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1. PRESENÇAS: 
1.1.  Conselheiros Titulares: 

Adm. Wallace de Souza Vieira – Presidente 
Adm. Carlos Roberto Fernandes de Araujo – V.P. de Administração e Finanças 
Adm. Elizabeth da Costa Bastos – VP de Planejamento e Desenvolvimento 
Institucional 
Adm. Antonio Rodrigues de Andrade – VP de Educação, Estudos e Pesquisas 
Adm. Leocir Dal Pai – V.P. de Registro Profissional 
Adm. Francisco Carlos Santos de Jesus – V.P. de Fiscalização 
Adm. Agamêmnom Rocha Souza  
Adm. César José Campos 
Adm. Mara Darcy Biasi Ferrari Pinto  
Adm. Reginaldo Souza de Oliveira 
Adm. Renata Motta Vasconcellos 
Tecnólogo Waldir Irineu da Silva Junior 
 

1.2.  Conselheiros Suplentes: 
       Adm. Clésio Guimarães Faria 
         Adm. Elioneide da Silva Souza Venâncio 
         Adm. Fernanda Maria Spinelli Tauil Rodrigues 
         Adm. Firmino Sousa Carneiro 

                 Adm. Paulo Roberto de Abreu Hollanda 
                 Adm. Reinaldo Faissal 

 
 
1.3. Outras Presenças: 
       Adm. Wagner Siqueira – Conselheiro Federal Efetivo pelo CRA-RJ 
        Adm. Jorge Humberto M.Sampaio – Conselheiro Federal Suplente pelo CRA-RJ 

Marinei de Souza Soares – Secretariando o Plenário 
Adm. Leonardo R. Fuerth – Superintendente Geral do CRA-RJ 
Adv. Marcelo Oliveira de Almeida – Assessor Jurídico 
Adm. Rodolpho Peixoto Mader Gonçalves – Representante da Casa do 
Administrador de Teresópolis 
Adm. Adolpho da Silva Oliveira – Coordenador Administrativo 
Adm. José Ricardo da Silva – Coordenador Financeiro 
Adm. Paulo Cesar Carvalho Coelho – Chefe do Setor de Fiscalização 
Adm. Rômulo Cesar Pontes Fidelis – Coordenador de TI 
Adm. Roberta Martins – Chefe da Secretaria Geral e Licitações 
Adm. Bruna Andrade – Assessora de Desenvolvimento Institucional 
Adm. Norma Godoy – Assessora da Superintendência 
Adm. Raphael Monteiro – Assessor de Relações Acadêmicas 
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Adm. Ana Cristina Cézar dos Santos – Chefe do Setor de Pessoa Jurídica 
Julia Tito – Chefe da Biblioteca 
Kátia Biaia – Chefe da Assessoria de Comunicação do CRA-RJ 
Erika dos Anjos – Assessora de Comunicação 
Felipe Miguel -  Chefe da Web TV 
Ana Maria Martins – Coordenadora do Setor de Registro do CRA-RJ 
Marcelo Vieira – Assessor Técnico 
Berenice Lima – Assessora Especial da Presidência 
José Ribamar do Amaral Cypriano – Contador da Amaral Contabilidade 

