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I – INTRODUÇÃO 
 
Neste relatório apresentamos os resultados obtidos em relação ao Programa de Trabalho para o exercício 
de 2011. As ações que o compunham, classificadas em 5 áreas, destinavam-se ao aprimoramento da 
estrutura administrativa, potencialização da capacidade financeira, estruturação e intensificação da 
fiscalização do exercício profissional, valorização da profissão e fortalecimento da imagem institucional do 
CORECON-RJ na sociedade. A herança deixada para a gestão que assume é composta por resultados 
que se encontram relacionados, detalhados e comparados com aqueles obtidos desde o exercício de 2002, 
sempre que possível, cuja obtenção foi em muito facilitada pela manutenção da linha de planejamento 
iniciada há 10 (dez) anos na Autarquia. 
Como indicadores relevantes destas conquistas, destacamos: 1) saldo de caixa suficiente para honrar os 
compromissos financeiros até fevereiro de 2013, levando em consideração a despesa mensal média em 
2011; 2) contratação de mais um economista-fiscal e lotação de uma Assistente Administrativo, 
potencializando a capacidade operacional da Secretaria de Fiscalização; 3) aplicação do Programa de 
Avaliação de Desempenho Funcional dos empregados da Autarquia; 4) adensamento da presença 
institucional do CORECON-RJ, junto ao Conselho Federal de Economia, em especial, nas ações que 
viabilizaram a aprovação da lei que legitimou a cobrança de anuidades, por parte dos conselhos federais; 
5) significativa participação no XIX Congresso Brasileiro de Economia; 6) manutenção dos esforços para 
aumentar o número de pessoas físicas e jurídicas registradas; 7) perseverança na aplicação da Política 
para Tratamento da Inadimplência; 8) continuidade dos esforços para atualização do cadastro de pessoas 
físicas e jurídicas cadastradas; 9) conclusão da fase de levantamento e definição de melhorias, referentes 
às rotinas administrativas da Secretaria de Registros, no bojo do desenvolvimento do novo Sistema de 
Cadastro e Gestão; 10) superávit financeiro; 11) controle das despesas balizado pelo volume da receita 
arrecadada; 12) manutenção e diversificação do programa de cursos de atualização para economistas; 13) 
resultado positivo das ações de fiscalização voltadas às pessoas jurídicas. 
II – AÇÕES PRIORITÁRIAS PREVISTAS  
 
2.1 – Aprimoramento da Estrutura Administrativa 
 
2.1.1 – Finalização do processo de reestruturação da Secretaria de Registros, aperfeiçoamento do 
plano de ações destinado a otimizar seu desempenho, revisão e manualização de seus 
procedimentos: Tendo em vista as conclusões a que chegou a Comissão de Trabalho formada pelos 
Conselheiros José Antonio Lutterbach Soares, Paulo Sergio Souto, Sidney Pascoutto da Rocha e pelo 
Secretário Executivo Wellington Leonardo da Silva, dentre as quais se destacou a necessidade de 
readequar a composição do quadro de empregados e aprofundar o processo de reestruturação da 
Secretaria de forma a potencializar seu desempenho, foi realizada a seleção de um economista capacitado 
a assessorar no planejamento, coordenação e supervisão da execução do plano de trabalho elaborado 
para sanar as falhas detectadas na Secretaria. O profissional contratado contribuiu com algumas iniciativas 
até o mês de julho, quando pediu demissão. Diante da impossibilidade de realizar novo concurso público, 
para a contratação de substituto, em razão da ação judicial movida pelo Sindicato que representa os 
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empregados da Autarquia, objetivando adequar as relações de trabalho nela vigentes ao Regime Jurídico 
Único, ainda não julgada, encontra-se em fase de estudos solução alternativa capaz de dar curso a ação. 
  
2.1.2 – Ampliar o quadro de empregados da Secretaria de Administração e Finanças tornando 
possível a internalização de rotinas administrativas, a exemplo da conciliação bancária: 
Considerando que nenhum candidato ao cargo de nível médio foi aprovado no concurso público, realizado 
em 2010, e diante da impossibilidade de realizar novo concurso público para suprir a demanda, em razão 
da ação judicial mencionada no subitem anterior, a execução da ação foi postergada. 
 
2.1.3 – Desenvolvimento de sistema de cadastro, cobrança de anuidades, controle contábil e 
financeiro, capaz de atender adequadamente as necessidades do Conselho: O projeto não se 
desenvolveu no ritmo previsto para o exercício. Tivemos várias dificuldades em sua fase inicial constituída 
pelo levantamento dos fluxos de processos atualmente praticados na Autarquia, em especial, aqueles 
levados a cabo no âmbito da SEREG. Superados estes entraves, encerramos o ano com o levantamento 
de fluxos atuais finalizado e a fase de apontamento de melhorias a serem incorporadas a eles, no que diz 
respeito a Secretaria de Registros, iniciada. Encontra-se em fase de elaboração uma revisão do 
cronograma inicialmente estabelecido para a execução da ação.  
 
2.1.4 – Aprimorar os mecanismos de controle administrativo e de gestão: O principal destaque foi o 
aprimoramento das rotinas administrativas da Secretaria de Fiscalização, para o qual contribuiu de forma 
significativa o novo economista-fiscal contratado. No que diz respeito a Secretaria de Registros, a ação não 
foi finalizada em função das ocorrências relatadas no subitem 2.1.1. 
 
2.1.5 – Otimizar os processos de compras e gerenciamento de estoques buscando reduzir custos 
utilizando o sistema de pregões eletrônicos: Alguns avanços referentes ao controle de estoques foram 
registrados no último trimestre. Porém, a Secretaria de Administração e Finanças, embora tenha logrado 
êxito na habilitação para operar parte das compras de insumos via sistema de pregão eletrônico, ainda não 
foi capaz de iniciar, efetivamente, as operações de compras a partir desse instrumento. 
2.1.6 – Aprofundar a política de capacitação e treinamento dos empregados: Um dos subprodutos das 
avaliações de desempenho aplicadas aos empregados da Autarquia foi a detecção de necessidades de 
treinamento mais objetivas e personalizadas. A Secretaria de Administração e Finanças buscará, no 
decorrer do próximo exercício, oferecer opções de treinamento adequadas as carências identificadas. 
 
2.1.7 – Digitalizar o acervo documental da entidade: A execução da ação foi adiada, pois dentre as 
melhorias de processos a serem implementadas quando o novo Sistema de Cadastro estiver em operação, 
estará a captura digital de todos os documentos apresentados pelas pessoas jurídicas e físicas em suas 
interações com o Conselho. A partir deste momento, o passivo documental também será digitalizado. 
 
2.1.8 – Reestruturar o arquivo de registros de forma a ampliar a capacidade de incorporação de 
novos processos: O segmento do acervo referente aos registros provisórios de pessoas físicas foi 
reorganizado, obtendo-se como resultado a expansão da capacidade de arquivamento de novos 
documentos. O remanejamento foi necessário para atender as demandas da Secretaria de Fiscalização 
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para acondicionamento das correspondências encaminhadas aos detentores deste tipo de registro 
instando-os a regularizar suas situações.  Em relação ao segmento do acervo destinado ao arquivamento 
de processos de registros definitivos de pessoas físicas, foi efetuado um remanejamento parcial, cujo 
resultado permitiu a disponibilização de algum espaço para abrigar novos processos. A principal subação 
destinada a definir uma política para descarte dos processos de economistas, já falecidos, não foi 
executada. 
 
2.1.9 – Continuar ordenando e reorganizando o material bibliográfico armazenado: Foi definido 
espaço próprio para acomodar fascículos de periódicos que tenham, no mínimo, 5 exemplares do mesmo 
título. Atualmente há 16 títulos de periódicos para os quais se aguarda que o número mínimo de  
exemplares seja atingido. No exercício foi incorporado apenas um novo título a este acervo. 
 
2.1.10 – Reunir, organizar e difundir, de acordo com as normas bibliográficas internacionais, o 
material bibliográfico incorporado ao acervo da Biblioteca: Foram tecnicamente tratados, e 
disponibilizados para uso, 53 livros adquiridos, 67 doados, 128 periódicos e 4 monografias, totalizando 252 
títulos. 
 
2.1.11 – Prosseguir com o trabalho de uniformização dos índices de autor, assunto e editora do 
acervo da Biblioteca: Foram uniformizados e padronizados os dados de 820 dos 1.333 autores existentes 
na base, todas as 384 entradas por assuntos e os registros dos nomes de 215 das 376 editoras presentes 
no acervo. 
 
2.1.12 – Continuar promovendo a descrição de conteúdo dos documentos e sua difusão, bem como 
a sinalização das informações e das fontes de cada unidade documental do acervo, de modo a 
facilitar o acesso, localização, utilização e intercâmbio: Atingimos o total de 2.108 livros; 2.734 
fascículos de periódicos; 82 trabalhos monográficos, referentes aos Prêmios de Monografia concedidos 
pelo Conselho; 54 fitas de vídeos (VHS); 45 títulos de periódicos e 39 folhetos, submetidos ao devido 
tratamento técnico e disponibilizados aos usuários. 
 
2.1.13 – Organizar e manter os catálogos coletivos da Biblioteca: Ação executada no bojo da anterior. 
 
2.1.14 – Verificar se permanece em condição de uso o acervo da Biblioteca convertido de VHS para 
DVD: Somente no final de 2010 foi iniciada a verificação das migrações dos jogos, que compreendem um 
VHS e um DVD cada. O resultado atual aponta para a existência de 174 unidades de VHS digitalizados, 
165 jogos defeituosos, 5 aprovados,  657 a serem verificados e 21 unidades de VHS não digitalizadas. 
 
2.1.15 – Continuar promovendo o intercâmbio com outras Bibliotecas, possibilitando o acesso a 
documentos não existentes em nosso acervo: Registramos apenas um pedido durante todo o ano. 
Essa baixa expressividade pode significar adequada capacidade do acervo no atendimento das demandas 
de nossos usuários. 
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2.1.16 – Implementar a integração dos recursos informativos disponíveis de forma a facilitar o 
acesso à informação: Durante todo o ano estiveram disponibilizadas, no quadro de avisos da Biblioteca, 
as listagens das últimas aquisições de livros e os sumários dos periódicos. Estas listagens também figuram 
na página da Biblioteca na Internet. O serviço de alerta deste elo, destinado a informar aos usuários sobre 
a aquisição de novas obras, foi continuamente alimentado. 
 
2.1.17 – Continuar desenvolvendo os produtos e serviços através do espaço reservado a Biblioteca 
na página do Conselho na Internet: Está disponibilizada na página do Conselho na Internet uma listagem   
atualizada do conteúdo do acervo, acoplada a um sistema de busca. Por meio deste instrumento o usuário 
pode consultar se a obra desejada existe no acervo, quantos exemplares há para empréstimo domiciliar, se 
há algum  disponível e seu código de localização. 
 
2.1.18 – Aplicar a metodologia de avaliação de desempenho profissional, desenvolvida em 2010, ao 
conjunto dos empregados da Autarquia: A ação foi concluída com êxito, tendo como período de 
referência o desempenho laboral durante o ano de 2010. Os benefícios dela decorrentes serão 
formalizados a partir de janeiro de 2012 quando, os que atingiram os níveis de desempenho necessários 
para as progressões horizontais e verticais no Plano de Cargos e Salários, terão suas promoções 
oficializadas. 
 
