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Muito bom dia! É enorme a alegria e a honra com que a comu-
nidade carioca e fluminense dos Administradores e Tecnólogos de 
Gestão recebe a todos os companheiros aqui nesta Assembleia 
de Presidentes do Sistema CFA/CRAs. Aqui estão representados 
todos os estados do Brasil. Podemos dizer que o Brasil está aqui.

Uma saudação especial ao nosso presidente do Conselho Federal 
de Administração, Adm. Sebastião Melo. Gostaria também de sau-
dar e estender meus cumprimentos a todos os conselheiros fede-
rais e funcionários do CFA presentes. Uma saudação muito especial 
também a todos os presidentes ou representantes dos presidentes 
dos CRAs de todo o Brasil que estão aqui hoje. Um cumprimento a 
todos os funcionários, técnicos e assessores que nos acompanham. 
Em verdade, nós somos os botões que aparecem na festa de vesti-
do novo, mas quem sustenta, quem apoia, a linha, a costura, a sus-
tentação de todo o trabalho é feita efetivamente por esses asses-
sores que estão aqui ou que não puderam vir, mas que certamente 
impulsionam no cotidiano a força da nossa profissão.

Presidente, permita-me, nesse momento, inovar um pouco. Eu 
gostaria de inovar no sentido de não fazer apenas uma abertura 
protocolar, dirigindo uma simples saudação. A saudação está no 
fundo de nossos corações, de nossas mentes, nos agradecimentos 
pela presença de todos. Mas, gostaria de aproveitar esse momen-
to especial de reunião, de reflexão, de debate sobre a profissão 
para conversar sobre os destinos da Administração.

Saudação1  Inicial
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Estamos comemorando 50 anos de aniversário de regulamen-
tação profissional. Aniversário é tempo de retrospecto. É tempo 
de rever o que passou. É tempo de avaliar os ganhos e as perdas 
que tivemos nesse período. Também é tempo de avaliar as vitó-
rias, os avanços, as conquistas, as frustrações, os ganhos e as de-
cepções. Porém, mais do que tudo, é tempo de pensar: e agora, 
o que fazer?

Aniversário é tempo de firmar propósitos, de redefinir novos 
rumos, de construir um novo caminho. É tempo de trilhar uma 
nova senda, de agora percorrer uma nova vereda. E, claro, forjar 
uma nova trajetória assentados, todos nós, nos ombros de gigan-
tes, que foram os colegas que nos antecederam nesses 50 anos 
de história profissional. 

É preciso que o passado construído por eles seja compreen-
dido, que o passado se torne o aqui e o agora, o presente. Esse 
é um passado que não passa, é o que fica do que passou. E é 
o que os pioneiros nos legaram e nos deixaram como passado 
que se transformou no presente. Por ter se eternizado, precisa 
ser respeitado e alavancado. Vivemos, nesse momento de come-
moração de 50 anos, uma opção de destino. Precisamos construir 
um novo presente, um novo futuro, para que o que é hoje se tor-
ne amanhã também passado. Mas, um passado que se eternize 
numa descontinuidade histórica, em um gap, em um salto, em 
uma construção de um novo tempo. Precisamos reafirmar uma 

Administração: 2 50 anos de desafios
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nova vontade política e, consequentemente, a busca por um con-
senso ajustado aos novos tempos.

Presidente Sebastião Melo, colegas presidentes dos Conselhos 
Regionais, senhores conselheiros federais: é preciso construir já 
e agora um novo Conselho, um novo Sistema CFA/CRAs, vislum-
brar novos destinos para a profissão. Não apenas vislumbrar, mas 
transformá-los em realidade.

Por falar em condições objetivas, como categoria essencial-
mente marxista/leninista, temos hoje os indícios mais favoráveis, 
as circunstâncias se articulando em nosso favor. É um tempo per-
feito e de horizonte límpido que nos convoca à reflexão e à ação, 
ao pensar e ao agir. As circunstâncias do destino colocam em nos-
sas mãos condições inusitadas e invulgares de liderar e construir 
esse novo tempo na reorganização de nossa profissão.

O Presidente Sebastião Melo precisa assumir de forma clara, 
intencional e deliberada o comando dessa transformação, da mu-
dança, da revolução que a profissão, de que os Administradores e 
de que a Administração tanto necessitam. 
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O Administrador experimenta de forma aguda, neste momen-
to de globalização e de mundialização da economia, o problema 
de definição do seu papel e de suas funções essenciais no con-
junto das profissões regulamentadas no nosso país.