 
   2.  PROVIDÊNCIAS E DELIBERAÇÕES: 

2.1. Abertura: 
Aberta a sessão pelo Presidente do CRA-RJ, Conselheiro Adm. Wallace de Souza 
Vieira, que saudou os Conselheiros presentes e os funcionários que assistem a 
esta primeira sessão virtual um marco histórico no Sistema CFA/CRAs. 
Registrou a presença dos Conselheiros Federais Wagner Siqueira e Jorge 
Humberto Moreira Sampaio (suplente). Em seguida, proferiu o seguinte 
discurso: “Bem-vindos ilustrados conselheiros e colaboradores internos 
responsáveis pela realização desta histórica sessão plenária que ficará 
indelevelmente marcada na vida corporativa do Sistema CFA/CRAs. Vittorio 
Gassman festejado autor, ator, cineasta e teatrólogo italiano – que muito 
apreciava -, dizia com muita propriedade: “Deveríamos ter duas vidas, uma 
para ensaiar e outra para viver”. Pós-ensaio exitoso o CRA-RJ realiza, nesta 
data, sua  primeira sessão plenária online, significativo e transcendental marco 
na história da comunicação virtual dentro do Sistema, inteiramente alinhado e 
conectado aos cânones da revolução digital que, ademais de contribuir para a 
modernização gerencial e administrativa, a ampliação e democratização do 
conhecimento, o aperfeiçoamento das relações humanas e organizacionais 
interna e externa também protege, atenua, enriquece e dá vida ao tempo de 
isolamento social compulsório àqueles reclusos em seus lares e que os fazem 
redescobrir que podem viver mais para si mesmos e para suas famílias. E que 
permite, ainda, às instituições, continuarem, operando sem descontinuidade, 
como é bom exemplo a se seguir este dado pelo CRA-RJ e seus colaboradores. 
Celebremos, pois, este marco histórico, mas não esqueçamos de homenagear 
os recursos humanos internos e externos, vale dizer, as comissões especiais e 
terceirizados que veem de algum tempo a esta parte contribuindo para o 
avanço tecnológico em questão, que tornou o CRA-RJ paradigma e referência 
dentro do Sistema CFA/CRAs no campo da inovação e modernização gerencial 
e administrativa. Nesta esteira de agradecimentos orgulha, também o CRA-RJ, 
os administradores Wagner Siqueira, Jorge Humberto Moreira Sampaio e 
Leocir Dal Pai, sempre lembrados presidentes e presentes a esta magna sessão 
que, de par com suas competências técnicas e visão de futuro, entre outras, 

Página 2 de 12

ASSINATURAS NA ÚLTIMA PÁGINA

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA, PARA VALIDAR ACESSE http://sistemacrarj.com.br/assinaturas/validarAssinatura/LKJ53550 OU UTILIZE O QR

CODE.



 
        CRA/RJ                            Ata da Sessão Plenária nº 4048                  Data: 31/03/2020 
 

levaram a instituição, sob iniciativa e liderança do primeiro a alcançar níveis 
significativos e crescentes de eficiência, eficácia e efetividade organizacional 
citados. Por isso, permita-me, em nome deste Egrégio Plenário, dizer-lhes 
muito obrigado, no nível mais profundo do Tratado da Gratidão de São Tomás 
de Aquino, ou seja: “Fico-vos obrigado. Fico-vos comprometido e vinculado 
perante vós por aquilo que me destes”. Por demais disso, capítulo à parte, vale 
registrar a grande lição de vida e de senso de comprometimento, sentimento 
de solidariedade e de cidadania, de amor ao próximo e de pertencimento 
institucional dados pelos colaboradores internos, comissões especiais e 
conselheiros que, isolados socialmente e sob forma de home office veem 
trabalhando intensa e denodadamente, de modo a criar proteção para si 
mesmos, familiares e a terceiros, e a própria instituição para manter-se-lhe o 
necessário equilíbrio econômico-financeiro, diante da contundência do 
impacto do corona vírus sobre à sociedade, às instituições, o trabalho, às 
pessoas. Fico-vos obrigado. Aleluia! 
 

2.2. Registro de presenças: 
O Presidente do CRA-RJ registrou a presença de todos os Conselheiros titulares 
e agradeceu em especial as presenças dos Conselheiros Federais Wagner 
Siqueira e Jorge Humberto Moreira Sampaio (suplente). O Conselheiro Federal 
Wagner Siqueira agradeceu as referências feitas à sua gestão quando à frente 
do CRA-RJ há poucos anos, principalmente no que diz respeito aos avanços 
conquistados na parte tecnológica; e lembrou que o sistema de Dívida Ativa 
tem uma ferramenta de negociação automática que deve ser reativada o 
quanto antes. O Presidente do CRA-RJ disse que tratará do assunto na reunião 
que terá no dia de amanhã com um grupo estratégico que está atento ao 
equilíbrio do CRA-RJ e à manutenção do funcionamento de todas as suas 
aplicações.  
 

2.3. Resolução Normativa CRA-RJ nº 332 de 20/03/2020 que dispõe sobre a 
concessão do Registro Profissional no CRA-RJ em regime excepcional: 

        O Presidente do CRA-RJ informou da edição da Resolução Normativa CRA-RJ nº 
332 de 20/03/2020 que dispõe sobre a concessão do Registro Profissional no 
CRA-RJ em regime excepcional. 