2.2 – Potencialização da capacidade financeira 
 
2.2.1 – Elevar o volume da receita obtida com anuidades correntes: O objetivo era elevar em 5% a 
receita com anuidades correntes verificada em 2010. O resultado consolidado apontou crescimento de 4% 
frustrando parcialmente o alcance da meta estabelecida. Da mesma forma que nos últimos anos, as 
informações fornecidas pelos relatórios gerenciais emitidos pelo Siscafw apresentaram graves 
inconsistências, superando em R$ 92.230,95 (noventa e dois mil duzentos e trinta reais e noventa e cinco 
centavos) o valor total apurado por nossa contabilidade em relação à rubrica. Da mesma forma que nos 
últimos anos optamos por ancorar nossa análise nos dados consolidados originários de nossos controles 
contábeis e financeiros e, apenas em relação a estes, nos responsabilizamos. Os valores por segmento 
são meras projeções. 
  

 
 
 
 

Pessoa Física 
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ANO TOTAL 
(R$) 

VARIAÇÃO 
% 

2002 1.611.449,02 - 
2003 1.529.343,58 (5) 
2004 1.493.703,84 (2) 
2005 1.636.103,81 10 
2006 1.745.262,96 7 
2007 2.069.930,61 19 
2008 2.136.586,76 3 
2009 2.259.687,32 6 
2010 2.259.238,86 (0,02) 
2011 2.330.193,85 3 

 
Pessoas Jurídicas 

  
ANO TOTAL 

(R$) 
VARIAÇÃO 

% 
2002 274.534,80 - 
2003 329.283,82 20 
2004 323.705,30 (2) 
2005 410.085,18 27 
2006 463.521.83 13 
2007 470.356,83 1 
2008 486.133,71 3 
2009 459.661,93 (5) 
2010 384.872,72 (16) 
2011 415.757,80 8 

 
Arrecadação Consolidada 

 
ANO TOTAL 

(R$) 
VARIAÇÃO 

% 
2002 1.885.983,82 - 
2003 1.858.627,40 (1) 
2004 1.817.409,14 (2) 
2005 2.046.188,99 13 
2006 2.208.784,79 8 
2007 2.540.287,44 15 
2008 2.622.720,47 3 
2009 2.719.349,25 4 
2010 2.644.111,58 (3) 
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2011 2.745.951,65 4 
 
2.2.2 – Elevar o volume da receita obtida com a cobrança administrativa e judicial de anuidades de 
exercícios findos: Os objetivos eram elevar em 10% a receita obtida em 2010 em cada uma das fases, 
mediante a continuidade da aplicação da PTI - Política de Tratamento da Inadimplência. Mais uma vez, não 
foi possível mensurar o desempenho segmentado, pois os relatórios emitidos a partir do Siscafw 
apresentaram-se  inconsistentes apontando valor total consolidado menor que o apurado por nossa 
contabilidade em R$ 29.891,48 (vinte e nove mil oitocentos e noventa e um reais e quarenta e oito 
centavos). Da mesma forma que nos últimos anos, optamos por ancorar nossa análise nos dados 
consolidados originários de nossos controles contábeis e financeiros e, apenas em relação a estes, nos 
responsabilizamos. Do ponto de vista agregado a meta foi superada, na medida em que o total arrecadado 
foi 12% superior ao do exercício anterior. Em que pese este resultado, permaneceram presentes as sérias 
dificuldades para obtê-lo devido às inúmeras inconsistências operacionais apresentadas pelo Siscafw, 
quando da geração dos documentos necessários ao processamento das fases administrativa e executiva 
das execuções fiscais. Apesar das reiteradas promessas da Implanta Informática Ltda e das sucessivas 
reclamações encaminhadas ao COFECON, o processo continua sendo moroso e inconsistente, sendo 
necessário efetuar várias tentativas antes de lograr êxito na geração dos documentos necessários ao 
processamento da PTI em ambas as fases. Na tentativa de compensar tais imperfeições, reeditamos a 
tática de antecipar o início do processo, no exercício, iniciando-o em abril. Mas, ainda assim, só 
conseguimos finalizá-lo as vésperas do recesso de fim de ano da Justiça Federal. 
 

Pessoas Físicas 
Fase Administrativa 

 
ANO RECEITA VARIAÇÃO 

% 
2008 294.903,54 - 
2009 - - 
2010 - - 
2011 - - 

 
Pessoas Físicas 
Fase Executiva 

 
ANO RECEITA VARIAÇÃO 

% 
2008 218.210,90 - 
2009 - - 
2010 - - 
2011 - - 
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Pessoas Jurídicas 
Fase Administrativa 

 
ANO RECEITA VARIAÇÃ

O 
% 

2008 112.188,
85 

- 

2009 - - 
2010 - - 
2011 - - 

 
Pessoas Jurídicas 

Fase Executiva 
 

ANO RECEITA VARIAÇÃO 
% 

2008 55.839,81 - 
2009 - - 
2010 - - 
2011 - - 

 
Arrecadação Consolidada 

 
ANO RECEITA VARIAÇÃO 

% 
2005 258.133,45 - 
2006 837.265,53 224 
2007 626.566,77 (25) 
2008 681.143,10 9 
2009 643.210,64 (6) 
2010 684.278,47 6 
2011 767.297,24 12 

 
2.2.2.1 - Receita obtida, exclusive dívida ativa, referente a anuidades de exercícios findos: A receita 
auferida com este tipo de débitos recuou 11% no exercício mantendo a tendência iniciada em 2008. A 
aplicação contínua da Política de Tratamento da Inadimplência é a principal explicação para esse viés, 
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dado que, os resultados das re-cobranças de anuidades vencidas, praticamente, excluem pagamentos de 
dívidas que já acumularam 5 anos de débito. Estes créditos, se não foram recebidos na fase de cobrança 
administrativa da PTI, foram alvo de acordos de parcelamentos ou aguardam decisões judiciais. Mais uma 
vez, não foi possível mensurar o desempenho segmentado, pois os relatórios emitidos a partir do Siscafw 
apresentaram-se inconsistentes, apontando valor total consolidado maior do que o apurado por nossa 
contabilidade em R$ 542.746,82 (quinhentos e quarenta e dois mil setecentos e quarenta e seis reais e 
oitenta e dois centavos). Da mesma forma que nos últimos anos optamos por ancorar nossa análise nos 
dados consolidados, originários de nossos controles contábeis e financeiros e, apenas em relação a estes, 
nos responsabilizamos. 

Pessoas Físicas 
  

ANO TOTAL 
(R$) 

VARIAÇÃO 
% 

2005 256.900,53 - 
2006 326.580,40 27 
2007 465.437,30 43 
2008 - - 
2009 - - 
2010 - - 
2011 - - 

 
Pessoas Jurídicas 

 
ANO TOTAL 

(R$) 
VARIAÇÃ

O 
% 

2005 44.856,64 - 
2006 36.135,56 (19) 
2007 99.525,61 175 
2008 - - 
2009 - - 
2010 - - 
2011 - - 

 
Arrecadação Consolidada 

 
 ANO TOTAL 

(R$) 
VARIAÇÃO 

% 
2005 301.757,17 - 
2006 362.715,96 20 
2007 564.962,91 56 



     CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA – 1ª REGIÃO - RJ 
     Av. Rio Branco, 109 – 16º e 19º andares - Centro 

Tel.: (21) 2103-0178 Fax.: (21) 2103-0106 
CEP.: 20054-900 Rio de Janeiro – RJ 
e-mail: corecon-rj@corecon-rj.org.br 

www.corecon-rj.org.br 
 
 

 17 

2008 518.361,09 (8) 
2009 504.892,24 (3) 
2010 445.140,14 (12) 
2011 395.800,38 (11) 
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2.2.3 – Prosseguimento do processo de atualização e refinamento das informações cadastrais das 
pessoas jurídicas e físicas: Foram atualizados 1.634 endereços e dados cadastrais de pessoas físicas e 
jurídicas, por meio de consultas aos cadastros da Receita Federal, da Procob - Soluções em Informática, 
contratada pelo CORECON-RJ, telefone, Internet e outros. Apesar das localizações de pessoas físicas 
terem sofrido redução de 16%, em relação a 2010, houve ganho qualitativo pois, em alguns casos, 
endereços desatualizados fornecidos pela Receita Federal, com base na última declaração de imposto de 
renda, foram atualizados via Procob. No que diz respeito às pessoas jurídicas houve recuo de 56% nas 
localizações em relação ao mesmo período. Registre-se que estes são dados fornecidos pela Secretaria de 
Registros a partir do Siscafw e contém as atualizações efetuadas pela Secretaria de Fiscalização, que não 
efetuou este controle em separado.  

 
Atualização de endereços 

 
ANO PESSOAS 

FÍSICAS 
VARIAÇÃO 

% 
PESSOAS 
JURÍDICAS 

VARIAÇÃO 
% 

2005 4.141 - 1.011 - 
2006 3.948 (5) 257 (75) 
2007 4.045 2 436 70 
2008 3.298 (18) 353 (19) 
2009 2.808 (15) 406 15 
2010 1.720 (39) 433 7 
2011 1.443 (16) 191 (56) 

 
Origem das atualizações1 

 
ANO RECEITA 

FEDERAL 
PROCOB TELEFONE 

E 
INTERNET 

OUTROS2 TOTAL 

2005 - - - - - 
2006 - - - - - 
2007 - - - - - 
2008 - - - - - 
2009 78 202 260 2.268 2808 
2010 9 104 17 1.590 1.720 
2011 46 76 153 1.168 1.443 

 

                                                   
1 Nas três primeiras colunas predominam as atualizações cadastrais efetuadas a partir da devolução de correspondências 
endereçadas a pessoas físicas. 
2 A categoria "Outros" inclui contatos feitos por iniciativa dos interessados, por qualquer meio, e atualizações não registradas no 
campo próprio do Sistema de Cadastro. 
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2.2.4 – Efetuar recadastramento das pessoas físicas inscritas, durante a substituição das carteiras 
de identificação profissional: Foram efetuados 848 recadastramentos, representando queda de 67% em 
relação ao exercício anterior. 
 

Recadastramentos 
 

ANO PESSOAS 
FÍSICAS 

VARIAÇÃO 
% 

PESSOAS 
JURÍDICAS 

VARIAÇÃO 
% 

2009 90 - - - 
2010 2.603 2.792 - - 
2011 848 (67) - - 

2.2.5 – Ampliar o número de pessoas físicas e jurídicas registradas: O objetivo era elevar em 5% o 
número de novos registros em relação ao exercício de 2010. Em relação às pessoas físicas houve redução 
de 13% e, no caso das pessoas jurídicas, a meta foi amplamente superada, pois o crescimento foi de 
355%. A destacar o desempenho da Secretária de Fiscalização responsável pelo registros de 83 pessoas 
físicas e 39 pessoas jurídicas correspondendo, respectivamente, a 29% e 78% dos totais. 

 
Pessoas Físicas 

 
ANO TOTAL VARIAÇÃO 

% 
2005 273 - 
2006 353 29 
2007 285 (19) 
2008 394 38 
2009 294 (25) 
2010 325 10 
2011 282 (13) 

 
Pessoas Jurídicas 

 
ANO TOTAL VARIAÇÃO 

% 
2005 13 - 
2006 12 (8) 
2007 16 33 
2008 15 (6) 
2009 23 53 
2010 11 (52) 
2011 50 355 

 
2.2.5.1 – Evolução do perfil dos registros  
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2.2.5.1.1 – Registros por região do Estado: A distribuição dos registros de pessoas físicas por regiões 
geográficas não sofreu alterações significativas, mas em relação ao ano anterior fechamos o exercício com 
menos 160 economistas no estado, representando queda de 1%. Em relação às pessoas jurídicas as 
oscilações por região também não foram dignas de nota, mas em relação ao ano anterior, fechamos o ano 
com menos 106 empresas registradas no Estado significando redução de 8%. 
 

