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        1. PRESENÇAS: 
        1.1.  Conselheiros Titulares: 
                Adm. Leocir Dal Pai – Presidente 

Adm. Marco Aurélio Lima de Sá – V.P.de Administração e Finanças 
                 Adm. Miguel Luiz Marun Pinto – V.P. de Planejamento e Desenvolvimento Institucional 
                 Adm. Wallace de Souza Vieira – V.P. de Educação, Estudos e Pesquisas 
                 Adm. Elizabeth da Costa Bastos – V.P. de Registro Profissional 
                 Adm. William Pinto Machado – V.P. de Fiscalização  
      Adm. Jorge Humberto Moreira Sampaio 
                 Adm. Clésio Guimarães Faria 
                 Adm. Manoel Francisco D’Oliveira 
                 Adm. Mara Biasi Ferrari Pinto 
                 Adm. Reginaldo Souza de Oliveira 
                 Adm. Yara Maria Guimarães Assis Rezina  
 
         1.2. Outras Presenças: 
                Marinei de Souza Vieira – Secretariando o Plenário 
                Leonardo Ribeiro Fuerth – Superintendente Geral do CRA-RJ 
                Adv. Marcelo Almeida – Assessor Jurídico 
                Katia Biaia - Chefe da Assessoria de Comunicação 
                Taiynná Fernandes Galvão de Oliveira – Estagiária da TI 
                  
       2.    PROVIDÊNCIAS E DELIBERAÇÕES: 

       2.1. Abertura: 
              Aberta a sessão pelo Presidente do CRA-RJ que saudou os presentes.  
        
       2.2. CFA contesta PL 5511/2016 que “altera a Lei nº 8.906/1994, que dispões sobre o Estatuto  

da Advocacia e a OAB”.             
              Apresentada a minuta de ofício que o CFA dirigiu ao Presidente do Senado, Senador Eunício 

Oliveira, em que contesta o PL 5511/2016 que “altera a Lei nº 8.906/1994, que dispões sobre o 
Estatuto da Advocacia e a OAB”.   Entende, o Sistema CFA/CRAs,  que o texto carece, no 
mínimo, de uma melhor e aprofundada discussão onde deverão ser ponderadas outras questões 
conexas ao tema acerca da importância e amplitude do espectro que tal  matéria atinge e 
influencia, uma vez que esta lei dispõe sobre a obrigatoriedade da participação do advogado na 
solução consensual de conflitos, principalmente, nos institutos da mediação e conciliação, 
excluindo outros profissionais de significativa importância, no caso os profissionais 
Administradores, nas mediações dos mesmos conflitos, com  nítidos reflexos sociais. 

      2.3. CFA lança campanha” Juntos somos mais fortes”: 
             Apresentada a campanha que visa divulgar nacionalmente e estimular o registro de Técnicos de 

Administração nos CRAs. 
       2.4. Apresentação da coleta do CRA-RJ, referente ao 1º semestre/2018: 
              Apresentada a coleta do CRA-RJ, referente ao 1º semestre/2018, apontando para um baixo 

nível de registro de pessoas físicas e jurídicas nesse período. O Presidente do CRA-RJ solicitou 
ao Superintendente Geral do CRA-RJ que seja elaborado e trazido ao Plenário o histórico da 
evolução de registros e cancelamentos nos últimos dez anos. 
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      2.5. Fim do registro de chapas para as eleições do Sistema CFA/CRAs 2018: 
              O Conselheiro Wallace de Souza Vieira, Presidente da CPE – Comissão Permanente Eleitoral do 

CRA-RJ, informou que ontem terminou o prazo para inscrição de chapas nas eleições do Sistema 
CFA/CRAs, com o CRA-RJ tendo recepcionado 3 (três) chapas candidatas ao CRA-RJ e 4 
(quatro) chapas pleiteando vaga para Conselheiro Federal; devendo os CRAs enviarem até 3 de 
agosto os respectivos processos de chapas que se candidataram para este processo.  

2.6. Indicação de coordenador para o Comitê de Orientação e Controle das Comissões Especiais 
do CRA-RJ: 

      Aprovada por unanimidade, pelo Plenário do CRA-RJ, a indicação do Conselheiro Wallace Vieira 
para coordenar o Comitê de Orientação e Controle das Comissões Especiais do CRA-RJ.  