 
2.4. Resolução Normativa CRA-RJ Nº 333 de 24/03/2020 que dispõe sobre a 

prorrogação do prazo de pagamento da anuidade corrente, assim como das 
parcelas decorrentes de termos de conciliação de dívida, com vencimento nos 
meses de março, abril e maio de 2020; em decorrência da RN CFA nº 579, de 
23/03/2020, “Dispõe sobre a prorrogação do vencimento das anuidades do 
exercício de 2020": 
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       O Presidente do CRA-RJ informou que, a partir de provocação do CRA-RJ, o CFA 
editou a Resolução Normativa CFA nº  579, de 23/03/2020, “Dispõe sobre a 
prorrogação do vencimento das anuidades do exercício de 2020 e que, em 
decorrência, baixou a Resolução Normativa CRA-RJ nº 333 de 24/03/2020 que 
dispõe sobre a prorrogação do prazo de pagamento da anuidade corrente, 
assim como das parcelas decorrentes de termos de conciliação de dívida, com 
vencimento nos meses de março, abril e maio de 2020. Aprovada por 
unanimidade pelo Plenário do CRA-RJ. 

 
2.5. Delegação em caráter excepcional, ad referendum do Plenário, ao Comitê das 

Comissões do CRA-RJ, para aprovação de novos Planos de Trabalho para 2020 
e alteração de composições das Comissões Especiais: 
O Presidente do CRA-RJ propôs ao Plenário do CRA-RJ a delegação, em caráter 
excepcional, ao Comitê das Comissões do CRA-RJ, para aprovação, ad 
referendum do Plenário do CRA-RJ, de novos Planos de Trabalho para 2020 e 
alteração de composições das Comissões Especiais, enquanto perdurar as 
medidas de exceção em vigor no CRA-RJ e no macroambiente em geral, o que 
conferirá mais agilidade a esses processos. A Conselheira Mara Biasi disse que 
o Comitê das Comissões do CRA-RJ estará pronto para receber e dar o devido 
andamento às solicitações que forem recepcionadas. O Presidente do CRA-RJ 
disse que as Comissões Especiais são pontos nevrálgicos para os propósitos do 
CRA-RJ, que o Comitê das Comissões foi uma solução provisória encontrada 
para ser o interface entre a Plenária e esses grupos temáticos e que por isso 
entende que a delegação hora concedida é uma necessidade diante das 
circunstâncias. A Conselheira Elizabeth Bastos, Vice-presidente de 
Planejamento e Desenvolvimento Institucional do CRA-RJ, entende que os 
trabalhos das Comissões estão ocorrendo e que novas oportunidades surgirão 
neste momento de crise. A Assessora de Comunicação do CRA-RJ, jornalista 
Katia Biaia, reforçou o que a Conselheira Elizabeth Bastos disse, ilustrando que 
há depoimentos e entrevistas programadas para os próximos dias com todas as 
Comissões Especiais do CRA-RJ.  