 
 
 
 
 
 

Pessoas Físicas 
 

 
REGIÃO  CIDADES 2010 2011 VARIAÇÃ

O 
% 

Capital  Rio de Janeiro 10.255 10.119 (1) 
Baixada  
Fluminense  
 

Duque de Caxias; São João de Meriti; 
Nova Iguaçu; Mesquita; Japeri; Seropédica; 
Belford Roxo; Nilópolis e Queimados. 

207 209 1 

Niterói Niterói 1.364 1.323 (3) 
Metropolitana 
de Niterói 

São Gonçalo; Magé; Guapimirim; Itaboraí e 
Tanguá. 

173 181 5 

Baixada 
Litorânea 

Maricá; Saquarema; Araruama; Iguaba Grande; 
São  Pedro D'Aldeia; Arraial do Cabo; Cabo Frio; 
Armação de Búzios; Rio das Ostras; Casemiro de 
Abreu; Silva Jardim; Rio Bonito e Cachoeiras de 
Macacu.  

184 190 3 

Norte 
Fluminense 

Macaé; Conceição de Macabu; Carapebus; 
Quissamã; Campos dos Goytacazes; São João da 
Barra; Cardoso Moreira; São Fidélis e São 
Francisco de Itabapoana. 

161 158 (2) 

Serrana Petrópolis; Teresópolis; Nova Friburgo; 
Sumidouro; Duas Barras; Carmo; Cantagalo; Bom 
Jardim; Cordeiro; Macuco; Santa Maria Madalena; 
Trajano de Moraes e São Sebastião do Alto. 

324 328 1 

Centro-Sul 
Fluminense 

Paracambi; Engenheiro Paulo de Frontin; 
Vassouras; Miguel Pereira; Paty do Alferes; 
Paraíba do Sul; Três Rios; Sapucaia; Comendador 

62 64 3 
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Levy Gasparian e São José do Vale do Rio Preto. 
Noroeste 
Fluminense 

Itaocara; Aperibe; Cambuci; Santo Antônio de 
Pádua; Miracema; São José de Ubá; Itaperuna; 
Italva; Laje do Muriaé; Natividade; Porciúncula; 
Varre-Sai e Bom Jesus do Itabapoana. 

20 19 (5) 

Médio 
Paraíba 

Rio Claro; Piraí; Pinheiral; Barra Mansa;  Barra do 
Piraí; Itatiaia; Resende; Quatis; Valença; Rio das 
Flores; Visconde de Mauá; Penedo; Porto Real; 
Conservatória; Volta Redonda e Mendes. 

238 239 0,4 

Baía da Ilha 
Grande 

Ilha Grande; Paraty; Angra dos Reis; Mangaratiba 
e Itaguaí. 

41 39 (5) 

TOTAL  13.029 12.869 (1) 
 
 
 
 
 

Pessoas Jurídicas 
 
 

REGIÃO  CIDADES 2010 2011 VARIAÇÃO 
% 

Capital  Rio de Janeiro 1.170 1.073 (8) 
Baixada  
Fluminense  
 

Duque de Caxias; São João de Meriti; 
Nova Iguaçu; Mesquita; Japeri; Seropédica; 
Belford Roxo; Nilópolis e Queimados. 

8 6 (25) 

Niterói Niterói 30 27 (10) 
Metropolitana 
de Niterói 

São Gonçalo; Magé; Guapimirim; Itaboraí e 
Tanguá. 

11 10 (9) 

Baixada 
Litorânea 

Maricá; Saquarema; Araruama; Iguaba Grande; 
São  Pedro D'Aldeia; Arraial do Cabo; Cabo Frio; 
Armação de Búzios; Rio das Ostras; Casemiro de 
Abreu; Silva Jardim; Rio Bonito e Cachoeiras de 
Macacu.  

24 21 (12) 

Norte 
Fluminense 

Macaé; Conceição de Macabu; Carapebus; 
Quissamã; Campos dos Goytacazes; São João da 
Barra; Cardoso Moreira; São Fidélis e São 
Francisco de Itabapoana. 

2 2 0 

Serrana Petrópolis; Teresópolis; Nova Friburgo; 
Sumidouro; Duas Barras; Carmo; Cantagalo; Bom 
Jardim; Cordeiro; Macuco; Santa Maria Madalena; 
Trajano de Moraes e São Sebastião do Alto. 

14 14 0 
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Centro-Sul 
Fluminense 

Paracambi; Engenheiro Paulo de Frontin; 
Vassouras; Miguel Pereira; Paty do Alferes; 
Paraíba do Sul; Três Rios; Sapucaia; Comendador 
Levy Gasparian e São José do Vale do Rio Preto. 

5 6 20 

Noroeste 
Fluminense 

Itaocara; Aperibe; Cambuci; Santo Antônio de 
Pádua; Miracema; São José de Ubá; Itaperuna; 
Italva; Laje do Muriaé; Natividade; Porciúncula; 
Varre-Sai e Bom Jesus do Itabapoana. 

2 1 (50) 

Médio 
Paraíba 

Rio Claro; Piraí; Pinheiral; Barra Mansa;  Barra do 
Piraí; Itatiaia; Resende; Quatis; Valença; Rio das 
Flores; Visconde de Mauá; Penedo; Porto Real; 
Conservatória; Volta Redonda e Mendes. 

4 3 (25) 

Baía da Ilha 
Grande 

Ilha Grande; Paraty; Angra dos Reis; Mangaratiba 
e Itaguaí. 

0 1 100 

Total  1.270 1.164 (8) 
 
 
 
 
 
2.2.5.1.2 – Natureza da situação cadastral por faixa etária e sexo  
 

2010 
 

FAIXA ETÁRIA DEFINITIVOS PROVISÓRIOS CANCELADOS  REMIDOS NOVOS 
20 – 35 1.724 191 148 0 245 
36 – 45 2.108 161 488 0 41 
46 – 55 3.460 36 1.507 0 21 
56 – 65 3.785 19 2.323 0 9 
+ de 65 1.478 2 2.367 1.897 3 
Total 12.555 409 6.833 1.897 319 

Masculino 9.674 259 5.145 1.703 215 
Feminino 2.881 150 1.688 194 104 

% Masculino 77 63 75 90 67 
% Feminino 23 37 25 10 33 

 
2011 

 
FAIXA ETÁRIA DEFINITIVOS PROVISÓRIOS CANCELADOS  REMIDOS NOVOS 

20 – 35 1.690 154 164 0 208 
36 – 45 2.021 189 566 0 52 
46 – 55 3.238 36 1.666 0 14 
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56 – 65 3.691 20 2.767 106 4 
+ de 65 1.544 2 2.878 2.171 4 
Total 12.184 401 8.041 2.277 282 

Masculino 9.339 254 6.064 1.931 188 
Feminino 2.845 147 1.977 346 94 

% Masculino 77 63 75 85 67 
% Feminino 23 37 25 15 33 

 
2.2.5.2 - Fatos geradores dos cancelamentos de registros de pessoas físicas: Desde 2010, quando 
iniciamos o mapeamento deste indicador, a principal razão alegada em pedidos de cancelamento de 
registro é a do não exercício da profissão ou desemprego. Este dado é preocupante por revelar a 
indisponibilidade de postos de trabalho para economistas ou sua ocupação por outros profissionais. As 
duas segundas maiores são o falecimento e a aposentadoria, que cresceram significativamente em 2011, 
denunciando o envelhecimento da categoria.  
 

 
 
 
 
 
 

MOTIVO 2010 %  2011 % 
Aposentadoria   98 22 156 27 
Falecimento 109 25 184 31,4 
Transferência   13   3 18 3,1 
Não exercício da 
profissão/Desemprego 

210 47 219 37 

Doença     10   2,3 3 0,5 
Decisão Judicial     3   0,7 6 1 
Total 443 100 586 100 

 
2.2.5.3 - Correlação entre registros novos, cancelados e remidos: Em 2010 demos um salto em nossa 
capacidade de reter parte do total de economistas que deixam de pagar anuidades. O resultado deveu-se, 
em  grande parte, a decisão tomada pelo Plenário, naquele exercício, de suspender a concessão 
automática de registros remidos. O ingresso de novos economistas e a redução do número de pedidos de 
cancelamento concedidos contribuiu em menor grau para o resultado. Em 2011 voltamos a perder terreno 
nesta correlação, pois, embora o número de registros remidos tenha permanecido em queda, o número de 
novos registros também caiu, e o número de cancelamentos concedidos subiu significativamente. 

 
ANO NOVOS REMIDOS CANCELAMENTOS3 TOTAL VARIAÇÃO 

                                                   
3 A partir de 2009 na coluna cancelamentos estão computados os falecimentos e transferências. 



     CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA – 1ª REGIÃO - RJ 
     Av. Rio Branco, 109 – 16º e 19º andares - Centro 

Tel.: (21) 2103-0178 Fax.: (21) 2103-0106 
CEP.: 20054-900 Rio de Janeiro – RJ 
e-mail: corecon-rj@corecon-rj.org.br 

www.corecon-rj.org.br 
 
 

 24 

(A) (B) (A+B) % 
2005 273    37 498    535 51 
2006 353 510 693 1.203 29 
2007 285 406 500    906 31 
2008 394 416 543    959 41 
2009 294 214 486    700 42 
2010 325   67 321    388 84 
2011 282   35 586    621 45 

TOTAL 2.206 1.685 3.949 5.634 39 
 

2.2.5.4 - Fatos geradores dos cancelamentos de registros de pessoas jurídicas: O carro-chefe dos 
cancelamentos de registro de pessoas jurídicas foi o encerramento de atividades em 2010. Em 2011 o 
quadro piorou significativamente tendo aumentado três vezes e meia em relação ao exercício anterior, 
impactando o número total de cancelamentos. 

 
MOTIVO 2010 % 2011 % 

Encerramento das 
atividades 

49 83 172 89 

Transferência   2   3     1 0,5 
Alteração do Objeto Social   5   8   11   6 
Incorporação   2   3     8   4 
Decisão Judicial   2   3     1 0,5 
Total 60   

100 
193 100 

 
2.2.5.4.1 - Correlação entre registros novos e cancelamentos de pessoas jurídicas: Em 2010 tivemos 
desempenho sofrível na tentativa de repor parte do total de empresas que deixaram de pagar anuidades, 
por terem cancelado seus registros. Em 2011 a correlação foi um pouco melhor, refletindo o trabalho 
desenvolvido pela Secretaria de Fiscalização.  

 
ANO NOVOS 

(A) 
CANCELAMENTOS 

(B) 
REPOSIÇÃO 

% 
2005 13 35 37 
2006 12 67 18 
2007 16 60 27 
2008 15 73 21 
2009 23 57 40 
2010 11 60 18 
2011 50 193 26 

TOTAL    140 545 26 
 



     CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA – 1ª REGIÃO - RJ 
     Av. Rio Branco, 109 – 16º e 19º andares - Centro 

Tel.: (21) 2103-0178 Fax.: (21) 2103-0106 
CEP.: 20054-900 Rio de Janeiro – RJ 
e-mail: corecon-rj@corecon-rj.org.br 

www.corecon-rj.org.br 
 
 

 25 

2.2.5.5 – Evolução do número de Pessoas Físicas com registros definitivos em situação ativa: Ao 
contrário do ano anterior o total verificado nesta categoria sofreu redução da ordem de 3%. Este resultado 
decorre do aumento no número de cancelamentos verificado em 2011.  
 