O simples deslocamento de suas atribuições legais, pela 
simples atualização da Lei 4769/65, em nada alterará o atu-
al quadro de crise, de indefinição, de marca-passo e de, até 
mesmo, perplexidade, se acima de tudo não forem revistas as 
bases conceituais e doutrinárias, muito mais do que as bases 
operacionais, com as quais tanto insistimos, sobre as quais a 
profissão e suas entidades profissionais se apoiam. É preciso 
tanger a letargia da burocracia e do peleguismo que tange as 
nossas entidades profissionais.

Parece-me útil analisar esse papel a partir de suas concepções 
básicas: uma desenvolvimentista e outra disciplinar ou jurisdi-
cista. Alguns vão preferir fiscalizatória. Essas concepções não se 
excluem mutuamente, nem excluem outras. Contudo, tal polari-
zação desenvolvimentista versus jurisdicista facilita o exame de 
diferenças conceituais significativas na nossa forma de pensar e 
de agir. E essas diferenças conceituais decorrem de ênfases bas-
tante distintas na estratégia de condução da profissão em todo 
o Brasil, até agora.

3 Por um novo Conselho
de Administração, por

um novo Sistema CFA/CRAs
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Creio que praticamente a totalidade dos dirigentes e lideranças 
da profissão, de todos nós, ao longo do tempo e do espaço, tem 
conduzido nossa profissão dentro do script disciplinar e jurisdicis-
ta. Se preferirem por eufemismo, podem chamar de fiscalizatório. 
Mas é jurisdicista mesmo, tamanha a ênfase na dimensão legal e 
legalista sob as quais a gestão das nossas entidades se apoia.

Não importa quão intencional, deliberada, consciente, ou não, 
irreversível ou circunstancial, tenha sido essa orientação. O fato é 
que a percepção generalizada que hoje se tem da profissão, tanto 
internamente, quanto no conjunto da sociedade e no mundo das 
organizações, é a mesma em termos de papel e no nível de contri-
buição social. Embora aqui ou ali, todos nós, nos nossos estados, 
no Conselho Federal, mas sempre assistematicamente, tenhamos 
todos tentado introduzir orientações modernizantes para supera-
ção do velho papel social de uma profissão ainda absolutamente 
secundária no elenco das profissões do Brasil.

À bem da clarificação do que pretendo postular para o Siste-
ma CFA/CRAs, é bom ficar bastante explícito, que não estou mi-
nimizando a importância do script disciplinar ou jurisdicista para 
o fortalecimento da profissão em todo o país, em especial para 
precatar ou prevenir a sociedade do amadorismo dos leigos, dos 
gestores chambões, empíricos ou aproximativos. Mas é preciso 
que todos nós aprendamos a capitalizar o fracasso reiterado de 
leigos na ação de gestão empresarial. Não basta fiscalizar, mas 
denunciar publicamente o desastre da má gestão para as organi-
zações públicas e particulares, que se metem a entregar funções 
de Administrador a leigos, amadores e despreparados. Amador, 
só o Amador Aguiar, do Bradesco, que deu certo.

O papel disciplinar, jurisdicista ou fiscalizador das entidades 
profissionais é fundamental, não estou negando isso, tanto para 
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o interesse da própria profissão, quanto para o conjunto da so-
ciedade e das organizações em geral. A ação disciplinadora do 
exercício profissional do Administrador deve ser fortalecida, en-
riquecida e estimulada. No entanto, é bem mais do que isso que 
estou conclamando aqui: convoco a todos à reconceptualização 
da nossa ação, das bases estratégicas sob as quais até agora te-
mos implementado as nossas entidades classistas. 

O novo espaço social da profissão é bem mais amplo e genero-
so. Não se esgota com as eventuais conquistas e vitórias decor-
rentes, aqui ou ali, da ação fiscalizadora e disciplinar. É o espaço 
voltado para a contribuição da profissão ao desenvolvimento do 
país, ao desenvolvimento da sociedade em geral, especificamen-
te das organizações públicas e privadas na construção do desen-
volvimento, na contribuição do Administrador à plenitude da ci-
dadania do brasileiro como cidadão-cliente, cidadão-contribuinte 
e cidadão-consumidor.