 
2.6. Balancete de fevereiro de 2020 do CRA-RJ: 

O Conselheiro Agamêmnom Rocha Souza, Presidente da Comissão Permanente 
de Tomada de Contas (CPTC) do CRA-RJ, apresentou o balancete de fevereiro 
de 2020, tecendo comentários a respeito da saúde financeira da entidade. O 
contador José Ribamar do Amaral Cypriano, da Amaral Contabilidade, 
confirmou a exatidão dos números e dos argumentos apresentados pela CPTC 
do CRA-RJ. Aprovado pela maioria do Plenário do CRA-RJ, com o voto contrário 
do Conselheiro Reginaldo de Souza Oliveira, o balancete de fevereiro de 2020 
do CRA-RJ. 
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2.7. Medidas do CRA-RJ relacionadas ao Covid-19: 
O Presidente do CRA-RJ solicitou que o Superintendente Geral do CRA-RJ, Adm. 
Leonardo Ribeiro Fuerth, e à Assessora de Relações Especiais da Presidência do 
CRA-RJ, Tec. Berenice Lima, que dessem um breve panorama sobre as medidas 
que vêm sendo adotadas para manter o funcionamento do CRA-RJ. Com a 
palavra, o Superintendente Geral explanou que todos os setores do CRA-RJ 
foram capazes de rapidamente planejar e organizar as suas equipes que em 
poucos dias passaram a trabalhar home office; totalizando no dia de hoje 61 
(sessenta e um) colaboradores nessa condição e outros 25 (vinte e cinco), 
principalmente do nível operacional, que estão de prontidão para qualquer 
necessidade. Ressaltou que o Setor de Manutenção do CRA-RJ cuida, por meio 
de escalas, da limpeza e manutenção da sede do CRA-RJ que é monitorada por 
câmeras remotas 24h/dia. Informou que foram criados diversos grupos no 
WhatsApp, com o objetivo de conferir organicidade e agilidade nas tarefas e 
decisões do CRA-RJ, dentre eles, os grupos de Gestão de Crise, Gabinete 
Estratégico (G7), Fiscalização, Receitas, Eventos, Atendimento, Contratos, além 
do Plenário e dos grupos de cada Coordenador de área do CRA-RJ. Destacou 
que o CRA-RJ está superativando os seus serviços e criando outros, como o 
“CRA-RJ Aproxima” como forma de socorrer os profissionais e empresas 
registradas, além dos estudantes, em suas mais diversas demandas, sendo essa 
ainda uma maneira de gerar valor ao registro e à anuidade por eles recolhidas 
ao CRA-RJ; e que nos próximos dias diversos contratos será repactuados 
visando a redução das despesas de custeio da entidade. Por último, destacou o 
alto nível de comprometimento da equipe do CRA-RJ que incansavelmente vem 
interagindo para manter e melhorar ainda mais os serviços que são prestados 
a todos os interessados. A Assessora Especial da Presidência do CRA-RJ por sua 
vez, apresentou um relatório de ações estruturantes que vêm garantindo o 
pleno funcionamento do CRA-RJ, destacando que o chat está ativo; que o envio 
de e-mails para pessoas que não concluíram os seus registros e também para 
os estudantes que já colaram grau e não procederam ao registro profissional, 
estão sendo reativados para garantir o andamento desses processos rotineiros 
do CRA-RJ, sendo que o CRA-RJ está dispensando a apresentação dos 
documentos originais e o comparecimento na sede do CRA-RJ, neste momento 
atípico, para a digitalização de foto e assinaturas; que por orientação do Diretor 
Geral da UCAdm, Adm. Wagner Siqueira, foi criada uma senha universal para 
que quaisquer cidadãos possam acessar e cursar os 250 cursos da UCAdm de 
modo gratuito até o dia 31/08/2020, sendo esse serviço amplamente divulgado 
nas redes sociais do CRA-RJ e de diversos outros parceiros e que atraiu o 
interesse de 709 novos alunos somente na primeira semana de oferta do 
benefício; que já foi obtido uma redução de 28% no custo da plataforma virtual 
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da UCAdm; e que o SIFA do CRA-RJ foi reprogramado para receber os 
pagamentos e parcelamentos da anuidade de 2020 até o dia 30/06/2020, sem 
quaisquer acréscimos de multa e juros de mora; que o SIFA também foi 
adequado para receber as assinaturas eletrônicas dos Conselheiros nos 
pareceres em processos e nas atas das sessões plenárias do CRA-RJ. O Diretor 
Geral da Universidade Corporativa do Administrador (UCAdm), mantida pelo 
CRA-RJ, Adm. Wagner, disse que é fundamental a alavancagem da Siqueira 
divulgação da UCAdm para a população em geral neste momento de grave 
crise, quando o CRA-RJ se mostra socialmente empático e sensível ao 
isolamento social e que isso também permite atrair os olhares de muitos para 
a UCAdm e para o CRA-RJ, o que poderá ser muito bom para a imagem do CRA-
RJ no futuro.  O Presidente do CRA-RJ disse que a ação proposta pelo Diretor 
Geral da UCAdm foi muito importante no exato instante em que a sociedade 
tanto precisa de cuidado e capacitação para a retomada no mercado de 
trabalho.  
 

