento, e pelo gerenciamento de recursos para melhoria do bem-estar social e
econômico dos Municípios. O CORECON-RJ foi responsável por 8 (oito) contratações de
economistas neste período (2015-2021), aumentando para aproximadamente 54% das
Prefeituras do Rio com pelo menos um economista em seus quadros.
Empresas de Recursos Humanos: A Secretaria de Fiscalização continua monitorando as ofertas
de emprego, impedindo que atividades privativas de economistas sejam desempenhadas por
profissionais sem as devidas qualificações técnicas e legais;
Processos ético-profissionais: Através de denúncias realizadas por usuários insatisfeitos com
os serviços prestados por economistas, iniciam-se processos ético-profissionais a fim de
apurar o descumprimento dos princípios e normas que regem a profissão, no âmbito do
Estado do Rio de Janeiro;
Concursos Públicos: Fiscalização de diversos concursos públicos, nos âmbitos Federal, Estadual
e Municipal. As ações se deram principalmente na adequação dos Editais, para impedir que
atividades privativas de economistas sejam desempenhadas por profissionais sem as devidas
qualificações técnicas e legais;
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Empresas de Consultoria Econômica: Realizada uma forte ação visando regularizar as
consultorias econômicas instaladas no Estado do Rio de Janeiro, obrigando-as a possuir
economista responsável por suas atividades. Atividade teve início em 2016, sem prazo para
terminar, gerando 33 novos registros de pessoas jurídicas até o momento.
Ação junto ao CRA-RJ: Após denúncias recebidas por empresas que atuam na área de
economia e finanças, a Secretaria de Fiscalização notificou o CRA-RJ para que empresas,
devidamente registradas no CORECON-RJ, não fossem alvos da fiscalização do Conselho
Regional de Administração;
Perícias: A Secretaria de Fiscalização solicitou que o Conselho da Justiça Federal revisasse a
Resolução nº CJF-RES-2014/00305, considerando a importância dos trabalhos realizados pelos
economistas, a fim de que os valores dos honorários pagos a esses profissionais, por força de
perícias judiciais realizadas, fossem equiparados aos dos profissionais das áreas de engenharia
e da contabilidade. A Secretaria da Corregedoria-Geral da Justiça Federal informou que a
solicitação do CORECON-RJ foi encaminhada ao Coordenador do Grupo de Trabalho do
Sistema da Assistência Judiciária Gratuita para manifestação. Em 2019, a Secretaria de
Fiscalização recebeu resposta favorável ao pleito, estando agora os Economistas equiparados
aos Engenheiros e Contadores, no que diz respeito ao valor dos honorários.
JUCERJA – A Secretaria de Fiscalização firmou convênio com a JUCERJA, visando identificar
empresas que atuam na área de economia e finanças e que não possuem registro neste
Conselho. Até 2021, foram 4 (quatro) registros, e diversos processos instaurados.
X Gincana Estadual de Estudantes – Em 2020 não houve a realização da Gincana de 2020, em
função da pandemia. Em 2021 o CORECON-RJ promoveu a etapa regional da X Gincana
Nacional de Economia, destinada aos estudantes de graduação sequencial e formação
tecnológica presencial, semipresencial e a distância, em Ciências Econômicas, regularmente
matriculados em instituições de ensino superior do Estado do Rio de Janeiro credenciadas
pelo MEC - Ministério da Educação e Cultura, não havendo limitações relativas a período ou
idade. Por ter sido realizada de forma virtual, a Gincana não pôde ser realizada em duplas,
como em anos anteriores, sendo permitida a inscrição de diversos candidatos da mesma
Instituição. A estudante Marília Campos de Oliveira, da UERJ, obteve a primeira colocação, e
disputou a etapa nacional, obtendo o quinto lugar geral na competição.
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O CORECON-RJ realizou e apoiou atividades que buscaram contribuir para a formação de uma
sadia mentalidade econômica, através da disseminação da técnica e do conhecimento
econômico. A maior iniciativa foi a promoção de um ciclo de debates de temas abordados no
livro “A Economia Brasileira de Getúlio a Dilma – novas interpretações”, organizado por Victor
Leonardo de Araújo e Fernando Mattos. Composto por três debates transmitidos ao vivo pelo
nosso canal no Youtube, o ciclo teve a seguinte programação:
●
●
●

22/04 – “Industrialização e Desenvolvimento”, com a participação de Glória Moraes,
Fernando Mattos, Luciana da Silva Ferreira e Arthur Camara Cardozo;
06/05 – “Inflação e Estabilização”, com a participação de Carlos Pinkusfeld, Eduardo
Pinto, Nelson Le Coq e Marcelo Fernandes;
13/05 – “Os Anos Recentes e Perspectivas”, com a participação de Victor Araújo, Denise
Gentil, Miguel Antonio Pinho Bruno e Marcelo Fernandes.

Ao longo de 2021, o Corecon-RJ também promoveu outros debates e palestras em formato
online, tais como:
●
●

●

17/08 - debate sobre o filme "A Bolsa ou a Vida" com a participação de Silvio Tendler,
Márcio Pochmann, Paulo Nogueira Batista Jr e Antonio José Alves Jr;
31/08 - "Por um Projeto de Desenvolvimento para o Brasil" com participação de José
Carlos de Assis, Luciana da Silva Ferreira, Marisa Silva Amaral, Ladislau Dowbor, Plínio
de, Arruda Sampaio Jr, Guilherme Mello e Odilon Guedes.
06/12 - “Projeto Financeirização e Privatização das Finanças do Brasil” com participação
de Denise Gentil, Miguel Antonio Pinho Bruno e José Celso Cardoso Jr.