Dentre as reflexões que o papel disciplinar ou jurisdicista me evo-
ca, destaco: a dificuldade crescente que o contexto brasileiro apre-
senta para o desenvolvimento de uma profissão fundamentada na 
restrição e no disciplinamento, que muitas vezes passa a ser perce-
bida como corporativista, autoritária e dissociada da nova realidade 
mundial da globalização e da sociedade do conhecimento, princi-
palmente, desconhecida e alheia à trajetória migratória dos profis-
sionais bem-sucedidos, que militam por uma miríade diferenciada 
de funções e organizações atípicas e distintas ao longo da vida.

A direção de nossas entidades ignora inclusive a migração da 
sociedade do conhecimento, dos profissionais bem sucedidos, 
que militam de uma miríade diferenciada de funções e organiza-
ções, atípicas e indistintas, cada vez mais. Começa em um cargo, 
termina em outro. 
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E apenas uma parcela muito diminuta e cada vez menos talen-
tosa se mantém em uma mesma atividade profissional ao longo 
de toda uma vida. A maior parte muda o tempo todo e todo o 
tempo, de organização para organizações, de cargos e de funções 
e até de profissões. Não seria a hora, presidente, senhores cole-
gas, de nós começarmos a refletir sobre o parecer do conselheiro 
federal Belmiro Siqueira, em 1977, neste Conselho Federal, a fa-
vor do registro de mestres e doutores em nosso sistema?

Vamos continuar ignorando essa questão como se ela não 
existisse? Ah, sim, vamos exigir a reciprocidade. Está certo. Pior 
ainda, ação jurisdicista do Sistema CFA/CRAs tende a se dirigir 
preferencialmente contra o Administrador inadimplente e não 
contra o leigo.

Em geral, o Sistema CFA/CRAs com poucas e honrosas exceções 
ou circunstâncias, muito pouco se contrapõe aos leigos, contra os 
que indevidamente ocupam nossos espaços profissionais. E aí, as 
organizações defendem cada vez mais os seus ocupantes leigos, 
que invadem nossa área, com a mais sutil, sibilina e escrachada 
forma de defesa, talvez a mais solerte. Ah, sim, alegam, esse car-
go que está sendo formalmente ocupado pelo leigo é de nível mé-
dio, mesmo que o seu ocupante seja de nível superior. E aí, “esse 
cargo é de nível médio”, é o que dizem, a todo o momento. E a 
questão termina invariavelmente, ou no arquivo ou na justiça, ou 
nos dois. E mais do que isso, mais um colega fica desempregado.

Até bem pouco, resistíamos fervorosamente a registrar Tec-
nólogos. Por quanto tempo vamos resistir agora aos registros de 
profissionais de nível médio? Quando alguém se pergunta “por 
que se registrar no CRA?” é porque já absorveu o processo de de-
sagregação que existe no seio da profissão. Um milhão e meio de 
formados e não chegamos nem a 340 mil registrados. Tal contexto 
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de desagregação da profissão gera a possibilidade bem conside-
rável de entrarmos em um beco sem saída que nos leve a marcar 
passos, a estagnarmos em uma profissão que se vangloria em ser 
a maior do país, em número de estudantes de instituições de en-
sino superior. Mas o número de registros profissionais é risível, 
quase ridículo, em relação à realidade do número de estudantes 
formados a cada semestre. A nossa curva de crescimento de re-
gistros, comparativamente à curva de pessoas que estudam Ad-
ministração é absolutamente chatinha, inexpressiva, acanhada.

Qual é a verdadeira contribuição do Administrador? Qual é a 
nossa missão? Qual é o nosso domínio profissional? Qual é o nos-
so campo profissional em nível superior, de graduação, de nível 
médio e fundamental, de pós-graduação, em que domínios nós 
atuamos? Ou vamos restringir cada vez mais o nosso domínio ao 
que somos, à origem de uma lei de 1965, para um Brasil de 50 
anos atrás? Vamos eternizar esse passado? Será que aqueles que 
formularam a Lei 4769/65 a manteriam nos termos em que ela 
hoje é 50 anos depois?

