
 

 

Ofício nº 242/2018/COFECON
Brasília, 13 de abril de 2018.

Ao Senhor
Paulo Roberto Correia da Silva 
Superintendente
Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia – SUDAM
Travessa Antônio Baena – 1113 – Pedreira - Belém/PA
CEP 66.087-082  – Belém/PA

Assunto:  Atribuição  privativa  dos  economistas  de  assinar e  ser o  responsável  pelos
projetos técnico-econômicos apresentados à SUDAM.

Senhor Superintendente,

1. Inicialmente,  cabe  destacar  sobre  a  natureza  do  Conselho  Federal  de

Economia,  que  é  uma  Autarquia  Federal  instituída  pela  Lei  n.º  1.411/51  e  alterações

promovidas  pelo Decreto n.º  31.794/52 e pelas Leis  n.º  6.021/74 e  6.537/78,  e tem suas

atribuições expressamente definidas em lei. 

2. Assim, o dever jurídico de fiscalizar do Conselho trata essencialmente de

uma garantia para a sociedade, qual seja a de que apenas profissionais habilitados e sujeitos à

disciplina ética e técnica da organização profissional tenham a possibilidade de desempenhar

as tarefas que, segundo a lei, demandam tanto essa habilitação quanto essa disciplina, e sem

as quais estariam sob risco a vida, a saúde e o patrimônio da população.

3. Dessa forma, é  que solicitamos providências a essa Superintendência do

Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM) – com vistas de dirimir potenciais dúvidas e a

sanar eventuais inobservâncias – em relação aos procedimentos que estão sendo adotados

por essa superintendência no que tange aos expedientes delimitados em seus regulamentos

que versam sobre os incentivos fiscais administrados por essa autarquia, mormente o Manual

de Instruções para Elaboração de Projetos de Incentivos e Benefícios Ficais Aprovado Pela

Diretoria Colegiada da SUDAM, especialmente no que toca os projetos técnico-econômicos,
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os quais, a priori, devem ser apresentados via eletrônica pelo Sistema de Gestão de Incentivos

Fiscais (SIN), por àqueles que buscam a concessão de tais incetivos.

4. Em  razão  disso,  cabe  ao  COFECON  rogar  esclarecimentos  detalhados

quanto a utilização de tal sistema, seja por parte dos empresários (empresas) para obtenção de

isenção  fiscal,  seja  pelo  profissional  da  SUDAM  que  acompanha  e  valida  os  pedidos

formulados. Isto, se justifica, pois, dentre as regras estatuídas no regulamento retrocitado, é

possível constatar que há uma observação relacionada à obrigatoriedade de um economista ou

dirigente responsável assinar os projetos técnico-econômicos apresentados. Vejamos:

“Obs: Todas as páginas do projeto deverão ser assinadas por  dirigente da

empresa ou pelo  economista responsável  com  respectivo  registro  do

Conselho Regional de Economia.

5. Da leitura da exigência retromencionada, facilmente se concluiu que, além

de o economista devidamente registrado, os dirigentes da empresa também podem assinar os

projetos técnico-econômicos. Todavia, há que se ressaltar que permitir a assinatura de tais

documentos pelo dirigente da empresa sem a devida qualificação e registro profissional

na área econômica  é  o  mesmo que  violar frontalmente  às  atividades  privativas  dos

economistas, conforme se destaca.

6.  No  caso  em  apreço,  não  se  deve  abrir  margens  para  dúbias

interpretações, colocando em pé de igualdade o dirigente da empresa (que pode ser de

qualquer profissão), com o profissional de economia (profissional habilitado legalmente

para assinar/elaborar o projeto técnico-econômico), afinal a Lei nº 1.411 de 13 de agosto

de 1951 é clara nesse sentido, vejamos:

Art 1º A designação profissional de Economista, a que se refere o quadro

das profissões liberais,anexo ao Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943

(Consolidação das Leis do Trabalho), é privativa:
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a)  dos  bacharéis  em  Ciências  Econômicas,  diplomados  no  Brasil,  de

conformidade com as Leis em vigor;

(...)

Art 3º Para o provimento e exercício de cargos técnicos  de economia e

finanças,  na  administração  pública,  autárquica,  paraestatal,  de  economia

mista,  inclusive  bancos  de  que  forem  acionistas  os  Governos  Federal  e

Estadual,  nas  empresas  sob  intervenção  governamental  ou  nas

concessionárias de serviço público, é obrigatória a apresentação do diploma

de bacharel em Ciências Econômicas, ou título de habilitação ... (Vetado) ...

respeitados os direitos dos atuais ocupantes efetivos.