       2.7. Franquia da Palavra: 
O Conselheiro Marco Aurélio Lima de Sá informou, na qualidade de Vice-presidente de 
Administração e Finanças do CRA-RJ, que está atuando para verificar os processos internos que 
controlam as eventuais isenções de anuidades concedidas pelo Plenário do CRA-RJ, de modo a poder 
atender segura e prontamente a qualquer demanda dos órgãos superiores de controle interno ou 
externo. O Chefe da Assessoria Jurídica, Adv, Marcelo Almeida, lembrou dos princípios da 
impessoalidade e da isonomia que sempre devem se impor nas análises de processos que tramitam 
pelo Plenário do CRA-RJ. O Conselheiro Reginaldo Souza disse que é importante a busca pela 
padronização de pareceres, mas que não é plausível se retificar sentenças proferidas e aprovadas no 
passado. O Presidente do CRA-RJ disse que permitirá a revisão de decisões quando novos fatos 
forem trazidos aos autos do profissional ou da empresa que obteve cancelamento de registro ou 
mesmo isenção de débitos, já que o big data disponível no CRA-RJ permite a reunião de novas 
informações sobre a atuação profissional ou empresarial. A Conselheira Mara Biasi chamou a atenção 
para a necessidade de leitura e estudo das leis e normativas emanadas do CFA, além da necessidade de 
melhor instrução dos processos que são enviados para relato dos Conselheiros, como por exemplo os 
casos de ocupantes de cargos de gerência de nível médio x superior ou de pessoas consideradas 
hipossuficientes e que almejam cancelamento de débitos e de registro. O Conselheiro Marco Aurélio 
Lima de Sá aduziu que qualquer caso que seja objeto de revisão de decisão deverá obrigatoriamente 
passar por deliberação e voto do Plenário, sem qualquer intenção de se reformar decisões de 
determinado Conselheiro, mas apenas com o objetivo de se cumprir a legislação vigente, garantir a 
isonomia de tratamento e deixar a todos amparados em relação aos órgãos externos de controle. A 
Conselheira Elizabeth Bastos sugeriu que as instruções de processos passem a contar com as 
indicações de Resoluções Normativas do CFA que tratam sobre a matéria em apreço em cada caso a 
ser analisado.  

 
 

         3. ENCERRAMENTO: 
    3.1. A sessão foi encerrada, com a lavratura da presente ata que vai assinada pelo Presidente, Adm. 

Leocir Dal Pai e pelo Vice-Presidente de Administração e Finanças, Adm. Marco Aurélio Lima 
de Sá. 

 
 
 
       Adm. Leocir Dal Pai                                    Adm. Marco Aurélio Lima de Sá  
                      Presidente                                           V.P. de Administração e Finanças 
              CRA-RJ nº 20-28403- 9                                     CRA-RJ nº 20-32961-0 
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1. PRESENÇAS: 
1.1.  Conselheiros Titulares: 
       Adm. Leocir Dal Pai – Presidente 

Adm. Marco Aurélio Lima de Sá – V.P.de Administração e Finanças 
       Adm. Miguel Luiz Marun Pinto – V.P. de Planejamento e Desenvolvimento Institucional 

Adm. Adm. Wallace de Souza Vieira – V.P. de Educação, Estudos e Pesquisas 
Adm. William Pinto Machado – V.P. de Fiscalização 

   Adm. Jorge Humberto Moreira Sampaio 
Adm. Clésio Guimarães Faria 
Adm. Manoel Francisco D’Oliveira 
Adm. Mara Biasi Ferrari Pinto 
Adm. Reginaldo Souza de Oliveira 
Adm. Yara Maria Guimarães Assis Rezina  

 
1.2. Outras Presenças: 

Marinei de Souza Vieira – Secretariando o Plenário 
Leonardo Ribeiro Fuerth – Superintendente Geral do CRA-RJ 
Adv. Marcelo Almeida  – Assessor Jurídico 

                 Katia Biaia - Chefe da Assessoria de Comunicação 
                 Taiynná Fernandes Galvão de Oliveira – Estagiária da TI 
                  
 
       2.    PROVIDÊNCIAS E DELIBERAÇÕES: 

2.1. Abertura: 
       Aberta a sessão pelo Presidente do CRA-RJ, Adm. Leocir Dal Pai, que após conferir o quórum 
       deu prosseguimento aos itens pautados. 