O poder não admite vácuo, colegas. O espaço de conquistas na 
luta social é obtido por aquele que o ocupa. Na luta política-pro-
fissional, quem vai à roça, perde a carroça. O domínio profissional 
deixado a Deus-dará por nós, no nível máximo, mestres e douto-
res, no nível de baixo, no nível de graduação, como deixamos os 
Tecnólogos, sempre será ocupado por outras profissões. É assim 
que o contador avança sobre nossas atribuições. É assim que o 
economista, cujo conselho profissional quase moribundo, quer 
ressuscitar, ocupando nossas atividades. Eles querem ressuscitar 
em cima da gente, da nossa lei. Os contadores existiriam se não 
invadissem a nossa lei? Será que é só isso? E o engenheiro de 
produção? E o pedagogo? E vai por aí. E isto se dá no conjunto do 
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domínio do campo profissional do Administrador, que vai do ní-
vel fundamental, do nível médio, passa pela graduação de curta, 
de longa duração e se espraia pelos MBAs, mestrados e doutora-
dos. Estão ocupando nosso domínio, certamente, cada vez mais. 
E com a nossa absoluta complacência. Pior cego é aquele que não 
quer ver. Continuamos a ver a banda passar.

Neste momento, vale a pena se perguntar se não seria opor-
tuno, sem renunciar às conquistas já conseguidas, reformular a 
estratégia de direção do Sistema CFA/CRAs para um papel mar-
cadamente desenvolvimentista, orientado para afirmação do 
Administrador como categoria profissional relevante no seio da 
sociedade e no mundo das organizações. A oportunidade, o mo-
mento atual que nos apresenta, propiciando ao Administrador o 
desempenho de um papel social que ainda não foi assumido por 
nenhuma outra profissão. 

Em cada momento histórico, profissões diferenciadas têm de-
sempenhado um papel relevante na sociedade. Foi assim com os 
advogados, o país dos bacharéis. Depois foi assim também com 
os engenheiros, no Brasil potência, do século 21, o país do futuro. 
Foi assim com os militares, no período de chumbo da ditadura 
militar. Foi assim com os economistas, no Brasil milagre. 

A história nos convoca agora, é chegada a nossa hora, a hora do 
Administrador! E para isso, temos que mudar conceitos. Porque 
os conceitos mudam, modulam e dirigem os destinos. A socieda-
de nos chama. Como disse Peter Drucker, não há país subdesen-
volvido, há país subadministrado. O papel desenvolvimentista é 
certamente a melhor forma de o Sistema CFA/CRAs se desvenci-
lhar do labirinto em que se meteu, a andar quase exclusivamente 
encilhado por funções legalistas relacionadas aos direitos e deve-
res do profissional. E a linha desenvolvimentista abrirá diferentes 
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frentes mais prováveis de sucesso, as quais poderão servir de con-
trapeso às dificuldades inerentes ao jurisdicismo, ao legalismo, 
aos velhos hábitos, ao disciplinamento que teremos que apresen-
tar como sistema também. 

É preciso trocar de roupa, é preciso construir novos hábitos. 
Permita-me, senhor presidente, particularizar um pouquinho 
mais essas reflexões sobre a nossa profissão, nessa sessão de 
abertura dessa Assembleia, nesses primeiros anos deste milênio.
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É preciso dar início ao processo de devolução de compe-
tências formais, indevidamente assumidas ao longo do tem-
po pelo CFA em detrimento dos Conselhos Regionais. A Lei 
4769/65 diz uma coisa, o decreto diz a mesma coisa, um pou-
co mais do que a lei, e os regimentos ao longo destes 50 anos 
têm feito do Conselho Federal uma entidade que exacerba e 
se locupleta de suas competências através dos regimentos e 
das resoluções normativas. É preciso voltar à origem, à velha 
Lei 4769/65, com as atribuições dos Conselhos Regionais e 
do Federal e isso tem de ser respeitado. Hoje, o conceito do 
Sistema CFA/CRAs é cada vez mais uma formulação teórica, 
uma ficção idealística, meramente um simbolismo, do que 
uma realidade concreta. Se não assumirmos e percebermos 
isso, não vamos sequer saber ‘onde está o Wally’. E o ‘Wally’ 
é o Administrador desconhecido, absolutamente carente de 
nosso apoio como entidades classistas desfocadas de seus 
verdadeiros interesses.