        2.7.4. CRA-RJ Aproxima  
O Presidente do CRA-RJ falou a respeito do serviço CRA-RJ Aproxima cujo 
objetivo é oferecer informações e sugerir formas de lidar com este momento, 
colaborando para minimizar os impactos provocados na vida pessoal e 
profissional dos registrados no CRA-RJ. O serviço é coordenador pela Comissão 
de Recursos Humanos do CRA-RJ e recebe as consultas e dúvidas por um portal 
criado dentro do site do CRA-RJ. 
 

2.8.  Ofício do CRA-RJ ao CFA solicitando prorrogação de prazo para cumprimento 
de obrigações financeiras dos CRAs junto ao CFA: 

O Presidente do CRA-RJ enviou ofício ao CFA solicitando prorrogação de prazo 

para cumprimento de obrigações financeiras dos CRAs junto ao CFA, diante das 

contingências, dos prognósticos que se avizinham nos curto e médio prazos e 

das medidas análogas que vêm sendo tomadas por diversas autoridades de 

diferentes níveis, sendo fundamental a decisão do CFA para que os CRAs sejam 

socorridos. No referido ofício o Presidente chama atenção para o fato de que 

“em razão da evolução da pandemia do coronavírus (COVID-19), que 

infelizmente levará à óbito diversas pessoas, e a consequente adoção de 

medidas de contenção, prevenção e redução dos riscos de disseminação e 

contágio, soluções cautelosas em defesa da sobrevivência, de um modo geral, 

alteraram as rotinas de toda a população, impondo a necessária adoção de 

medidas tendentes a evitar o colapso do sistema de saúde pública nacional. 

Evidente que essa pandemia representa impacto direto na rotina e entrega de 

obrigações tributárias, fiscais e trabalhistas de toda a sociedade, possuindo 

todos os requisitos para ser enquadrada como motivo de força maior, ou, como 
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queira, de caso fortuito, sendo cristalina a preponderância de uma situação 