ANO TOTAL VARIAÇÃO 
% 

2005 12.899 - 
2006 13.372 4 
2007 13.803 3 
2008 12.065 (13) 
2009 11.698 (3) 
2010 12.590 8 
2011 12.259 (3) 

 
2.2.5.6 – Evolução do número de Pessoas Físicas adimplentes: Ao contrário do último exercício o 
resultado foi negativo, pois 101 economistas deixaram de pertencer a esta categoria ocasionando redução 
de 1% em relação ao exercício anterior, quando houve crescimento de 3%. 
 

ANO TOTAL VARIAÇÃO 
% 

2005 8.412 - 
2006 8.745 4 
2007 7.774 (11) 
2008 7.492 (4) 
2009 7.442 (0,7) 
2010 7.670 3 
2011 7.569 (1) 

2.2.5.7 – Redução marginal do número de Economistas em Condição de voto: Em 2011 foi 
interrompido o processo de crescimento deste indicador iniciado em 2008, na medida em que 30 
economistas deixaram de pertencer a esta categoria. A participação dos remidos no ECV, que havia sido 
reduzida em 2010, se manteve estável em função da redução do número de economistas em dia. 
 

ANO TOTAL VARIAÇÃO 
% 

2005 9.121 - 
2006 9.879 8 
2007 9.260 (6) 
2008 9.440 2 
2009 9.628 2 
2010 9.953 3 
2011 9.883 (0,7) 
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Participação dos registros remidos no ECV 
 

     ANO ECV REMIDOS4 PARTICIPAÇAO 
% 

2005 9.121 757 8 
2006 9.879 1.125 11 
2007 9.260 1.504 16 
2008 9.440 1.911 20 
2009 9.628 2.120 22 
2010 9.953 1.897 20 
2011 9.883 1.932 20 

 
2.2.5.7.1 - Economistas em condições de obter registro remido: Iniciamos no exercício o controle do 
estoque de registros remidos que podem vir a ser solicitados. O volume existente pode impactar em 20% o 
total de economistas que pagam anuidades atualmente. 

 
ANO HOMENS MULHERES TOTAL VARIAÇÃ

O % 
2011 1.542 333 1.875 - 

 
2.2.5.8 – Redução do número de Pessoas Jurídicas em situação ativa: O ritmo da queda neste 
segmento iniciado em 2008 continua aumentando. Foram 140 empresas que deixaram de estar em 
situação cadastral ativa em 2011. A expectativa é de manutenção da tendência tendo em vista que, pelo 
segundo ano consecutivo, foi possível aplicar a PTI para Pessoas Jurídicas. O ajuizamento de ações de 
execução fiscal revela significativo número de empresas que, embora constem de nosso cadastro como 
ativas, já encerraram suas atividades. 

ANO TOTAL VARIAÇÃO 
% 

2005 1.708 - 
2006 1.781 4 
2007 1.810 2 
2008 1.721 (5) 
2009 1.680 (2) 
2010 1.625 (3) 
2011 1.485 (9) 

 
2.2.5.9 – Diminuição do número de Pessoas Jurídicas adimplentes: Neste segmento a tendência de 
redução verificada a partir de 2010 permanece, embora tenha atenuado sua velocidade. No exercício 11 
empresas deixaram a condição de adimplentes contra as 25 do exercício anterior. 

                                                   
4 O relatório emitido a partir do Siscafw apresentou número de remidos superior ao dos controles da Secretaria de Registros. 
Optamos por utilizar os dados compilados por esta última. 
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Pessoas Jurídicas com registros definitivos adimplentes 

 
ANO TOTAL VARIAÇÃO 

% 
2005 443 - 
2006 463 5 
2007 475 3 
2008 458 (4) 
2009 477 4 
2010 452 (5) 
2011 441 (2) 

 
2.2.5.10 – Redução do número de processos de renegociação de débitos: No que diz respeito às 
pessoas físicas houve redução da ordem de 24%, representando redução de 196 processos em relação ao 
exercício passado. Essa tendência firme de queda, no número de devedores que evitavam os processos 
de execução fiscal, via acordos de parcelamento, vem se mantendo desde 2007. Quanto às pessoas 
jurídicas, após o resultado positivo de 2010, ocorreu nova redução da ordem de 13%, porém em escala 
menor do que as verificadas em 2008 e 2009. A queda representou 4 renegociações a menos do que em 
2010  
 

Pessoas Físicas com processos de renegociação de débitos 
 

ANO TOTAL VARIAÇÃO 
% 

2005 1.405 - 
2006 1.898 35 
2007 1.668 (12) 
2008 1.336 (20) 
2009 1.163 (13) 
2010 807 (31) 
2011 611 (24) 

Pessoas Jurídicas com processos de renegociação de débitos 
 

ANO TOTAL VARIAÇÃO 
% 

2005 120 - 
2006 182 52 
2007 1.007 453 
2008 133 (87) 
2009 23 (83) 
2010 31 35 
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2011 27 (13) 
 
2.2.6 – Desenvolver gestões junto aos demais conselhos regionais e ao COFECON destinadas a 
reverter decisões judiciais desfavoráveis, acerca da correção dos valores das anuidades em 
processos de  execução fiscal: Participamos ativamente das articulações políticas que viabilizaram a 
aprovação da Lei 12.514/11, que legitima a fixação de anuidades por parte dos conselhos federais de 
fiscalização profissional, assessorando, tanto o Gabinete da Deputada Jandira Feghalli, quanto o Conselho 
Federal de Economia na redação do texto que deu origem a Lei. Embora a legislação não tenha efeito 
retroativo, ou seja, não cobre processos de execução fiscal já ajuizados, e apesar da iniciativa da  
Confederação Nacional dos Profissionais Liberais que patrocinou Ação Direta de Inconstitucionalidade, 
questionando o dispositivo legal, o resultado alcançado foi positivo, pois até o julgamento da ADI, mesmo 
que o resultado seja desfavorável aos conselhos, a fixação dos valores de anuidades, por estas entidades, 
está legitimada, reduzindo o passivo a descoberto que pode ser alvo de decisões desfavoráveis na justiça.  
 
2.3 – Intensificação da Fiscalização: A partir do reaquecimento no mercado mobiliário no Rio de Janeiro, 
com novas empresas sendo abertas e algumas, que haviam se transferido para São Paulo, voltando a 
operar no Estado, houve um incremento na demanda deste setor por serviços técnicos prestados por 
economistas. Em 2011, a Secretaria de Fiscalização intensificou sua atuação neste segmento, focando as 
ações de fiscalização nas pessoas físicas e jurídicas atuantes no setor.  
 
2.3.1 – Recompor a equipe de fiscais: Em Janeiro de 2011 a Secretaria de Fiscalização foi reforçada 
com a contratação de um economista-fiscal, recuperando assim o efetivo que detinha em 2009. Em 
decorrência disto, as tarefas de fiscalização foram divididas entre o Secretário de Fiscalização e esse 
profissional, resultando no incremento de sua ação sobre as pessoas físicas e jurídicas. Também 
contribuiu para isto a incorporação de uma Assistente Administrativa à equipe. 
 
2.3.2 – Aprimorar o sistema de controle e acompanhamento dos processos de fiscalização, em 
especial, quanto aos prazos definidos em cada uma de suas fases: Com o aumento do efetivo da 
Secretaria de Fiscalização houve uma melhora no que diz respeito ao controle dos prazos dos processos. 
O economista-fiscal, recém-chegado, desenvolveu uma rotina de acompanhamento que proporcionou 
redução substancial no tempo de vida útil de cada processo, considerando o período compreendido entre 
sua abertura e seu efetivo encerramento. 
 
2.3.3 – Conclusão dos processos de fiscalização, iniciados em anos anteriores: Dos 33 processos 
pendentes, considerados os referentes a pessoas jurídicas, físicas, concursos públicos e prefeituras, a 
Secretaria de Fiscalização conseguiu dar andamento a 20 deles no exercício. Embora permaneçam 
pendentes de conclusão 13 casos, o desempenho na execução da ação foi quantitativamente melhor que o 
do exercício anterior. 
 

ANO PROCESSO
S 

PENDENTES 

PROCESSOS 
ENCERRADOS 

VARIAÇÃO 
% 
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2009 48 1 - 
2010 47 14 1.300 
2011 33 20 43 
2012 13   

 
2.3.4 – Dar continuidade ao trabalho de identificação dos registros provisórios e credenciais de 
estudantes vencidos, buscando transformá-los em registros definitivos: A ação não foi reeditada em 
2011, tendo em vista a existência de processos, abertos em sua primeira execução em 2010, a ser 
encerrados. 
 
2.3.5 – Promover o saneamento do cadastro de pessoas jurídicas e físicas inadimplentes: No ano 
2011 a Secretaria de Fiscalização também não conseguiu realizar o trabalho. Tal inação decorreu do fato, 
de que, com a chegada do novo economista-fiscal, tanto o seu treinamento como o desempenho de suas 
atividades se voltaram especificamente à fiscalização do exercício indevido da profissão, que conforme  
demonstrado mais adiante, apresentou resultados significativos, bem superiores aos dos anos anteriores. 
A Secretaria já tem pronta a planilha de acompanhamento dos inadimplentes, bem como das sub-ações a 
serem desenvolvidos neste trabalho. Em 2012, com o novo funcionário já integrado, e dominando os 
procedimentos de fiscalização, este trabalho será retomado. 
 

Pessoas Físicas 
 

ANO TOTAL VARIAÇÃ
O 
% 

REGISTROS 
REGULARIZADOS 

VARIAÇÃO 
% 

2007 118 - 5 - 
2008 26 (78) 5 (0) 
2009 11 (58) 10 100 
2010 0 (100) 0 (100) 
2011 0 - 0 - 

 
Pessoas Jurídicas 

 
ANO TOTAL VARIAÇÃ

O 
% 

REGISTROS 
REGULARIZADOS 

VARIAÇÃO 
% 

2007 7 - 1 - 
2008 45 543 6 500 
2009 20 (56) 15 150 
2010 0 (100) 0 (100) 
2011 0 - 0 - 

Consolidado 
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ANO TOTAL VARIAÇÃO 
% 

REGISTROS 
REGULARIZADOS 

VARIAÇÃO 
% 

2007 125 - 6 - 
2008 71 (57) 11 83 
2009 31 (44) 25 127 
2010 0 (100,0) 0 (100,00) 
2011 0 - 0 - 

 
2.3.6 – Aprimorar os instrumentos utilizados na ação fiscalizadora: A busca do objetivo tem se dado 
na prática cotidiana, caso a caso, com destaque especial para o aprimoramento da capacidade 
argumentativa dos economistas-fiscais, em especial, quando lidam com empresas do ramo financeiro não 
registradas. 
 
2.3.7 – Finalizar as ações fiscalizadoras, iniciadas em 2006, focadas nas empresas de consultoria: A 
Secretaria de Fiscalização ainda não conseguiu dar conta da ação, em função do tempo que o mesmo 
demanda e, principalmente, por ter priorizado o foco de suas atividades nas empresas atuantes no 
mercado financeiro. 
 
2.3.8 – Intensificar a fiscalização sobre as empresas que atuam no mercado financeiro: Conforme 
apontado no subitem 2.3, este foi o principal foco da Secretária de Fiscalização no exercício. 
 