Suprimem-se lentamente ao longo de nossa história, nes-
ses 50 anos, competências e atribuições dos Conselhos Re-
gionais, que são transferidas, lentamente, ao Conselho Fe-
deral. O CFA pouco a pouco se torna um grande “CRAzão”. 
Essa é a verdade nua e crua do nosso propalado Sistema CFA/
CRAs. Não posso deixar de compartilhar com os companhei-
ros aqui presentes essas reflexões produzidas por quem este-

Devolução de 4 competências aos CRAs
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ve e está há 30 anos no sistema, 16 anos como conselheiro e 14 
anos completamente fora, mas percebendo e refletindo sobre 
essa realidade. 

Para compensar o que o CFA executa indevidamente de 
atribuições e de tarefas dos Regionais, cada vez mais o CFA 
não tem tempo, perde a vocação de fazer o que lhe compete, 
como órgão formulador de políticas e de ações estratégicas. 
Somos todos, todos os presidentes aqui, gestores de insti-
tuições distintas, temos distintos CNPJ, não somos subordi-
nados, um em relação ao outro. Todos são responsáveis por 
suas contas, não há subordinação nem quaisquer níveis de 
vinculação hierárquica entre CFA e CRAs. Mas, as normativas 
do CFA insistem em burlar tamanha obviedade institucional.

O CFA sofre crescentemente da síndrome de Brasília, em 
que se pensa que a vida se restringe à perspectiva atípica do 
Governo Federal, de capital federal. A Federação Americana 
nasceu de baixo para cima, os Estados são fortes, a Federação 
também é forte, por causa dos Estados. A Federação Brasilei-
ra começou com as capitanias hereditárias, começou de cima 
para baixo. Os Estados são muito fracos, e a União é muito 
forte. E os governadores e prefeitos vivem de pires na mão. 
É sempre assim: ‘ei, você aí, me dá um dinheiro aí’. Tal defor-
mação se reedita no Sistema CFA/CRAs.

É preciso escoimar, presidente, toda essa lenta acumula-
ção de normas e diretrizes infralegais do CFA, que lidera a 
assunção de competências que não lhe são pertinentes. Nós 
reeditamos no nosso sistema a deformação que existe no sis-
tema federativo brasileiro, em que a União é muito forte e os 
estados e municípios fracos. Aqui temos um CFA fortíssimo e 
fragilidade institucional de todos os Regionais. Veio a Consti-
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tuição e dizia o seu presidente, Ulysses Guimarães: “essa é a 
Constituição cidadã, municipalista”. Coitado!, como se enga-
nou. Tudo foi se devolvendo pouco a pouco à União. E hoje 
a Federação é tudo e os Estados são nada. Está acontecendo 
também conosco no nosso sistema. O CFA pensa que pode 
tudo. E que os CRAs não podem nada. Ledo engano! Profun-
do equívoco!
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A espada de Dâmocles, que existe sobre nós nos Regionais, 
é a exacerbação de competência do CFA sobre os Regionais. 
Hoje depende apenas das circunstancialidades, da vontade 
de um presidente do CFA para ter a edição de resoluções nor-
mativas que simplesmente atribuam uma decisão de plená-
rio, de intervenções nos Regionais.

Desde que voltei em 2009 a conselheiro e 2011 a presiden-
te, tenho ouvido um bocado porque não se fez uma interven-
ção aqui ou ali, porque se não fez, ainda vai fazer. E graças a 
Deus, a serenidade dos presidentes não tem permitido esse 
tipo de ação totalitária. Uma intervenção num Regional tem 
que ser fundamentada em muitos bons argumentos, com um 
processo muito bem constituído. Isso não pode ser uma de-
cisão simplesmente do plenário do CFA, senão acaba sendo 
uma decisão essencialmente política, para não dizer politi-
queira e totalitária.

É preciso dar início ao processo de devolução das compe-
tências aos Regionais, antes que ocorram mudanças eleitorais 
fortuitas na direção de nosso CFA, e ele venha a ser eventu-
almente dirigido por uma personalidade autoritária e imposi-
tiva. Se não fosse a sua serenidade, mesmo esse ano, no ano 
passado, no ano retrasado, teríamos tido problemas, pois 
certamente não faltaram assessores, conselheiros e grupos A 
ou B para buzinar no ouvido: Presidente, faça a intervenção. 

Intervenções5 potenciais
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Isso não é conceito de sistema. É um simples arremedo, uma 
ficção estrutural-funcional, uma falácia institucional.