inevitável e suas consequências. Nesse contexto, podemos asseverar que o 

Código Civil prevê de forma excepcional que o devedor não responde pelos 

prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, salvo se houver 

expressamente se responsabilizado[i]. Sendo assim, é mais que consabido que 

dentre as medidas já determinadas pelas autoridades sanitárias, pelos Poderes 

Executivo, Legislativo e Judiciário, pelo Conselho Nacional de Justiça, pelo 

Tribunal de Contas da União e diversos outras autoridades no território 

brasileiro, é consenso que o pagamento das obrigações financeiras começa a 

ser flexibilizado.  Com efeito, é dado concluir que no mês de março, e quiçá nos 

demais meses, os CRAs sofrerão queda abrupta de arrecadação e se neste 

momento não contarem com o apoio e subsídio do CFA, certamente terão 

dificuldades para honrar obrigações a curto e médio prazos, além de déficits 

financeiros incalculáveis que impactarão indelevelmente os próximos 

exercícios de 2021 e quem sabe 2022.  E é justamente essa questão nodal que 

trazemos à baila, pugnando pela adoção de medidas extraordinárias que 

contribuam de forma positiva para superarmos este momento de crise com os 

menores riscos possíveis. Afinal, não se pode olvidar que a função precípua do 

administrador é planejar, antevendo os cenários, e propondo medidas 

alternativas para minimizar os impactos causados pela crise e, precipuamente, 

preservando a saúde financeira das Conselhos Regionais. Nesse contexto, e 

contando desde já com a aquiescência do nobre colega, Conselheiro Presidente 

do CFA, servimo-nos do presente para solicitar que adote como medida 

preventiva a prorrogação por 90 (noventa) dias de todas as obrigações 

financeiras dos CRAs com esse Conselho Federal.  Assim, com a mitigação dos 

pagamentos da cota parte, pagamento de empréstimos, contrapartidas e tudo 

mais que represente uma obrigação financeira dos Conselhos Regionais junto 

ao CFA, teremos a certeza de que os CRAs conseguirão se organizar e sobreviver 

a essa crise sem precedentes que estamos vivenciando.” O Conselheiro Federal 

Wagner Siqueira disse que os CRAs menores devem também merecer a atenção 

do CFA já que além da queda na receita, muitos desses Regionais têm dívidas a 

serem honradas junto ao CFA. O Presidente do CRA-RJ aduziu que o pleito que 

fez é com o olhar para todo o Sistema. O Conselheiro Federal Jorge Humberto 

Moreira Sampaio agradeceu o convite para esta sessão plenária virtual e disse 

que o ofício enviado ao CFA é muito importante e que o fato dele ter alcançado 

publicidade em todo os CRAs apenas confere maior transparência a todo o 

processo. O Conselheiro Reginaldo Souza declarou o seu apoio ao estudo 

proposto pelo CRA-RJ ao CFA. 
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2.9. Deputado Federal Kim Kataguiri propõe PL 856-2020 que dispõe sobre 

suspensão de pagamento de anuidade aos Conselhos de Classe em caso de 
pandemia e estado de calamidade, enquanto durar tal situação: 

          O Presidente do CRA-RJ apresentou o Projeto de Lei (PL) 856-2020, proposto 
pelo Deputado Federal Kim Kataguiri, que dispõe sobre suspensão de 
pagamento de anuidade aos Conselhos de Classe em caso de pandemia e 
estado de calamidade, enquanto durar tal situação; segundo Projeto de Lei do  
Deputado Federal Julio Mano, que dispõe sobre a redução proporcional 
temporária do pagamento de anuidades aos Conselhos de Fiscalização do 
Exercício Profissional. O Presidente do CRA-RJ entende que tais proposições 
derivam de políticos oportunistas que apenas semeiam o caos institucional. 
Com a palavra o Dr. Marcelo Almeida, Chefe da Assessoria Jurídica do CRA-RJ, 
disse que ambos os PL têm remota chance de serem aprovados, mas que 
neste momento servem de panfletos políticos às bases desses políticos. A 
Conselheira Mara Biasi disse que o CRA-RJ tenha um cuidado especial com 
esse cenário de limitação de recursos que as pessoas e as instituições estão e 
continuarão a ter em seus orçamentos, sendo necessário que entidades como 
os Conselhos essenciais, uma oportunidade para que a sociedade perceba a 
importância do CRA-RJ; e por final considera importante que o CRA-RJ se 
prepare estrategicamente para um cenário em que o pagamento das 
anuidades aos Conselhos venha a ser facultativo. O Conselheiro Federal 
Wagner Siqueira disse que os PL apresentados são post-mortem e que não 
devem sequer serem considerados já que o vencimento da anuidade é 30 de 
março, ou seja, não têm qualquer efeito objetivo e prático, inclusive pelo 
regime de tramitação; e concluiu dizendo que o Senador Paulo Paim relator 
da comissão própria já deu parecer contrário ao PL 856/2020. O Conselheiro 
Federal Jorge Humberto Moreira Sampaio disse que na plenária da Junta 
Comercial do Rio de Janeiro, na data de ontem, ele, como representante do 
CRA-RJ naquele órgão, fez constar na ata a posição contrária do CRA-RJ em 
relação a esses PL. O Presidente do CRA-RJ disse que o parecer do Deputado 
Paulo Paim é claramente contrário ao PL 856. 

  
2.10. Portaria do CFA constitui a Comissão Especial para Análise das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para Os Cursos de Bacharelado em Administração: 
O Presidente do CRA-RJ apresentou a Portaria CFA nº 23 referente à Comissão 
Especial para Análise das Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de 
Bacharelado em Administração, sendo assim composta: Adm. Cláudia de 
Salles Stadtlober, Diretora da Câmara de Formação Profissional – CFP - 
Coordenador; Adm. Tânia Maria da Cunha Dias, Presidente do CRA-BA; Adm. 
José Samuel de Miranda Melo Júnior, Presidente do CRA-MA; Adm. Sérgio 
Pereira Lobo, Presidente do CRA-PR; Adm. Udenir de Oliveira Silva, Presidente 
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do CRRA-DF; Adm. Wallace de Souza Vieira, Presidente do CRA-RJ e Adm. 
Edson Kenji Kondo, Presidente da Associação Nacional dos Cursos de 
Graduação em Administração – ANGRAD e do Adm. Irineu Gustavo Gianesi, 
Diretor de Relações Internacionais da Associação Nacional dos Cursos de 
Graduação em Administração - ANGRAD. 