7. Visto isso, há que se observar o disposto nos capítulos I, II e III do Decreto

nº  31.794/52,  que  tratam  respectivamente  da  designação  profissional  de  economista,  do

campo profissional do economista e da atividade profissional do economista, vejamos:

Art. 1º A designação profissional de economista, na conformidade do quadro

de atividades e profissões apenso à Consolidação das Leis do Trabalho, é

privativa:

a)  dos  bacharéis  em  Ciências  Econômicas,  diplomados  no  Brasil,  de

conformidade com as leis em vigor;

(...)

Art. 2º A profissão de economista, observadas as condições previstas neste

Regulamento, se exerce na órbita pública e na órbita privada:

a) nas entidades que se ocupem das questões atinentes à economia nacional

e às economias regionais, ou a quaisquer de seus setores específicos, e dos

meios de orientá-las ou resolvê-las através das políticas monetária, fiscal,

comercial e social;

b) nas unidades econômicas públicas, privadas ou mistas, cujas atividades

não  se  relacionem  com  as  questões  de  que  trata  a  alínea  anterior,  mas

envolvam matéria de economia profissional sob aspectos de organização e

racionalização do trabalho.
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Art.  3º  A atividade  profissional  privativa  do  economista  exercita-se,

liberalmente  ou  não  por  estudos,  pesquisas,  análises.  relatórios,

pareceres, perícias, arbitragens, laudos, esquemas ou certificados sôbre

os assuntos compreendidos no seu campo profissional, inclusive por meio

de  planejamento,  implantação,  orientação,  supervisão  ou  assistência  dos

trabalhos relativos  as  atividades  econômicas  ou  financeiras,  em

empreendimentos  públicos  privados  ou  mistos.  ou  por  quaisquer  outros

meios  que  objetivem,  técnica  ou  cientificamente,  o  aumento  ou  a

conservação do rendimento econômico.

8. Após  análise  dos  trechos  supramencionados,  temos  que,  em  razão  do

princípio  da  legalidade  adstrita  à  administração  pública,  a  Lei,  ao  conceder  essa

prerrogativa ao profissional economista, não autoriza o dirigente da empresa assinar

tais documentos constantes do projeto técnico-econômico, a não ser que este dirigente seja

Economista devidamente registrado em Conselho Regional. Vejamos o disposto nos artigos 4º

e 14 da lei nº 1.411/51:

Art. 4º Os documentos referentes à ação profissional de que trata o artigo

anterior,  só  terão  valor  jurídico  quando  assinados  por  economista

devidamente registrado na forma deste Regulamento.

(...) 

Art  14.  Só  poderão  exercer  a  profissão  de  economista  os  profissionais

devidamente registrados nos C.R.E.P. pelos quais será expedida a carteira

profissional.

Parágrafo único. Serão também registrados no mesmo órgão as empresas,

entidades  e  escritórios  que  explorem,  sob  qualquer  forma,  atividades

técnicas de Economia e Finanças.

9. Em  razão  disso,  caso  este  projeto  técnico-econômico  seja  assinado  por

profissional que não seja economista,  caberá a ele ou até mesmo a pessoa jurídica que o

designou, sanções em virtude de caracterização de exercício ilegal da profissão, conforme

previsão contida no art. 18 da retromencionada.
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10. Por conseguinte, insta consignar que em razão das atribuições delegadas ao

Conselho Federal de Economia, não poderia essa SUDAM deixar de observar à normatização

aplicada.

11. Sendo  assim,  é  que  este  COFECON,  no  exercício  de  suas  atribuições,

solicita  a  essa  Superintendência  que,  além  de  adotar  em  seu  meio,  providências  para

disseminação  das  previsões  acima  referendadas,  com  escopo  de  fazer  com  que  sejam

observadas a Lei nº 1.411/51 e o Decreto nº 31.794/52, bem como as legislações da profissão

dos economistas, editadas por este COFECON, também adote providências no sentido de

exigir que  apenas os economistas, devidamente registrados sejam os profissionais que

podem  assinar  e  ser  os  responsáveis  pelos  projetos  técnico-econômicos  a  serem

apresentados para fins de concessão dos incentivos fiscais. 

12. Por  fim  e  não  menos  importante,  destacamos  a  importância  de  que  o

profissional  responsável  pela  análise  do  aludido  projeto  também  seja  um  economista

devidamente habilitado, posto que a matéria em questão é eminentemente técnica e afeta ao

profissional da economia, o que culminaria numa análise mais eficiente e adequada.

13. Em razão  de  tratativas  já  abordadas,  requer  que  o  assunto  em tela  seja

diligenciado  com  a  maior  brevidade  possível,  com  a  finalidade  de  manutenção  de  um

ambiente saudável entre as entidades autárquicas.

14. Sem  mais  para  o  momento,  aproveitamos  a  oportunidade  para  renovar

protestos de elevada estima consideração.

Atenciosamente,

Econ. Wellington Leonardo da Silva
Presidente COFECON
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