Presidente Sebastião, possivelmente, você será reeleito por 
mais dois anos em janeiro, face à correlação de forças hoje exis-
tentes em nossa profissão. Mas, e depois, presidente? Você terá 
que sair. Será que nós mergulharemos em uma noite de trevas, no 
destroçamento de nosso sistema, porque não vamos ter um pre-
sidente que até agora tem sabido se conter? Não deixe tal cená-
rio se consolidar. Inicie o processo de devolução de competências 
aos Regionais, fortaleça efetivamente o nosso Sistema CFA/CRAs, 
torne-o verdadeiramente um sistema e não mais essa estrutura 
de fancaria em que sobrevivemos.



23

Por exemplo, é preciso se fazer o Proder de custeio que ni-
vele os índices de desempenho dos Conselhos maiores com os 
Conselhos menores. Nós temos que ter desempenhos iguais 
em todos os Conselhos. O Proder em si já é um grande progra-
ma, que deve ser apoiado e continuado. Eu estou falando aqui 
é que o cotidiano dos Conselhos menores, aos quais tem que 
se dar sustentabilidade, condições objetivas para que a nossa 
profissão tenha os mesmos recursos, os mesmos desempenhos 
e as mesmas possibilidades em todos os rincões do Brasil e se 
equipare no seu desempenho os Conselhos grandes dos Con-
selhos pequenos. Evidentemente, guardadas as dificuldades e 
peculiaridades, mas esse equilíbrio deve ser mantido, pois hoje 
o que temos é um desequilíbrio e a reedição da questão, da de-
pendência dos governos, da deformação da Federação Brasileira 
que se reedita no nosso sistema, um absoluto desequilíbrio en-
tre nossas entidades profissionais.

É preciso sustentar o cotidiano dos nossos CRAs menores, 
dando-lhes tranquilidade para avançar e afirmar local e na-
cionalmente a nossa profissão. Essa diversidade de entidades 
fortes e fracas precisa ser minimizada por ações de apoio aos 
Regionais mais frágeis, garantindo condições favoráveis de 
expansão de nossa profissão.

Proder de 6 custeio
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Os quintos dos infernos! Olho a colega presidente mineira 
e me lembro de Tiradentes. Foi para não pagar os 20% que se 
fez a Inconfidência Mineira. A divisão 80%/20% se justificou 
em 1965, quando os Conselhos Regionais existiam em apenas 
3 ou 5 estados. É preciso que a nossa profissão tome consci-
ência que nós somos o rebento da ditadura.

A profissão de sociólogo foi rejeitada pelo presidente Cas-
telo Branco, mas a nossa foi sancionada. Nós somos o reben-
to da legislação da ditadura que representava efetivamente 
forte o sistema central e fraco os Estados. Aliás, naquela épo-
ca, nem governadores se elegiam. Ah, sim, a nossa profis-
são, talvez nem todos os colegas aqui saibam, em 50 anos, 
viveu 13 anos de intervenção. Nós somos uma organização 
marcada pelo arbítrio, pela ditadura, pelo totalitarismo, pela 
intervenção. Foram 13 anos de intervenção, primeiro do Mi-
nistério, segundo pelo Ministério, mas que colocou o próprio 
Conselho Federal intervindo nos Conselhos Regionais. Nem 
todos talvez saibam disso. Cinquenta anos são praticamente 
mais de 20% do tempo de repressão, de intervenção. Mas 
naquela época, não estava no regulamento, nem na lei, nem 
no estatuto, o poder de intervenção, mas se fazia com base 
no tacão. Agora, a legislação da nossa profissão, uma legisla-
ção abusiva elaborada pelo próprio CFA, permite que se não 
tivermos um presidente sereno, seremos vítimas de novo do 

Os quintos dos 7 infernos
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tacão, agora revestido do vermute edulcorado da legitimida-
de legal de normas absurdas e abusivas, repito.

Presidente, é preciso, portanto, que esse quinto dos infernos, 
oriundo de um realidade de 50 anos, quando existiam 3 ou 5 dos 
Conselhos Regionais apenas nos grandes estados. Hoje somos 27 
Conselhos Regionais. Nem o sistema sindical brasileiro, que é abso-
lutamente corporativista, oriundo da Carta Del Lavoro, do fascismo, 
que tem a famigerada contribuição sindical, associativa, confederati-
va, assistencial, tem tantos recursos e se dá os quintos dos infernos 
para os sindicatos. Porque aí se divide com as confederações, com as 
federações, com as centrais sindicais e com o próprio governo.

