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1. PRESENÇAS:
1.1. Conselheiros Titulares:
Adm. Wagner Siqueira – Presidente
Adm. Antonio Rodrigues de Andrade – V.P. de Educação, Estudos e Pesquisas
Adm. Carlos Roberto Fernandes de Araujo – V.P.de Administração e Finanças
Adm. Francisco Carlos Santos de Jesus – V.P. de Fiscalização
Adm. Marcus Vinicius de Seixas – V.P.de Registro Profissional
Adm. Carlos Eduardo Del Negro Sansone
Adm. Edson Fernando Alves Machado
Adm. Gerson Moreira Rocha
Adm. Leocir Dal Pai
Adm. Paulo Cesar Teixeira
Adm. Sonia Cristina Lima Marra
Adm. Wallace de Souza Vieira
1.2. Outras Presenças:
Marinei de Souza Soares – Secretariando o Plenário
Adv. Marcelo Oliveira de Almeida – Assessor Jurídico
Adm. Abílio Thomaz de Freitas – Ouvidor
Adm. Adolpho da Silva Oliveira – Coordenador de Administração e Finanças
Adm. Paulo Cesar Carvalho Coelho – Coordenador de Fiscalização
Katia Biaia – Assessora de Comunicação
Ana Maria Martins - Chefe do Setor de Registro/Coord. do Núcleo de Palestras
Berenice Lima – Assessora Especial da Presidência
2. PROVIDÊNCIAS E DELIBERAÇÕES:
2.1. Aberta a sessão pelo Presidente do CRA-RJ, Adm. Wagner Siqueira, que apresentou a
justificativa de ausência do Conselheiro Reginaldo Souza de Oliveira que nestas sessões
é substituído pelo Conselheiro Carlos Eduardo Del Negro Sansone.
2.2. 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
167(cento e sessenta e sete) processos nesta sessão sendo 15 (quinze) processos do
Conselheiro Marcus Vinicius de Seixas, 15(quinze) processos do Conselheiro Edson
Machado, 16(dezesseis) processos do Conselheiro Paulo Cesar Teixeira, 16(dezesseis)
processos do Conselheiro Francisco Carlos Santos de Jesus, 16(dezesseis) processos do
Conselheiro Leocir Dal Pai, 17(dezessete) processos do Conselheiro Antonio Andrade,
18(dezoito) processos do Conselheiro Reginaldo de Souza Oliveira, que nesta data foram
relatados por seu respectivo suplente, Conselheiro Carlos Eduardo Del Negro Sansone,18
(dezoito) processos da Conselheira Sonia Marra, 18(dezoito) processos do Conselheiro
Carlos Roberto Fernandes de Araujo e 18(dezoito) processos do Conselheiro Jorge
Humberto Moreira Sampaio, que nesta data foram relatados por seu respectivo suplente,
Conselheiro Gerson Moreira Rocha.
2.3. Critérios para licença e suspensão de registro profissional:
Colocada em discussão a definição de critérios mais homogênios na análise de processos
de licença e suspensão de registro profissional no âmbito deste CRA-RJ; restando
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decidido pelo Plenário que determinados processos, em caso de dúvida a respeito do
exercício profissional por parte dos requerentes, deverão ser submetidos ao Ouvidor do
CRA-RJ para que em contato com os solicitantes possa fazer constar desses processos
informações que enriqueçam as análises dos Conselheiros relatores, facultada a
possibilidade de o próprio Conselheiro relator receber os requerentes para entrevistas
agendadas pela Coordenação de Registro, na sede do CRA-RJ, preferencialmente às 3ªs
feiras antes das 09h e entre 11 e 13h.
2.4. Aprovação das Atas:
Aprovadas por unanimidade as atas das sessões plenárias nºs 3476 e 3477, de
22/10/2013.
2.5. Reunião com Presidente do CFA:
O Presidente do CRA-RJ informou que recebeu em reunião o Presidente do CFA, Adm.
Sebastião Melo, na sede do CRA-RJ, no dia 23/10/2013 em que foram discutidos pontos
de interesse da profissão de Administrador, especialmente a definição mais cuidadosa,
por parte do CFA, de uma nova CIP para os profissionais de administração, bem como a
necessidade do respeito à autonomia dos CRAs para a emissão dessa CIP. Também
participaram dessa reunião do Vice-presidente de Administração e Finanças do CRA-RJ e
o representante do CRA-RJ junto ao CFA.
2.6. 3ª Assembléia de Presidentes do Sistema CFA/CRAs:
O Presidente do CRA-RJ informou que durante a 3ª Assembleia de Presidentes do
Sistema CFA/CRAs diversos assuntos foram debatidos, dentre eles: (1) os resultados do
ENADE 2012, tendo o CRA-RJ encaminhado sugestão de posicionamento público do CFA
por um movimento de aumento da qualidade dos cursos de Administração no Brasil e
defendido o cumprimento das RNs nº 300 e 301 que obrigam os professores e
coordenadores de Cursos de Administração ao registro no CRA-RJ; (2) o PRODER,
ocasião em que o CRA-RJ se manifestou no sentido de que a gestão do PRODER deve
ser de responsabilidade do CFA e não dos CRAs que compõem a comissão desse
programa, pois é o CFA o detentor dos recursos por ele distribuídos; que o CFA garantir
a substituição dos Presidentes dos CRAs eleitos pra a referida comissão quando de suas
ausências justificadas conforme norma regimental; que o orçamento dos Sistema
CFA/CRAs é anual e não plurianual; e que as despesas de custeio não podem ser
financiadas pelo PRODER; (3) o Programa de Certificação Profissional foi lançado pelo
CFA mas recebeu críticas pois o sistema virtual ainda não está no ar, limita-se à área de
RH e cobrará um valor de R$500,00 por prova de cada interessado, o que parece estar
acima das expectativas dos profissionais registrados; (4) o ENBRA 2014 será em
Fortaleza, tendo o CRA-CE sido o único a apresentar candidatura para esse evento; (5) a
proposta de pesquisa para uma nova CIP, quando o CRA-RJ se posicionou contrário à
forma com que a pesquisa de opinião dos CRAs foi formulada e portanto tal trabalho
deveria ser revisto e refeito; (6) a estrutura e a minuta do Regulamento da Estrutura de
Projetos do CFA; (7) tendo sido aprovado que o CRA-RJ sediará uma das Assembleias
do Sistema CFA/CRAs, possivelmente no mês de agosto de 2014.
2.7. Sugestões do CRA-RJ ao Regulamento Eleitoral 2014 do Sistema CFA/CRAs:
O CRA-RJ encaminhou ao CFA sugestões de aprimoramento do Regulamento Eleitoral de
2014 do Sistema CFA/CRAs, pleiteando: (i) a definição clara e de forma expressa no
regulamento eleitoral quanto à proporcionalidade dos tecnólogos nas chapas
concorrentes aos CRAs; (ii) o estabelecimento da regra de que os profissionais que
possuam mais de um registro no mesmo CRA (especificamente registros de tecnólogos,
ou de administrador e tecnólogo) terão direito de apenas um voto; e (iii) autorização
para que os CRAs também destinem espaços em seus websites para a divulgação das
propagandas eleitorais de todas as chapas concorrentes em sua jurisdição.