2.3.9 – Fiscalizar as grandes empresas fluminenses onde haja necessidade de economistas: A 
opção de voltar os esforços da Secretaria de Fiscalização  às empresas atuantes no mercado financeiro e 
às de grande porte, tem como objetivo não apenas o registro da pessoa jurídica em si, que por certo 
resultará em maior arrecadação aos cofres da Autarquia, mas também  no dos economistas nelas 
atuantes. Das 39 empresas registradas em 2011, oito possuem capital social igual ou superior a 
R$1.000.000,00 (um milhão de reais). A estratégia foi elaborada prevendo quatro eixos. O primeiro é a 
fiscalização das empresas com sede no Estado. O segundo diz respeito à exigência de registro secundário, 
para aquelas com sede em outros estados. A terceira constitui a aplicação de penalidades as infratoras da 
Lei 1.411/51 e a última, a interposição de ações judiciais quando não se chega a termo satisfatório 
mediante ações administrativas. 
 
2.3.9.1 – Empresas que se registraram no exercício:   
 

Empresa Capital Social Ramo de atividade Ação tomada 
Opus Gestão de Recursos 10.860.000,00 Mercado financeiro Registro 
Mercatto Gestão de Recursos    1.000.000,00 Mercado financeiro Registro 
Banco Modal S.A. 188.659.541,64   Banco Múltiplo Reativação de 

registro 
Tabriza Brasil Consultoria 102.074.079,47   Consultoria Registro 
ICAP do Brasil DTVM 132.518.363,00 Mercado financeiro Registro 
JGP Gestão de Recursos    2.761.400,00 Mercado financeiro Registro 
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Opus Serviços Financeiros 14.778.580,00 Consultoria/Assessori
a 

Registro 

 
2.3.9.2 – Empresas que efetuaram registro secundário: Observou-se que grandes empresas do 
mercado financeiro e de outras áreas de economia e finanças, possuem filiais no Rio de Janeiro, sendo 
registradas em CORECONs de outros Estados, principalmente em São Paulo, mas sem o devido registro 
secundário. A Secretaria de Fiscalização iniciou em 2011 ações destinadas  a fazer valer a obrigatoriedade 
do registro secundário. Apesar de não haver efetivo recolhimento de anuidade, a partir destes registros, 
abre-se a possibilidade de obrigar os economistas que nelas trabalham a formalizar seus registros. 
 

Empresa Capital Social Ramo de atividade 
Credit 
Suisse 

1.530.000.000,00 Banco de Investimentos 

 
2.3.9.3 – Empresas multadas: A aplicação das multas, independente dos montantes envolvidos, objetiva 
a disseminação da informação de que o CORECON-RJ tem cumprido sua atividade primordial, que é a 
fiscalização do exercício profissional. Este processo é educativo na medida em que as empresas se 
organizam por grupos de atividades e as informações acerca de nossa ação são difundidas entre elas. 
 

Empresa Valor  Embasamento Legal 
Fundação Getulio 
Vargas 

11.724,45 Economista sem 
registro 

Banco do Brasil 11.724,45 Obstruiu a fiscalização 
Vale S.A. 11.724,45 Economista sem 

registro 
BN Y Mellon DTVM S/A 11.724,45 Negou-se a registrar-se 
Fitch Ratigns Brasil Ltda   2.982,05 Negou-se a registrar-se 

 
2.3.9.4 – Ações Judiciais: No exercício, através de ação impetrada na justiça, por terem  sido esgotados 
todos os recursos na esfera administrativa, o CORECON-RJ obteve o registro definitivo de uma empresa. 
Há ainda de se destacar as ações, impetradas e ainda não julgadas em última instância, contra o Banco do 
Brasil S.A e a Caixa Econômica Federal que têm se recusado a fornecer seus respectivos planos de 
cargos e salários, alegando que não possuem economistas em seus quadros.  
 

Empresa Motivo Andamento 
Opus Gestão de 
Recursos 

Negou-se a registrar-
se 

Encerrada. Registrou-
se 

Banco do Brasil Obstruiu a fiscalização Em andamento. 
Caixa Econômica 
Federal 

Obstruiu a fiscalização Em andamento. 
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2.3.10 – Retomar as ações de fiscalização sobre as secretarias de fazenda municipais, de 
planejamento estadual, e outros órgãos públicos onde haja, potencialmente, o desempenho de 
atividades privativas de Economista: Em função da priorização apontada no subitem 2.3 a execução da 
ação foi postergada. Entretanto, cabe destaque o resultado obtido em relação a processo de licitação 
aberto pela Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, para serviços de auditoria econômico-financeira, no 
qual o Edital restringia a participação às empresas de contabilidade registradas no respectivo Conselho 
Regional. A partir de denúncia, encaminhada ao Conselho, a Secretaria de Fiscalização encaminhou oficio 
ao Órgão, encarregado do certame, solicitando retificação do Edital de forma a permitir que pessoas 
jurídicas, registradas nos Conselhos de Economia pudessem participar. O Edital de licitação foi retificado, 
passando a incluir empresas prestadoras de serviços técnicos de economia. 
 
2.3.11 – Pactuar convênios com a Junta Comercial do Estado e com o Cartório de Registro de 
Pessoas Jurídicas para acesso às informações cadastrais daquelas que prestem serviços técnicos 
de economia e finanças: A execução da ação permanece pendente. 
 
2.3.12 – Publicar versão atualizada da cartilha informativa sobre a ação da fiscalização: Tendo sido 
um ano rico, no que diz respeito à acumulação de experiência na fiscalização de empresas que atuam no 
mercado financeiro, conforme apontado nos subitens 2.3 e 2.3.8, a execução da ação foi postergada de 
forma a permitir a inclusão do produto por ela proporcionado. 
 
2.3.13 – Realizar campanhas de esclarecimento, junto aos profissionais e estudantes de economia, 
quanto aos aspectos legais que envolvem a profissão: Em que pese não ter sido possível realizar 
campanhas de porte, foram levadas a cabo as seguintes atividades: 
 
Palestra ministrada pelo Secretário de Fiscalização para os estudantes da Universidade Estácio de Sá, por 
ocasião da Semana do Economista, sobre os aspectos legais do exercício profissional e o papel do 
Conselho. Na ocasião foram distribuídos folders, livros e fichas de registro de estudantes junto ao 
CORECON-RJ; 
 
Participação na III Semana do Economista da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde foram  
distribuídos folhetos, folders, livros e foram prestadas informações sobre o registro de economistas e 
estudantes; 
 
Envio de ofícios, as vinte e três faculdades de economia do Estado do Rio de Janeiro, encaminhando 
exemplares do folder "Direitos e Deveres do Economista". A publicação  contém  informações sobre a 
legislação vigente e sobre o processo de registro no Conselho; 
 
Palestra ministrada pelo Secretário de Fiscalização, nos mesmos moldes da realizada na Universidade 
Estácio de Sá, por ocasião da visita de estudantes da Universidade de Maringá do Estado do Paraná ao 
CORECON-RJ. 
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2.3.14 – Realizar campanhas de divulgação da profissão aos estudantes secundaristas: A ação foi 
postergada em função da falta de condições objetivas para executá-la no período, sendo a principal delas o 
quantitativo de empregados lotados na Secretaria de Fiscalização, insuficiente para absorver a tarefa. 
 
2.3.15 – Concluir a reestruturação e consolidação do Manual de Rotinas e Procedimentos da 
Secretaria de Fiscalização: O manual estará sendo objeto de revisão e aprimoramento capaz de 
incorporar as experiências adquiridas na ação prioritária, detalhada no subitem 2.3. 
 
2.3.16 – Inaugurar linha de ação voltada para a fiscalização de consultorias prestadas por 
professores de economia, sem registro profissional: A Secretaria de Fiscalização elaborou plano de 
ação para dar conta deste desafio. Entretanto, para pô-lo em prática, depende da assinatura de convênios 
a serem firmados com entidades públicas e privados, principalmente com o Cartório de Registro Civil de 
Pessoas Jurídicas, pois é nele que sem concentram assentamentos da maioria das empresas voltadas à 
Consultoria e Assessoria nas áreas econômica e financeira. No próximo exercício a Secretaria 
desenvolverá esforços destinados a viabilização destes convênios. 
2.3.17 – Aprimorar os mecanismos e a metodologia de fiscalização dos concursos públicos, 
buscando torná-la mais eficaz e intensificá-la: Não houve um efetivo aprimoramento da metodologia 
aplicada à fiscalização dos concursos públicos, porém o aumento do número de funcionários na Secretaria 
de Fiscalização possibilitou maior dedicação à pesquisa em sites especializados. Dos concursos realizados 
em 2011 foram fiscalizados 12. Isto representou crescimento de 71% em relação ao exercício anterior. Em 
todos os casos, a primeira iniciativa foi buscar resolver os conflitos, por canais administrativos, junto às 
empresas promotoras e aos responsáveis pela realização dos certames. 
 

Concursos Públicos 
 

ANO CONCURSOS 
FISCALIZADOS 

VARIAÇÃO 
% 

2004 1 - 
2005 - (100) 
2006 1 100 
2007 6 600 
2008 6 0 
2009 5 (17) 
2010 7 40 
2011 12 71 

 
2.3.18 – Acompanhar a convocação dos aprovados para os cargos de economista nos concursos 
encerrados: Embora o objetivo não tenha sido prioritário, cabe destacar a iniciativa de buscar contato com 
o BNDES a fim de solicitar a priorização da nomeação dos profissionais aprovados no certame realizado 
em 2009, cujo prazo de validade encerra-se em fevereiro de 2012, em contraposição a decisão do Banco 
de realizar novo concurso no próximo exercício. 
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2.3.19 – Estender a atuação da Secretaria de Fiscalização aos municípios do interior: A execução da 
ação foi postergada ao constatar-se a insuficiência do número de empregados lotados na Secretaria, vis a 
vis, o volume de outras atividades desenvolvidas. 
 
2.3.20 – Duplicar o número de pessoas físicas e jurídicas fiscalizadas em 2010: A análise do 
desempenho obtido na execução das sub-ações em que esta se desdobra, demonstra a correção da 
estratégia de investir no aprimoramento da capacidade operacional da Secretaria de Fiscalização. Com 
exceção do número de ofícios enviados, todos os demais indicadores obtiveram resultados positivos. O 
resultado financeiro obtido, embora em números absolutos ainda seja modesto, já permitiu que a 
Secretaria seja responsável por arrecadar 71% do valor de seu custo operacional, considerados os últimos 
quatro anos.  
 
2.3.20.1 – Localização de Pessoas Físicas e Jurídicas: Após a identificação de empresas e pessoas 
físicas que em tese estão desempenhando funções de economistas, este é o passo mais importante da 
ação fiscalizadora e consiste no desafio de localizar os espaços físicos onde estão atuando. Os cadernos 
de economia dos jornais são fonte importante para o primeiro passo e, em 2011, possibilitaram a 
Secretaria Executiva selecionar 66 matérias que citavam pessoas físicas e/ou jurídicas, a partir da 
concessão de  entrevistas sobre Economia. Outra vertente da ação é a localização de empresas e 
economistas cujos endereços estão desatualizados no Sistema de Cadastro. No exercício ela não foi 
realizada por insuficiência de pessoal na Secretaria de Fiscalização. 
  