Essa má distribuição de arrecadação reedita a concentração 
equivocada da União, dos estados ricos e dos municípios pobres. 
Temos desequilibradamente um CFA forte e rico e Conselhos Re-
gionais fracos e pobres.

7.1 Concentração contábil e financeira no CFA

É extremamente preocupante quando murmúrios e comen-
tários ao pé do ouvido começam a disseminar a ideia de con-
centração de gestão contábil-financeira no CFA. Afirma-se insis-
tentemente que se pretende realizar, sob a alegação da nova 
sistemática de prestação de contas ao TCU, um absoluto domím-
nio do CFA na arrecadação para controlar inteiramente a trans-
ferência de cota-parte.

Assim, o CFA reteria, a seu bel-prazer, os quintos dos infernos - os 
famosos 20% a que tem direito - antes de os depositar aos CRAs.

Eis aí mais uma investida totalitária, concentracionista, anti-
democrática a contaminar mais ainda a higidez de nosso Siste-
ma CFA/CRAs. 
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Auditoria dos Regionais no CFA. Sistema? Nós estamos fa-
lando de sistema? Porque é auditoria só do CFA nos Conse-
lhos Regionais? Porque a auditoria não é dos Regionais no 
sistema federal? Se o CFA audita os Conselhos Regionais, por-
que estes não auditam o CFA? “Pereba que dá no Zé, dá no 
Mané. Pau que bate em Chico, bate em Francisco”.

Ademais, porque o Portal Transparência do CFA é tão aca-
nhado na divulgação dos atos e fatos da gestão do Federal?

Justificar a desnecessidade da imposição legal não é aten-
tar para a natureza representativa de uma entidade classista. 
O ‘full disclosure’, ou a abertura total, com absoluta divulga-
ção da gestão é um imperativo de prestação de serviço a nós, 
os registrados.

Auditoria no 8 CFA
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O Tribunal de Contas da União nos cobra, como Conselhos 
Regionais, a realização pregões eletrônicos. Se não os fizer-
mos somos multados em nossas licitações. Mas esses pregões 
eletrônicos inexistem no CFA. Cadê o registro de preços no 
CFA? Porque o CFA não atua como banco de preços? O único 
dispositivo inteligente da Lei 8666/93 que é o banco de pre-
ços. Administração pública não faz banco de preços porque 
quer manter a corrupção. Se tivesse banco de preços, Admi-
nistração pública não precisaria ser tão discutida e questio-
nada. Mas ninguém faz banco de preços, é um dispositivo ab-
solutamente morto na Lei 8666/93. Porque o CFA não assume 
esse pioneirismo. E que cumpra também as determinações 
do TCU, realizando pregões eletrônicos

Pregão 9 eletrônico
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Está na hora de a nossa profissão sair na frente e o Conselho Fede-
ral se transformar no banco de preços da nossa profissão. Se fossem 
28 organizações, o federal e os regionais, comprando, os preços se-
riam muito mais baixos e nós estaríamos dando um exemplo ao cum-
primento de um dispositivo absolutamente positivo na lei, que não é 
cumprido porque agrega e atrapalha interesses não republicanos dos 
agentes públicos mal intencionados. Se o CFA operasse como banco de 
preços, como já disse, todo o sistema compraria mais barato.

Presidente Sebastião e caros colegas, poderia elencar aqui um 
sem-número de outros pontos e itens igualmente importantes, mas 
prefiro parar por aqui para não tornar minha exposição ainda mais 
cansativa do que já está sendo, nem me estender mais ainda do que 
já me estendi.

A história nos convoca. A nossa profissão demanda a desenfatiza-
ção progressiva da ênfase da linha disciplinar ou jurisdicista, em favor 
da linha desenvolvimentista. Não é a exclusão da primeira, o que seria 
inviável e indesejável, mas a primazia do papel desenvolvimentista que 
nós não temos optado conceitualmente ao longo de nossa história.

Colegas presidentes, todos nós estamos no olho do furacão. Preci-
samos liderar a construção desse novo tempo. Temos exatamente dois 
anos, com nova gestão que vai ter, mais esses quatro meses até o fim 
do ano para realizar essa transformação. É preciso dar o primeiro pas-
so e tanger a letargia do imobilismo e da realidade burocraticamente 
paquidérmica que nos envolve.

Banco de 10 preços
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