CRA/RJ
Ata da Sessão Plenária nº 3478

ATA DE REUNIÃO
Data: 05/11/2013

Folha: 03/03

2.8. Resposta da CAPES, ao CFA, sobre o programa Ciência sem Fronteiras:
Apresentada a resposta da CAPES, ao CFA, sobre o programa Ciência sem Fronteiras,
no qual a CAPES expressa que “não há previsão de inclusão da Administração entre as

áreas prioritárias do programa Ciência sem Fronteiras e que tem sido estudada a
possibilidade de implementação de novas iniciativas que fortaleçam o desenvolvimento
de áreas não contempladas”. Este Plenário lembrou que foi o CRA-RJ quem primeiro

reivindicou esse espaço para os profissionais de administração, por meio de ofício
encaminhado ao CFA neste ano, e que se manterá alerta para que essas
oportunidades sejam abertas pelo governo federal o quanto antes.
2.9. Ofício do CFA sobre Prestação de Contas do exercício de 2013:
Recebido ofício do CFA em resposta ao CRA-RJ que indagou a respeito de instruções
para a Prestação de Contas do exercício de 2013 sob a luz da Decisão Normativa TCU
127/2012; tendo o CFA informado que reunirá os responsáveis pelas áreas
administrativa e financeira dos CRAs nos dias 28 e 29 de novembro de 2013, em
Brasília, para um treinamento visando essa prestação de contas.
2.10. Ofício enviado ao CFA pedindo a alteração do artigo 16 da RN CFA nº
255/2001:
Apresentado um ofício do CRA-RJ, enviado ao CFA, pedindo a revogação imediata do
§ 2º do Art. 16 do Regulamento da Fiscalização (introduzido pela RN CFA nº 255/01),
restaurando aos CRAs o pleno poder de autuar e de recolher os valores dessas
multas, demonstrando-se assim ao mercado que os processos fiscais dos CRAs, uma
vez ignorados, ensejam efetivamente uma ação mais contundente.
2.11. Licitação CFA – registro de atestados de PJ fora do prazo legal:
Relatado que determinada empresa efetuou seu registro no CRA-RJ no dia 25/10/2013
e solicitou o registro de RCA de serviços prestados anteriormente à data de sua
inscrição no CRA/RJ, a fim de participar de uma licitação no CFA, sendo a empresa
interessada informada que não seria possível averbar atestados com data anterior ao
registro neste Regional, considerando-se o “exercício ilegal da profissão”, não restando
alternativa ao CRA-RJ se não a de negar a averbação daqueles atestados, eis que
naquele período a empresa não se encontrava devidamente registrada no CRA-RJ.
2.12. Convenção do Sistema CFA/CRAs em 2014:
Recebido ofício do CFA informando que realizará uma Convenção do Sistema
CFA/CRAs na cidade de Foz do Iguaçu-PR no período de 23 a 26 de abril de 2014.