 
2.11. Auditoria ordinária do CFA - Prorrogação de Prazo para Transmissão do 

Relatório de Gestão - TCU 2019: 
O Presidente do CRA-RJ informou que o Tribunal de Contas da União (TCU) 
prorrogou por 90 (noventa) dias o prazo para que os órgãos públicos 
apresentem as suas respectivas prestações de contas referentes ao exercício 
de 2019, embora o CRA-RJ já esteja com tudo pronto para enviar por modo 
eletrônico a sua prestação de contas dentro do prazo original de 31/05/2020. 

2.12. Juiza (TRF2) julga improcedente pedido, de seis empresas que administram 
shoppings centers, contra o registro PJ no CRA-RJ: 
O Presidente do CRA-RJ recebeu a notícia de que a Juiza Dra. Frana Elizabeth 
Mendes Tribunal Regional Federal da 2ª Região – Seção Rio de Janeiro (TRF2) 
julgou improcedente um pedido formulado por um consórcio de seis 
empresas que administram shoppings centers, que contestavam o registro de 
pessoa jurídica no CRA-RJ. O Conselheiro Francisco de Jesus, Vice-presidente 
de Fiscalização do Exercício Profissional do CRA-RJ, disse que foram 11 (onze) 
as empresas que foram fiscalizadas pelo CRA-RJ, sendo que cinco delas 
tiveram arquivados os processos de fiscalização, por motivos considerados 
pertinentes pela Fiscalização do CRA-RJ, e as demais instadas ao registro no 
CRA-RJ. O Chefe da Assessoria Jurídica do CRA-RJ. Dr Marcelo Almeida, 
destacou que esse foi um mandado de segurança impetrado pelas seis 
empresas fiscalizadas, instrumento esse que em primeira instância não tem a 
eficácia que leve aos registro das enquadradas pelo CRA-RJ, já que o mandado 
não impede uma ação ordinária por parte dessas empresas, o que não obriga 
as empresas ao registro neste momento, ao contrário do que o CFA veiculou. 
O Conselheiro Reginaldo Souza destacou a importância dessa decisão mesmo 
que precária pois isso pode desestimular empresas a entrarem com ações 
dessa natureza quando é inegável a obrigação do registro empresarial no CRA-
RJ. O Presidente do CRA-RJ agradeceu e parabenizou a Assessoria Jurídica e a 
área de Fiscalização do CRA-RJ. 

 
2.13. CFA cria o Hiperfiscad, espaço virtual com procedimentos e materiais 

para auxiliar os fiscais dos CRAs: 
          O Presidente informou que o CFA reestruturou o espaço virtual de 

compartilhamento denominado Hiperfiscad, onde são disponibilizados 
procedimentos e materiais para auxiliar os fiscais dos CRAs. O Vice-presidente 
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de Fiscalização do Exercício Profissional do CRA-RJ, Conselheiro Francisco de 
Jesus, é o representante do CRA-RJ indicado para representar o CRA-RJ nesse 
acesso remoto à base. 

 
2.14. Agendamento de reuniões Plenárias para o mês de abril: 

Após deliberação, o Plenário do CRA-RJ aprovou as datas de 08, 15 e 28 de 
abril para a realização das sessões plenárias de abril.  

 
2.15. Franquia da palavra: 
2.15.1.  O Conselheiro Paulo Holanda consignou a sua alegria e orgulho de participar 

desta Sessão Plenária histórica, possibilitada pelo esforço hercúleo da 
excelente equipe do CRA-RJ a quem parabeniza. 

 
2.15.2. O Presidente do CRA-RJ registrou com pesar o falecimento do Adm. Jorge 

José González Sebá, cônsul-honorário do Suriname e capitão reformado do 
exército, em decorrência do coronavírus (Covid-19). Registrado no CRA-RJ 
desde 1987, Sebá tinha 60 anos, estava internado em um hospital na Zona 
Oeste do Rio de Janeiro. A Conselheira Elizabeth Bastos registrou a rapidez 
da Comunicação do CRA-RJ em prestar homenagem ao colega falecido por 
meio da publicação de uma nota de pesar no site da entidade. 