Pessoas Físicas 
 

    ANO   TOTAL VARIAÇÃO 
% 

  2007 118 - 
  2008    26 (78) 
  2009    11 (58) 
  2010      0       (100) 
  2011    59        100 

 
Pessoas Jurídicas 

 
ANO TOTAL VARIAÇÃ

O 
% 

2007 7 - 
2008 45 543 
2009 20 (56) 
2010 0      (100) 
2011 7       100 
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Consolidado 
 

ANO TOTAL VARIAÇÃO 
% 

2007 125 - 
2008   71 (57) 
2009   31 (44) 
2010     0      (100) 
2011   66       100 

 
Fontes das localizações 

 
ANO RECEITA 

FEDERAL 
PROCOB JORNAIS DENÚNCIAS TOTAL % 

2007 - - - -  - 
2008 - - - -  - 
2009 - - - -  - 
2010 - - - -  - 
2011 - - 66 - 66 100 

 
2.3.20.2 - Ofícios enviados: Conforme já apontado foi o único indicador com resultado negativo, em 
elação ao ano anterior, da ação. Entretanto, as respectivas quedas de 60 e 62% no número de ofícios 
encaminhados as pessoas físicas e jurídicas, foi amplamente compensada pelo crescimento das demais 
sub-ações. 
    

Pessoas Físicas 
 

ANO QUANTIDADE VARIAÇÃO 
% 

2007 - - 
2008 - - 
2009 138 - 
2010 741 437 
2011 297 (60) 

 
Pessoas Jurídicas 

 
ANO QUANTIDADE VARIAÇÃO 

% 
2007 - - 
2008 - - 
2009 39  
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2010 489 1.153 
2011 185 (62) 

 
2.3.20.3 - Processos abertos: Em relação ao exercício anterior, o número de processos de fiscalização 
abertos contra pessoas físicas elevou-se em 17% e contra pessoas jurídicas 204%. No total foram 
envolvidos 144 economistas e, em termos consolidados, houve incremento de 58% no número de 
processos abertos em relação ao ano anterior. 

 
Pessoa Física 

 
ANO QUANTIDADE VARIAÇÃ

O % 
2006 0 - 
2007 0 - 
2008 26 - 
2009 92 254 
2010 93 1 
2011 109 17 

 
 
 
 
 

Pessoa Jurídica 
 

ANO QUANTIDADE VARIAÇÃO 
% 

ECONOMISTAS 
ENVOLVIDOS 

VARIAÇÃO 
% 

2006 75 - 32 - 
2007 167 123 122 281 
2008 90 (46) 10 (92) 
2009 22 (76) 10 0 
2010 26 18 13 30 
2011 79 204 35 169 

 
Consolidado 

 
ANO QUANTIDADE VARIAÇÃ

O 
% 

2006 75 - 
2007 167 123 
2008 116 (31) 
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2009 114 (2) 
2010 119 4 
2011 188 58 

 
2.3.20.4 – Notificações emitidas: As notificações emitidas para pessoas físicas evoluíram 445% e em 
relação às pessoas jurídicas 367%, perfazendo um total de 193 emissões. 
 

Pessoas físicas 
 

ANO QUANTIDADE VARIAÇÃ
O % 

2007 - - 
2008 - - 
2009 26 - 
2010 20 (23) 
2011 109 445 

 
  Pessoas jurídicas 

 
ANO QUANTIDADE VARIAÇÃ

O % 
2007 - - 
2008 - - 
2009 7 - 
2010 18 157 
2011 84 367 

2.3.20.5 – Autos de Infração: O volume de autos de infração lavrados contra pessoas físicas cresceu 
1.100% e, em relação às empresas 683%, perfazendo um total de 119 autos emitidos. 
 

Pessoas físicas 
 

ANO QUANTIDADE VARIAÇÃ
O % 

2007 - - 
2008 - - 
2009 6 - 
2010 6 0 
2011 72 1.100 

 
Pessoas jurídicas 

 
 ANO QUANTIDADE VARIAÇÃ
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O % 
2007 - - 
2008 - - 
2009 1 100 
2010 6 500 
2011 47 683 

 
2.3.20.6 – Multas aplicadas: A quantidade de multas aplicadas a pessoas físicas  aumentou 767%. Em 
relação a pessoas jurídicas, as quais nenhuma multa havia sido aplicada em 2010, foram lavradas 21 em 
2011, representando crescimento de 2.000% se comparada com o ano de 2009, último exercício em que o 
evento havia ocorrido. Os respectivos valores alcançaram R$ 10.158,70 e R$ 83.569,69 reais e a maior 
parte de seu ingresso efetivo deverá ocorrer a partir de 2012, dado que algumas precisarão ser cobradas 
por execução fiscal. 
 

Pessoa Física 
  

ANO QUANTIDAD
E 

VARIAÇÃ
O 
% 

VALOR VARIAÇÃO 
% 

2006 0 0 0 0 
2007 0 0 0 0 
2008 0 0 0 0 
2009 6 -   2.100,00 - 
2010 3 (50)      942,00      (55) 
2011 26 767 10.158,70 978 

 
 
 
 

Pessoa Jurídica 
 

ANO QUANTIDAD
E 

VARIAÇÃO 
% 

VALOR VARIAÇÃO 
% 

2006 0 0 0 0 
2007 0 0 0 0 
2008 0 0 0 0 
2009 1 - 3.654,55 - 
2010 0 (100) 0 (100) 
2011 21 2.0005 83.569,69 2.187* 

 
                                                   
5 Comparação com o último exercício em que o evento havia ocorrido 
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2.3.20.7 - Multas recebidas: Em relação ao recebimento de multas, houve crescimento de 70% em 
relação as pessoas físicas e de 50% no caso das pessoas jurídicas. Do ponto de vista consolidado, houve 
elevação de 53%. 

Pessoa Física 
  

ANO QUANTIDADE VARIAÇÃO 
% 

VALOR VARIAÇÃO 
% 

2006 0 0 0 0 
2007 0 0 0 0 
2008 0 0 0 0 
2009 1 100    600,00 100 
2010 5 400 1.583,10 164 
2011 8 60 2.689,64 70 

 
Pessoa Jurídica 

 
ANO QUANTIDAD

E 
VARIAÇÃO 

% 
VALOR VARIAÇÃO 

% 
2006 0 0 0 0 
2007 0 0 0 0 
2008 0 0 0 0 
2009 0 0 0 0 
2010 1 100 3.654,55 100 
2011 3 200 5.497,07 50 

 
 
 
 
 
 
 

Consolidado 
 

ANO QUANTIDAD
E 

VARIAÇÃO 
% 

VALOR VARIAÇÃO 
% 

2006 0 0 0 0 
2007 0 0 0 0 
2008 0 0 0 0 
2009 1 100 600,00 100 
2010 6 500 5.237,65 773 
2011 11  83 8.186,71   53 
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2.3.20.8 - Registros de Pessoas Físicas decorrentes dos processos de fiscalização: O número de 
registros de pessoas físicas decorrente da ação fiscalizadora aumentou 107% e o de pessoas jurídicas 
1.850%. Os resultados financeiros obtidos a partir desses registros cresceram 56 e 2.885%, 
respectivamente. 

 
Pessoas Físicas 

 
ANO QUANTIDADE VARIAÇÃO 

% 
VALOR VARIAÇÃO 

% 
2006   2 -    648,90 - 
2007 10 400 2.836,21 337 
2008 11  1  3.193,63   11 
2009 26 136 7.800,00 144 
2010 40    54 12.560,00   61 
2011 83 107    19.655,37  56 

 
Pessoas Jurídicas 

 
ANO QUANTIDADE VARIAÇÃ

O 
% 

VALOR VARIAÇÃ
O 
% 

2006 0 0   5.651,10 - 
2007 0 0   24.699,83 337 
2008 0 0 24.478,96     1 
2009 10 100 32.310,84   32 
2010 2 (80)   1.088,58   (97) 
2011 39 1.850   32.500,04 2.885 

 
 
 
 
 
 
 
 

Consolidado 
 

ANO QUANTIDADE VARIAÇÃ
O 
% 

VALOR VARIAÇÃO 
% 

2006 2 - 6,300,00 - 
2007 10 400 27.536,04 337 
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2008 - - 27.618,59 1 
2009 36 100 38.278,86 38 
2010 42 17 14.942,99 (61) 
2011 122 190 52.155,41 249 

 
2.3.20.9 – Custo operacional comparado a receita gerada6 
 

ANO CUSTO 
OPERACIONAL 

RECEITA % 

2008 110.566,58   64.239,47 58 
2009 189.631,58 106.975,70 56 
2010 192.019,71 128.015,23 67 
2011 270.184,51 191.468,57 71 

 
2.3.20.10 - Outras contribuições da Secretaria de Fiscalização: Em 2011, a Secretaria de Fiscalização 
verificou que a Secretaria de Registros, conforme determina a Consolidação da Legislação do Profissional 
de Economia, tem cancelado o registro dos profissionais, que no prazo de 1 ano não apresentam o diploma 
original. Esta rotina tem se revelado contraproducente por contribuir para elevar o número total de 
cancelamentos de registros, em alguns casos, de profissionais registrados e adimplentes. Identificada a 
fragilidade, a Secretaria de Fiscalização se propôs a assumir a gestão deste segmento de profissionais 
registrados. Após o decurso de 1 ano, sem a apresentação do devido diploma, ao invés da concessão do 
cancelamento automático, os processos serão encaminhados à Secretaria de Fiscalização, a fim de que o 
cumprimento da obrigação se dê através da abertura de processo sob sua condução, minimizando a 
redução no número de registros. 
 
2.4 - Valorização da Profissão 
 
2.4.1 – Executar ações, em conjunto com os demais conselhos regionais destinadas a combater a 
política de desregulamentação da profissão: A ação não foi objeto de iniciativas durante o exercício. 
 
2.4.2 – Monitorar a tramitação do PLS 658/07 e contribuir, se for o caso, para seu aprimoramento: A 
partir do engajamento dos conselheiros federais, residentes no Estado, na Comissão de Legislação do 
Conselho Federal, foi elaborada e entregue ao Senador Armando Monteiro, relator do projeto na Comissão 
de Educação, um substitutivo ao projeto em tramitação mais adequado as necessidades dos profissionais 
de economia.   
 
2.4.3 - Contribuir para o detalhamento do campo de atuação profissional do economista, a partir da 
legislação existente: A ação não foi executada. 

                                                   
6 Considerados os efeitos cumulativos da receita gerada pelos registros efetuados em anos anteriores. 
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2.4.4 - Ampliar a interlocução com instituições acadêmicas e alunos de economia participando das 
atividades por elas promovidas: O cumprimento da ação materializou-se na realização dos eventos 
listados no subitem 2.3.13, cabendo destacar os que contaram com patrocínio financeiro do Conselho. 
 
Abril 
 
Apoio institucional para a realização do XVI Encontro Nacional de Economia Política, organizado pela 
Sociedade Brasileira de Economia Política. 
.  
Julho 
 
Apoio institucional para a realização do IV Encontro Internacional da Associação Keynesiana Brasileira.  
 
Setembro 
 
Apoio institucional para a realização do XXVI Congresso Nacional da Associação Nacional dos Cursos de 
Graduação em Ciências Econômicas. 
 
Apoio institucional para a realização da III Semana de Economia da Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro, organizado pelo Centro Acadêmico de Economia da UERJ. 
 
Apoio institucional para a realização do IX Encontro da Sociedade Brasileira de Economia Ecológica 
 
Apoio Institucional para a realização do Curso "Marx e o Marxismo"  organizado pelo Núcleo Interdisciplinar 
de Estudos e Pesquisas da Universidade Federal Fluminense. 
 
Outubro 
 
Participação no evento “A profissão do economista no mundo em transformação e crise”, realizado pela 
Coordenadoria do Curso de Ciências Econômicas da Universidade Estácio de Sá – Campus Presidente 
Vargas.  
 