3. ENCERRAMENTO:
3.1. A sessão foi encerrada com a lavratura da presente ata que vai assinada pelo
Presidente, Adm. Wagner Siqueira, e pelo Vice-Presidente de Administração e
Finanças, Adm. Carlos Roberto Fernandes de Araujo

Adm. Wagner Siqueira
Presidente
CRA/RJ nº 01-02903-7

Adm. Carlos Roberto Fernandes de Araujo
Vice-Presidente de Administração e Finanças
CRA/RJ nº 01-04632-2
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1. PRESENÇAS:
1.1. Conselheiros Titulares:
Adm. Wagner Siqueira – Presidente
Adm. Antonio Rodrigues de Andrade – V.P. de Educação, Estudos e Pesquisas
Adm. Carlos Roberto Fernandes de Araujo – V.P.de Administração e Finanças
Adm. Francisco Carlos Santos de Jesus – V.P. de Fiscalização
Adm. Marcus Vinicius de Seixas – V.P.de Registro Profissional
Adm. Carlos Eduardo Del Negro Sansone
Adm. Edson Fernando Alves Machado
Adm. Gerson Moreira Rocha
Adm. Leocir Dal Pai
Adm. Paulo Cesar Teixeira
Adm. Sonia Cristina Lima Marra
Adm. Wallace de Souza Vieira
1.2. Outras Presenças:
Marinei de Souza Soares – Secretariando o Plenário
Adv. Marcelo Oliveira de Almeida – Assessor Jurídico
Adm. Abílio Thomaz de Freitas – Ouvidor
Adm. Adolpho da Silva Oliveira – Coordenador de Administração e Finanças
Adm. Paulo Cesar C.Coelho – Coordenador de Fiscalização
Katia Biaia – Assessora de Comunicação
Ana Maria Martins - Chefe do Setor de Registro/Coord. do Núcleo de Palestras
Berenice Lima – Assessora Especial da Presidência
2. PROVIDÊNCIAS E DELIBERAÇÕES:
2.1. XIII FIA e IX Congresso Mundial de Administração:
Os Conselheiros apresentaram relatórios demonstrando a satisfação com a realização do
XIII FIA e do IX Congresso Mundial de Administração realizados na cidade de Gramado
(RS) entre os dias 30/10 e 02/11/13, destacando-se a qualidade das apresentações, a
organização dos eventos e o bom público que acorreu às dependências do Centro de
Convenções do Hotel Serrano. Mereceu citação também a boa qualidade dos artigos
científicos apresentados e o meeting internacional. Três elementos contribuíram para o
sucesso do CRA-RJ: a transmissão ao vivo, a cobertura através das redes sociais
(Facebook, Twitter e Instagram) e atualização constante do site do CRA-RJ e do
Acadêmico CRA-RJ (blog voltado para os graduandos em Administração e áreas
correlatas). Profissionais e estudantes em todo o Brasil e até do exterior puderam
acompanhar online tudo o que estava acontecendo nos eventos e discutir ideias
apresentadas a partir do tema central do evento: “O futuro: da Administração, das
carreiras e dos negócios no mundo em configuração”. A TV e a Rádio CRA-RJ
contabilizaram, ao longo dos três dias de transmissão, mais de 5.200 internautas
conectados que puderam acompanhar tudo ao vivo. O site da TV disponibilizou ainda
uma sala de bate-papo onde os usuários puderam apresentar seus pontos de vistas, de
acordo com as apresentações, debater com outras pessoas e construir uma visão crítica
a partir dos temas expostos. Nas redes sociais, um conteúdo exclusivo foi inserido de
acordo com as apresentações. Na página do Facebook foram postados 60 publicações e
no perfil, 69. Mais de 13.000 pessoas visualizaram as atualizações do CRA-RJ. O Twitter,
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o Instagram e o Acadêmico CRA-RJ receberam juntos 49 postagens e atingiram
centenas de pessoas durante os dias do evento. Além disso, outro ponto forte foi a
transmissão direta, no auditório da sede do CRA-RJ onde cerca de trinta profissionais e
estudantes puderam conferir, na íntegra, as apresentações desses eventos e receberão