 
2.15.3. O Presidente do CRA-RJ registrou a eleição do Adm. Nilton Vassimon para a 

Fundação REFER profissional este, que é registrado no Conselho, e 
referendado pela PREVIC, do Ministério da Economia, segundo o 
Conselheiro Reginaldo Souza.  

 
2.15.4. O Conselheiro Cesar Campos destacou o aprendizado da reunião de hoje, “já 

que estamos há quatro horas reunidos, o que consome muita energia de 
todos, mas parabenizou a todos pela experiência”. A Conselheira Mara Biasi 
concorda e tem certeza de que as próximas sessões poderão ser otimizadas 
com o uso de outras ferramentas disponíveis como o chat; e parabenizou a 
Assessoria de Comunicação (ASCOM) do CRA-RJ por todo o material que vem 
sendo produzido diariamente; e que a primeira turma do PROA vem sendo 
abastecida de informações mas que seria interessante a produção de mais 
insights sobre os temas que são objeto do programa em si. O Presidente do 
CRA-RJ disse que de fato a ASCOM está de parabéns pela qualidade do 
trabalho que vem sendo produzido, especialmente neste momento de crise; 
sendo este também um momento de redescoberta de valores dentre os 
vários profissionais que atuam no CRA-RJ.  
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2.15.5. O Presidente do CRA-RJ registrou que esta foi uma sessão plenária para ficar 
na história do Sistema CFA/CRAs; e destacou a matéria que o Cons. Reinaldo 
Faissal lhe enviou, sobre “Volta da Normalidade”. 

 
 
2.16. Relato de processos de registro e de fiscalização: 
          Após a devida análise, discussão e apresentação dos votos dos respectivos 

Conselheiros relatores foram aprovados pelo plenário, os relatos proferidos 
em 43 (quarenta e três) processos nesta sessão sendo 05(cinco) processos do 
Conselheiro Waldir Irineu da Silva Junior, 03(três) processos do Conselheiro 
Carlos Roberto Fernandes de Araujo, 06(seis) processos da Conselheira 
Elizabeth da Costa Bastos, 05(cinco) processos do Conselheiro Francisco 
Carlos Santos de Jesus,02(dois) processos do Conselheiro Cesar José de 
Campos, 03(três) processos do Conselheiro Agamêmnom Rocha Souza, 
03(três) processos do Conselheiro Antonio Rodrigues de Andrade, 06(seis) 
processos da Conselheira Renata Motta Vasconcellos, 03(três) processos da 
Conselheira Mara Darcy Biasi Ferrari Pinto, 04(quatro) processos do 
Conselheiro Leocir Dal Pai e 03(três) processos do Conselheiro Reginaldo 
Souza de Oliveira 

 
2.18. Aprovação da Ata da Sessão Plenária nº 4046 de 10.03.2020; 

Aprovada, por unanimidade, pelo Plenário do CRA-RJ, a Ata da Sessão Plenária 
do CRA-RJ nº 4046 de 10/03/2020, com a abstenção do(s) Conselheiro(s) que 
não estava(m) nela presente(s). 
 

2.19. Aprovação da Ata da Sessão Plenária nº 4047 de 17.03.2020; 
Aprovada, por unanimidade, pelo Plenário do CRA-RJ, a Ata da Sessão Plenária 
do CRA-RJ nº 4047 de 17/03/2020, com a abstenção do(s) Conselheiro(s) que 
não estava(m) nela presente(s). 

 
3. ENCERRAMENTO:  

           3.1. A sessão foi encerrada pelo Presidente do CRA-RJ, com a lavratura da 
presente ata que vai assinada pelo Vice-Presidente de Administração e 
Finanças, Adm. Carlos Roberto Fernandes de Araujo e pelo Presidente, Adm. 
Wallace de Souza Vieira, assim como vista e rubricada pelos conselheiros 
titulares presentes à sessão.                                                         

 
 
 
          Adm. Carlos Roberto Fernandes de Araujo            Adm. Wallace de Souza Vieira 
                VP de Administração e Finanças                                          Presidente  

                 CRA-RJ nº 01-04632                                                CRA-RJ nº 01-13247   
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