2.4.5 – Manter a oferta de cursos de aperfeiçoamento técnico aos economistas: Foram organizados 9 
cursos, concluídos por 174 dos 197 alunos matriculados, atingindo 118 economistas, dos quais 90 com 
registro profissional, 32 estudantes de Economia, 2 de Engenharia e 22 outros profissionais, dentre 
advogados, arquitetos, biólogos, contadores e matemáticos. Concedemos 7 bolsas de estudo, sendo 5 
delas integrais e 2 parciais. Das primeiras, 3 se destinaram a empregados da Autarquia e 2 para monitores. 
As bolsas parciais beneficiaram um  monitor de turma e um economista desempregado. 
 
2.4.5.1 - Os cursos ofertados 
 
Economia Brasileira  
04 de março a 06 de maio 
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Horas-aula: 30 
Público no início do curso: 13 alunos 
Público ao final do curso: 12 alunos 
 
Economia e Planejamento na Indústria de Petróleo 
15 de março a  07 de abril 
Horas-aula: 45 
Público no início do curso: 18 alunos 
Público ao final do curso: 17 alunos 
 
Aperfeiçoamento em Economia: preparatório para a prova da Anpec  
06 de abril a  23 de setembro 
Horas-aula: 387 
Público no início do curso: 50 alunos 
Público ao final do curso: 38 alunos 
 
Econometria Básica  
06 de abril a  25 de maio 
Horas-aula: 36 
Público no início do curso: 11 alunos 
Público ao final do curso: 11 alunos 
 
Macro e Microeconomia para concursos - Teoria e Exercícios 
2 de maio a  21 de novembro 
Horas-aula: 90 
Público no início do curso: 32 alunos 
Público ao final do curso: 28 alunos 
 
Perícia  
24 de maio a  30 de agosto 
Horas-aula: 120 
Público no início do curso: 34 alunos 
Público ao final do curso: 32 alunos 
 
Economia Industrial - Teoria e aplicação para o caso Brasileiro  
27 de maio a  5 de agosto 
Horas-aula: 30 
Público no início do curso: 7 alunos 
Público ao final do curso: 7 alunos 
 
Análise de Séries temporais  
01 de julho a 18 de agosto 
Horas-aula: 24 
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Público no início do curso: 21 alunos  
Público ao final do curso: 20 alunos 
 
 
Regulação econômica com foco na indústria de gás natural 
2 de agosto a 20 de setembro 
Horas-aula: 30 
Público no início do curso: 10 alunos  
Público ao final do curso: 9 alunos 
 
2.4.5.2 – Custo operacional comparado a receita gerada: A receita gerada pela Secretaria de Cursos 
alcançou 70% de seu custo operacional, mantendo a reversão da tendência iniciada em 2010 quando da 
regulamentação de suas atividades. 
 

ANO CUSTO 
OPERACIONAL 

RECEITA % 

2009 312.735,16 159.110,19 51 
2010 328.011,49 226.210,49 69 
2011 362.400,18 253.611,22 70 

  
2.4.6 - Promover o Prêmio de Monografia Economista Celso Furtado: Em sua 21a edição, consolidada 
a interação entre o Conselho e as principais Universidades onde o Curso de Economia é ofertado, foram 
premiados quatro trabalhos. 
 
Primeiro Lugar: Dinâmica da concentração de mercado - Uma decomposição do Índice de Herfindahl-
Hischman. 
Autora: Luiza Nassif Pires 
Instituição: Universidade Federal do Rio de Janeiro 
 
Segundo Lugar: O Programa Bolsa Família e os seus efeitos para as políticas sociais no Brasil. 
Autora: Bárbara Maciel Costa 
Instituição: Universidade Católica de Petrópolis 
 
Terceiro Lugar: A árdua Tarefa da Identificação de Cartéis. 
Autor: Rômulo Guilherme Barbosa 
Instituição: Universidade Federal Fluminense 
 
Menção Honrosa: Desigualdade social, grau de conhecimento de parâmetros da distribuição de renda e 
apoio a políticas redistributivas. 
Autor: Raffaello Cruz Labanca 
Instituição: Universidade Federal Fluminense 
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2.4.7 – Acompanhamento e divulgação das oportunidades de trabalho nas áreas de economia e 
finanças a partir da página na Internet: Embora ainda careça do estabelecimento de estratégia pró-ativa, 
a tarefa foi cumprida pela Secretaria de Fiscalização ao longo do exercício. 
 
2.4.8 - Efetuar a divulgação do elenco de atividades profissionais, para as quais o economista está 
capacitado, junto a órgãos governamentais, empresas e terceiro setor: Após as iniciativas tomadas 
em 2010, quando a Secretaria de Fiscalização concluiu a primeira fase do processo, direcionada às 
prefeituras do Estado do Rio de Janeiro, não houveram avanços objetivos na execução da ação. 
 
2.4.9 – Concluir a modernização da página do Conselho na Internet: Em virtude dos impactos a serem 
absorvidos pela página, a partir da entrada em operação do novo Sistema de Cadastro, a ação foi 
postergada. As iniciativas a seu respeito, ficaram restritas a alterações de forma e conteúdo. 
 
2.4.10 - Implantar “Banco de Currículos” na página do Conselho na Internet: Execução adiada em 
função da existência de dependência em relação ao item 2.4.9. 
 
2.4.11 – Implantar o cadastro de consultores em economia, perícias e arbitragens econômico-
financeiras na página do Conselho na Internet: Idem anterior. 
 
2.4.12 – Implantar a oferta de correios eletrônicos aos economistas, a partir do domínio corecon-
rj.org.br: Idem anterior. 
 
2.4.13 – Ampliar em nossa página na Internet a listagem de páginas nas quais são divulgados 
índices, informações e pesquisas de interesse dos economistas: Ação executada parcialmente. Sua 
conclusão depende da conclusão do item 2.4.9. 
 
2.4.14 – Manter o processo de atualização do acervo de títulos da Biblioteca priorizando temas 
vinculados a questão do desenvolvimento: Foram incorporados, tendo como classificação literária 
principal a questão do desenvolvimento, 8 novos títulos e 1 periódico. 
 
2.5 – Fortalecimento da imagem institucional 
 
2.5.1 – Ampliar a capilaridade do CED – Centro de Estudos para o Desenvolvimento: A ação ficou 
restrita as iniciativas proporcionadas pelos debates realizados e uma publicação editada.  
 
2.5.2 – Editar publicações contendo o resultado das discussões realizadas no âmbito do CED: Além 
de  contabilizar o sucesso editorial alcançado pelo livro “Os anos Lula – Contribuições para um balanço 
crítico 2003-2010”, com tiragem praticamente esgotada, passamos a distribuí-lo via e-books e publicamos 
o livreto mencionado no item 2.5.4, embora sem a mesma pretensão editorial.  Também foram divulgados 
alguns artigos em meios de comunicação próprios, sem contar os divulgados nas 12 edições do Jornal dos 
Economistas. 
 
Janeiro 
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Agora é Dilma: No artigo o articulista analisa as medidas implementadas pela Presidenta, recém-eleita, em 
seu primeiro mês de governo. 
Autor: Paulo Passarinho 
 
 
 
 
Fevereiro 
 
Ortodoxia em Alta: O autor analisa as vantagens políticas. comparativas de uma Presidenta em início de 
mandato, em sua relação com um Parlamento extremamente fisiológico, frente ao desafio de definir o novo 
salário-mínimo e administrar as consequências macroeconômicas do ato. 
Autor: Paulo Passarinho 
 
Agosto 
 
Governo Lula e o Nacional-desenvolvimentismo às Avessas: O trabalho tem como objetivo discutir a 
hipótese de ter havido, no Governo Lula, a implementação do que se pode denominar Nacional-
desenvolvimentismo às avessas, a partir de críticas aos analistas que publicaram "A realização de grandes 
transformações" (Sader e Garcia, 2010); "A reversão de tendências estruturais" (Mercadante, 2006); e "A 
predominância da visão desenvolvimentista nas políticas do governo a partir de 2005" (Barbosa e Dias, 
2010).  
Autor: Reinaldo Gonçalves 
 
Setembro 
 
Divulgação dos dados da pesquisa sobre a evolução do emprego formal e informal, na cidade e na 
metrópole carioca, por setor de atividade e por região da cidade do Rio. 
Autor: Mauro Osório 
 
2.5.3 - Ampliar as parcerias com entidades da sociedade civil organizada através da intensificação 
da realização de eventos voltados para a discussão de temas vinculados a Ciência Econômica: 
Contribuímos para a realização das seguintes atividades: 
 
Março 
 
Debate: Dívida Pública: Quem paga por ela? 
Palestrantes: Reinaldo Gonçalves – Economista 
          Sandra Quintela – Economista 
Moderador:    Conselheiro Sidney Pascoutto da Rocha 
Parceria com a Rede Jubileu Sul 
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Seminário de capacitação em orçamento público. Atividade realizada em parceria com o Centro Integrado 
de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável. 
 
Abril 
 
Debate: Saúde Pública 
Palestrantes: Paulo Pinheiro – Vereador e Médico 
         Viramundo Flávio Wittin – Médico 
Moderador:   Thiago Marques – Economista 

Seminário de capacitação em negociações coletivas em contexto de crescimento econômico, realizado em 
parceria com o DIEESE. 

Seminário do Grupo de Trabalho da Rede Brasil sobre o BNDES. 

Maio 

Debate: Meio Ambiente – Desenvolvimento Sustentável é possível? 
Palestrantes: Fabrina Furtado - Economista 
         Carlos Eduardo Young – Economista e Professor da UFRJ 

        Sergio Ricardo – Ambientalista 
 
Junho 
 
Debate: Orçamento e Criança – A maioridade do ECA 
Palestrantes: Jacques Schwarzstein – UNICEF 
          Clayse Moreira – Psicóloga 
                      Eufrásia Maria – Defensora Pública 
 
Julho 
 
Debate: Orçamento Mulher – A Lei Maria da Penha é para valer? 
Palestrantes: Virgínia Berriel – Sindicalista 
          Márcia Noeli – Delegada 
                      Ana Paula Sciammarella – Advogada 
Moderadora:  Ruth E. S. de Mello - Economista 
 
Agosto 
 
Debate: A Copa tem que ser do Povo! Será? 
Palestrantes:  Christopher Gafffney – Geográfo 
  Vinícius Panetto – Procurador do Ministério Público 
  Eliomar Coelho – Vereador da Cidade do Rio de Janeiro 
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Moderador: Conselheiro Eduardo Kaplan Barbosa 
 
Debate: O Projeto Jogos Limpos do Instituto Ethos 
Palestrante: Rita Lamy 
 
Segundo Seminário de capacitação em negociações coletivas em contexto de crescimento econômico. 
realizado em parceria com o DIEESE. 
 