gratuitamente os certificados de participação nessa atividade patrocinada pelo CRA-RJ.
2.2. Artigo apresentado no XIII FIA:
Relatado que uma administradora gaúcha, autora de um artigo apresentado no XIII
FIA, ficou extremamente encantada com a estrutura de comunicação e de divulgação
de eventos do CRA-RJ e que, por isso, pretende vir ao RJ em breve para apresentar o
seu tema do artigo em evento a ser programado no auditório Adm. Gilda Nunes
2.3. Aplicação do RJU nos Conselhos de Fiscalização Profissional:
Apresentado a Nota Técnica da Secretaria de Gestão Pública no MPOG, numero
041/3013/SEGEP/MP, de 24/10/2013, emitida em razão de uma consulta formulada
pelo fórum de conselhos de profissões regulamentadas, concluindo ser inviável técnica
e juridicamente a aplicação do RJU aos servidores dessas autarquias. Na mesma linha
de raciocínio foi apresentada uma ação rescisória proposta pela AGU em face de uma
decisão proferida contra o conselho de medicina do Ceará determinando a convolação
do liame jurídico de contratação dos empregados daquele conselho para RJU. Por fim
foi também comentado Acórdão 2569/2013 do TCU, proferido em razão de denúncia
formulada em face do edital do concurso público do CRC/ES, que estipulou o regime
celetista para contratação de seus empregados, na decisão o TCU firma entendimento
de que os conselhos profissionais não são alcançados pelo disposto no artigo 39 da
Constituição da República, e seus empregados não são servidores públicos segundo
definido na Lei 8.112/90, decidindo então que não há qualquer óbice legal a
contratação que sejam contratados pelo regime celetista.
2.4. Cronograma de entrevistas do CFA na Rádio CRA-RJ:
Apresentado o cronograma de entrevistas do CFA na Rádio CRA-RJ para o último
bimestre de 2013.
2.5. Protocolo de Cooperação entre o CRA-RJ e o CPAE (Colômbia):
Apresentado o Protocolo de Cooperação, não oneroso, assinado entre o CRA-RJ e o
CPAE - Conselho Profissional de Administradores de Empresas da Colômbia que visa
estruturar ações, atividades conjuntas e trocas de experiências entre os
administradores registrados nas duas entidades.
2.6. Pesquisa de satisfação da Central de Atendimento – outubro/2013:
Apresentada a pesquisa de satisfação da Central de Atendimento referente ao mês de
outubro/2013, indicando em todos os quesitos uma elevada satisfação com o
atendimento realizado.
2.7. Chegada do Totem da Central de Atendimento:
Informada a chegada do Totem da Central de Atendimento, o que tornará a pesquisa
de satisfação mais ágil, moderna e passível de alterações em seu rol de perguntas
sempre que necessário.
2.8. 2º Debate Cultural de Teresópolis:
Apresenta a agenda do 2° Debate Cultural de Teresópolis que acontece no dia
07/11/2013 nas dependências da FESO e que apresentará a peça O Mercador de
Veneza.
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As 10 graduações preferidas pelos homens (e pelas mulheres) no Brasil
(Exame On Line – 21/09/13):
Apresentada a matéria “As 10 graduações preferidas pelos homens (e pelas mulheres)
no Brasi” (EXAME On Line – 21/09/13), indicando que a Administração está entre as
mais procuradas por ambos os sexos.

3. ENCERRAMENTO:
3.1. A sessão foi encerrada com a lavratura da presente ata que vai assinada pelo
Presidente, Adm. Wagner Siqueira, e pelo Vice-Presidente de Administração e
Finanças, Adm. Carlos Roberto Fernandes de Araujo

Adm. Wagner Siqueira
Presidente
CRA/RJ nº 01-02903-7

Adm. Carlos Roberto Fernandes de Araujo
Vice-Presidente de Administração e Finanças
CRA/RJ nº 01-04632-2