O CORECON-RJ tem apoiado financeiramente eventos promovidos por entidades que
buscam o debate e a solução de problemas ligados à economia e à sociedade Brasileira, bem
como Associações ligadas à Economia. Podem ser destacados:
●
●
●
●
●

Ciclo de seminários promovido pelo Instituto Brasileiro de Estudos Políticos - IBEP: “O
Brasil de nosso tempo – desenvolvimento, cultura e projeto nacional”;
Filme “A Bolsa ou a Vida”, dirigido por Silvio Tendler;
Evento “Marx e o Marxismo 2021: O futuro exterminado? Crise ecológica e reação
anticapitalista”;
14º Encontro Internacional da Associação Keynesiana Brasileira - AKB;
XXXVI Congresso da ANGE.

Além destas atividades realizadas em 2021, o CORECON-RJ tem buscado continuamente o
aperfeiçoamento profissional e a promoção do debate econômico, além de benefícios e
facilidades para os nossos Economistas. Seguem algumas destas ações:
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Promoção do Prêmio de Monografia Celso Furtado através de concurso anual realizado entre
as faculdades de Ciências Econômicas do Estado do Rio de Janeiro, onde são premiadas às
melhores monografias dos concluintes dos cursos de graduação. No ano de 2021, 11
instituições de ensino participaram do certame, tendo sido inscritos 23 trabalhos.
Lançamento do Prêmio de Dissertação Economista Carlos Lessa, que tem como objetivo
premiar dissertações de mestrado, acadêmico ou profissional, de instituições do Rio de
Janeiro. Em 2021, foram inscritos 04 trabalhos e um deles foi premiado com o valor de R$
6.000,00.
Emissão de ART – Anotação de Responsabilidade Técnica que valoriza o exercício da profissão,
confere legitimidade documental e assegura, com fé pública, a autoria da participação técnica
em cada serviço realizado pelo Economista. A partir da ART, os profissionais constroem seu
Acervo Técnico. Este documento tem efeito legal e pode ser utilizado em processos licitatórios.
A Secretaria de Registros emite certidões e declarações para diversos fins. Dentre elas, pode
ser destacada a Certidão de Perito, que se destina a fazer prova da competência técnica e legal
do Economista para atuar como perito ou assistente técnico em perícias judiciais e
extrajudiciais. Emite ainda declarações para que o Economista tenha acesso aos convênios
celebrados entre o CORECON/RJ e diversos prestadores de serviços.
Apoio institucional para edição e impressão do livro "A Doença do Neoliberalismo: o Falso
Dilema entre Saúde e Economia na Pandemia do novo Coronavírus", organizado por Marcelo
Pereira Fernandes, Antonio José Alves Júnior, Alexandre Jerônimo de Freitas e Rúbia Cristina
Wegner.
Publicação mensal do Jornal dos Economistas contendo artigos e entrevistas de Economistas e
personalidades do meio acadêmico, estimulando o debate e a busca de soluções para os
principais problemas da economia brasileira sob óticas que o Economista não encontra na
mídia comercial. Além do Jornal dos Economistas, o Corecon-RJ disponibiliza ao público o
podcast “Entre Celsos e Marias”, com entrevistas e debates quinzenais sobre diversos temas
ligados a ciência econômica. O podcast está disponível gratuitamente no aplicativo Spotify.
Com o objetivo de aumentar a competitividade de seus registrados, o CORECON-RJ busca
trazer um portfólio de convênios voltado à educação, mantendo convênios com universidades,
colégios de ensino fundamental e médio, cursos de idiomas, editoras, etc. Todos os convênios
são extensivos aos dependentes. A adesão muitas vezes proporciona uma economia superior
ao valor da anuidade paga. Para maiores informações acesse a página www.corecon-rj.org.br.
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O CORECON-RJ oferece aos economistas vários cursos nas áreas econômica e financeira,
voltados para o aperfeiçoamento profissional ou reciclagem de seus conhecimentos. Podemos
destacar em 2021, os cursos on-line preparatórios para o exame da ANPEC - Associação
Nacional dos Cursos de Pós-Graduação em Economia (destinado aos graduandos do último
ano de Ciências Econômicas e Economistas que buscam a realização de cursos de mestrado ou
doutorado nos Centros de Pós-Graduação em Economia das Universidades Brasileiras); o de
Perícia Judicial e o curso gratuito Temas em Conjuntura Econômica. Consulte nossos cursos
em: www.corecon-rj.org.br/agendados.
O CORECON-RJ mantém em suas dependências o Fórum Popular do Orçamento, organização
apartidária que reúne pessoas e entidades interessadas em democratizar o orçamento público
e o Centro de Estudos para o Desenvolvimento (CED).
O Conselho também apoia a realização do Programa Faixa Livre, transmitido pela Rádio Livre
(1440 AM), onde são debatidos temas ligados à economia nos âmbitos nacional e regional.
Outras informações podem ser obtidas na página www.corecon-rj.org.br e no Facebook
https://pt-br.facebook.com/coreconrj/
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