Outubro 
 
Debate: Políticas Públicas para a População Negra, e as conquistas? 
Palestrantes: Lendro Alberto Pinto dos Santos – Psicológo 
                      Eloi Ferreira de Araujo – Fundação Palmares 
            Marcelo Paixão – Professor da UFRJ 
          Thiago Marques - Economista 
 
Novembro 
 
Debate: A morte da Cultura 
Palestrantes: Maurício Andreiuolo – Procurador da República 
  Claudete Félix – Professora  
  Felipe Ribeiro – Economista 
Moderador: Conselheiro Paulo Passarinho 
 
Dezembro 
 
Debate: O Direito de ser Humano e Trabalhar 
Palestrantes: Carlos Eduardo Martins – Sociólogo 
          Gabriela Leite – Fundadora da ONG Davida 
          Roberto Novaes – Economista e Professor da UFRJ 
 
2.5.4 – Atuar de forma ativa, inclusive com apoios institucionais, previamente submetidos à 
aprovação do Plenário, na viabilização de eventos e publicações promovidos por fóruns e redes 
ligados a movimentos sociais de interesse público, especialmente aqueles cujos temas façam parte 
da atuação profissional do economista:  
 
Lançamos no mês de dezembro a publicação “O Capitalismo e o Acordo de Cancun – Faces de uma 
mesma crise”, em parceria com o PACS - Instituto de Políticas Alternativas para o Cone Sul e a Rede 
Jubileu Sul – Brasil. O tema do trabalho versa sobre a 16a edição da Conferência das Partes da 
Convenção Marco das Nações Unidas para Mudanças Climáticas (COP-16). As partes, nesse caso, são os 
194 países que assinaram e ratificaram tratados internacionais no âmbito da ONU obrigando-se a cooperar 
para combater as mudanças climáticas. 
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Apoio institucional ao Curso de Formação para Acampados das Áreas de Reforma Agrária do Estado do 
Rio de Janeiro, realizado pela Escola Estadual de Formação Bernardo Marim Gomes 
 
2.5.4.1 – Fórum Popular do Orçamento: Coordenado pelo Conselheiro Renato Elman o FPO funciona 
nas dependências do Conselho e tem como objetivo, acompanhar a elaboração, remanejamentos e 
execução do orçamento municipal da cidade do Rio de Janeiro. Em decorrência destas atividades, produz 
análises e artigos sobre orçamento público e reuniões, abertas a participação pública, na sede do 
CORECON-RJ, nas quais divulgam sua produção técnica. No exercício foi o principal responsável pela 
realização dos debates apontados no item 2.5.3. 
 
2.5.5 – Divulgar a profissão nas escolas de ensino médio e cursos pré-vestibulares: A ação não foi 
realizada.  
 
2.5.6 – Instituir núcleo de apoio à pesquisa na Biblioteca: A execução desta ação vem acontecendo 
gradativamente a partir de pedidos presenciais e por e-mail. O total de pedidos de pesquisa em 2011 foi de 
12. 
 
2.5.7 – Consolidar a participação no Fórum dos Conselhos de Fiscalização Profissional: Durante o 
exercício participamos ativamente das atividades do Fórum, principalmente nas discussões sobre o projeto 
de lei destinado a legitimar a fixação do valor de anuidades pelos conselhos federais e metodologia de 
fiscalização. 
 
2.5.8 - Realizar seminários sobre a economia regional: O Seminário foi realizado no mês de junho, em 
parceria com o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo, 
tendo sido denominado de Encontro de Economistas do Sudeste. Vários temas foram abordados durante 
os três dias de debates. 
 
- A Função Social do Economista e seu papel no Século XXI: Abordou a formação do economista e seu 
mercado de trabalho, incluindo um painel sobre as escolas de Economia do Sudeste e rediscutiu o papel 
do economista no contexto concreto do mundo do século XXI. 
 
Debatedores: Rubens Sawaya - Professor de Economia da PUC-SP e Vice-Presidente da ANGE. 

          Leda Paulani - Professora de Economia da FEA-USP e da Pós Graduação do IPE-USP. 
         Alexandre Ottoni Teatini Salles - Professor de Economia e Pós Graduação da UFES. 

Moderador:    Marcos Adolfo Ribiero Ferrari – Presidente do CORECON-ES 
 
- Desindustrialização e Reprimarização da Economia Brasileira: Os palestrantes discorreram sobre a 
amplitude e a profundidade dos processos de desindustrialização e reprimarização, suas causas e 
implicações para o desenvolvimento de longo prazo do país. 
 
Debatedores: Antonio Corres de Lacerda - Professor da PUC-SP e Ex-Presidente do COFECON. 

         Alexandre Comin - Diretor do Decoi/SDP/MDIC. 
         Eduardo Costa Pinto - Pesquisador do IPEA. 
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Moderador:    José Dutra Vieira - Vice -Presidente do CORECON-SP. 
 
- Vulnerabilidade Externa e Estrutural do Brasil: Foram analisadas as vulnerabilidades externa conjuntural,  
estrutural, comercial e financeira e as questões produtivas e tecnológicas. 
 
Debatedores: Reinaldo Gonçalves - Professor da UFRJ 
                      José Carlos Braga - Professor do Instituto de Economia da Unicamp 
                      Carlos Sidnei Coutinho - Professor da UFMG e Vice-Presidente do CORECON-MG 
Moderador:    Augusto Franco Alencar – Diretor Geral do Sistema Firjan 
- Inflação e Crescimento: O foco do debate foram os Índices de preços no Brasil, validação e novos 
índices, e a inflação agrícola. 
 
 
 
Debatedores: João Paulo de Almeida Magalhães - Presidente do CORECON-RJ 
                       Heron Carlos Esvael do Carmo - Presidente do CORECON-SP 
                       José Eustáquio Ribeiro Vieira Filho - Pesquisador do IPEA e Professor da UnB 
 
Moderador:    Cândido Luiz de Lima Fernandes – Presidente do CORECON-MG 
 
2.5.9 – Realizar seminário sobre a agenda do desenvolvimento econômico:  A ação foi materializada 
por meio do evento realizado durante as comemorações do Dia do Economista, no mês de agosto, 
intitulado “A economia mundial e o Brasil: riscos, incertezas e perspectivas. Participaram como palestrantes 
os economistas João Sicsú, Reinaldo Gonçalves e Luiz Carlos Delorme Prado. 
 
2.5.10 - Ampliar a visibilidade do CORECON-RJ nos meios de comunicação: A ação não foi 
executada. 
 
2.5.11 - Ampliar o leque de convênios e serviços oferecidos aos economistas: No que diz respeito 
aos convênios, os esforços foram destinados a reversão do impasse com a UNIMED no que diz respeito à 
adequação do Plano de Saúde, disponibilizado aos economistas, a regulamentação baixada pela Agência 
Nacional de Saúde. O problema persiste, embora a Cooperativa já tenha sido multada pela ANS em 
decorrência de nossa denúncia quanto a sua resistência em aceitar a Administradora de Benefícios 
indicada pela Autarquia.  
 
2.5.11.1 – Biblioteca: O início do monitoramento dos resultados obtidos por esta unidade em 2010 revela  
estagnação do número de usuários, crescimento de 10% no número de empréstimos domiciliares, de 33% 
na quantidade de consultas presenciais e decréscimo de 43% nos atendimentos virtuais.  
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PÚBLICO E MOVIMENTAÇÃO 
 

ANO USUÁRIOS EMPRÉSTIMOS 
DOMICILIARES 

CONSULTA
S 

PRESENCI
AIS 

ATENDIMENTO
S VIRTUAIS 

2010 124 201 216 37 
2011 124 222 287 21 

 
2.5.12 - Ampliar a interação com instituições de ensino onde exista o curso de economia: As 
principais iniciativas foram às mencionadas nos itens 2.4.4 e 2.4.6.  
 
3 – Principais Objetivos 
 
3.1 – Elevar em 5% (cinco por cento) a receita de anuidades correntes verificada em 2010: A receita 
com anuidades correntes consolidada cresceu 4% no período, portanto, em patamar próximo a meta 
fixada. 
 
3.2 – Elevar em 10% (dez por cento), os recebimentos de anuidades vencidas através de processos 
administrativos: Mais uma vez não foi possível mensurar o resultado obtido, nesta fase, em relação a 
aplicação da Política de Tratamento da Inadimplência, por conta da inconsistência dos relatórios gerenciais 
emitidos pelo Sistema Siscafw. Se considerarmos apenas o resultado obtido com a receita de anuidades 
vencidas, recebidas a partir da emissão de re-cobranças, ele foi negativo em 11% em comparação ao 
exercício anterior. 
 
3.3 – Elevar em 10% (dez por cento), os recebimentos oriundos de anuidades vencidas, através de 
processos de execução fiscal: A arrecadação total foi de R$ 767.297,24 (setecentos e sessenta e sete 
mil, duzentos e noventa e sete reais e vinte e quatro centavos), contra R$ 684.278,47 (seiscentos e oitenta 
e quatro mil duzentos e setenta e oito reais e quarenta e sete centavos), verificados no exercício anterior.  
Neste caso o aumento foi da ordem de 12% superando a meta fixada. A incapacidade do sistema de 
cadastro de gerar relatórios confiáveis, segmentados em pessoas físicas e jurídicas e por fases da PTI, 
impede comparações mais aprofundadas. O dado consolidado tem como fonte nossos controles contábeis. 
 
3.4 – Elevar em 5% (cinco por cento), o número de novos registros em relação ao exercício de 2010; 
O número de novos registros decresceu 13% em relação às pessoas físicas. Em relação ás pessoas 
jurídicas houve acréscimo de 355%.  
 
4 – Resumos dos desempenhos orçamentários e financeiros no exercício 
 
4.1 – Nível de investimentos: No exercício anterior foi de R$ 21.568,94 (vinte e um mil quinhentos e 
sessenta e oito reais e noventa e quatro centavos) e tendo sido elevada para 45.787,95 (quarenta e cinco 
mil setecentos e oitenta e sete reais e noventa e cinco centavos) ou 112% em 2011. 
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4.2 - Superávit financeiro: Foi de R$ 4.028.054,03 (quatro milhões vinte e oito mil cinqüenta e quatro 
reais e três centavos) em 2010 e de R$ 4.673.879,28 (quatro milhões seiscentos e setenta e três mil 
oitocentos e setenta e nove reais e vinte e oito centavos) no exercício, tendo crescido 11,60%. 
  
4.3 - Superávit orçamentário: Tendo sido de R$ 652.116,25 (seiscentos e cinqüenta e dois mil cento e 
dezesseis reais e vinte e cinco centavos) no exercício anterior, atingiu em 2011 R$ 645.240,52 (seiscentos 
e quarenta e cinco mil duzentos e quarenta reais e cinquenta e dois centavos), representando variação 
negativa de aproximadamente 1%. 
 
4.4 – Comportamento da Receita: A receita evoluiu dos R$ 4.427.949,72 (quatro milhões, quatrocentos e 
vinte e sete mil novecentos e quarenta e nove reais e setenta e dois centavos) verificados em 2010 para 
R$ 4.780.737,83 (quatro milhões setecentos e oitenta mil setecentos e trinta e sete e oitenta e três 
centavos) em 2011, representando acréscimo de 7%. 
 
4.5 – Comportamento da Despesa: O total das despesas no exercício anterior foi de R$ 3.775.833,47 
(três milhões setecentos e setenta e cinco mil oitocentos e trinta e três reais e quarenta e sete centavos). 
Em 2011 atingiu R$ 4.135.497,31 (quatro milhões cento e trinta e cinco mil, quatrocentos e noventa e sete 
reais e trinta e um centavos) representando aumento de 9,5%. 
 
5 – CONCLUSÃO: Poucos foram os objetivos fixados e não alcançados. Os resultados positivos tornaram 
possível ao Conselho iniciar 2012 em patamar organizacional superior ao existente em 2011. Findo o 
exercício podemos afirmar que estamos mais preparados para  elevar a qualidade da fiscalização do 
exercício  profissional e a interlocução com os economistas e a sociedade. 

 
 

Rio de janeiro, 04 de janeiro de 2011 
 
 

João Paulo de Almeida Magalhães 
Presidente 