       2.2. Visitas técnicas do CRA-DF e do CRA-RS à sede do CRA-RJ: 
       Acusados os pedidos de visitas técnicas de comitivas do CRA-DF e do CRA-RS à sede do 

CRA-RJ, senso respectivamente agendadas para os dias 9/08, 19 a 22/08/18, com o objetivo de 
conhecerem os processos, os serviços e as práticas em desenvolvimento neste Conselho.  

      2.3.  Prorrogação de prazo para submissão de trabalhos da 5ª MCA: 
              Aprovada por unanimidade o adiamento da submissão de trabalhos científicos à 5ª Mostra 

Científica de Administração (MCA) do CRA-RJ, do dia 20 de julho para o dia 26 de julho; 
tendo o Conselho registrado o recebimento de 26 (vinte e seis) artigos até o momento.  

        2.4. Aprovação do termo aditivo ao convênio entre o CRA-RJ e a APJERJ (1º Curso de 
Perícia Judicial para Administradores): 

              O Adm. Francisco de Jesus informou que o aditivo trata da realização conjunta de um curso de 
perícia judicial para capacitação de Administradores e Tecnólogos, a ser realizado nos dias 3 e 4 
de agosto na sede do CRA-RJ; sendo necessário aos interessados que realizem também o curso 
básico gratuito, com carga de 10h, disponível na plataforma da Universidade Corporativa do 
Administrador (UCAdm). Aprovado por unanimidade pelo Plenário do CRA-RJ. O Presidente 
do CRA-RJ estimulou os Conselheiros do CRA-RJ a realizarem o curso.  
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        2.5. Franquia da palavra 
               Aberta a franquia da palavra, nenhum Conselheiro desejou fazer referência aos temas até aqui 

pautados nesta sessão. 
         2.6.  Outros Assuntos: 
               O Conselheiro Miguel Marun ressaltou a gravidade do tema publicado no jornal O Globo no dia 

de ontem, sobre a queda de matrículas nas instituições de ensino superior no Brasil. 
               O Conselheiro Marco Aurélio Lima de Sá informou da agenda que cumprirá na Região Sul-

Fluminense nesta semana. 
               O Presidente do CRA-RJ disse que participou da solenidade de colação de grau da FESO em 

Teresópolis, na noite de ontem; e que confirmou que o ENCAD de Niterói será realizado no 
dia 3 de setembro, no auditório do Caminho Niemeyer.  

                O Presidente do CRA-RJ informou que no dia de hoje realizará uma reunião com o Sindipetro e 
com o Comitê Operacional do XXVI ENBRA. 

        2.7.  Relato de Processos: 
         Após a devida análise, discussão e apresentação dos votos dos respectivos Conselheiros 

relatores,  foram aprovados pelo Plenário,  por unanimidade,  os relatos  proferidos  em 04 
(quatro)  processos nesta sessão, sendo 01 (um) processo do Conselheiro Miguel Luiz Marun 
Pinto, 01 (um) processo do Conselheiro Reginaldo Souza de Oliveira, 01(um) processo do 
Conselheiro William Pinto Machado e 01(um) processo do Conselheiro Marco Aurélio Lima de 
Sá. 

        2.8.  Leitura e aprovação das Atas das Plenárias de 25/07/2018 
                Aprovadas por unanimidade as atas das sessões plenárias nºs 3953 e 3954. 
 
       3. ENCERRAMENTO:  
           3.1. A sessão foi encerrada, com a lavratura da presente ata que vai assinada pelo Presidente, Adm. 

Leocir Dal Pai e pelo Vice-Presidente de Administração e Finanças, Adm. Marco Aurélio Lima 
de Sá. 

 
 
 
       Adm. Leocir Dal Pai                                    Adm. Marco Aurélio Lima de Sá  
                      Presidente                                           V.P. de Administração e Finanças 
              CRA-RJ nº 20-28403- 9                                     CRA-RJ nº 20-32961-0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


