
 

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
CNPJ: 33.287.806/0001-61 

 
EDITAL DE INTIMAÇÃO 

 

O CONSELHO REGIONAL  DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO DE  JANEIRO, no 
uso de  suas atribuições, intima a comparecer à sede do CRC-RJ, localizada na Rua Primeiro de 
Março n° 33, 4º andar, Centro,Rio de Janeiro – RJ: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Para conhecimento da decisão proferida pela Câmara de Fiscalização do Conselho Regional de 

Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro, a sociedade contábil GRUPO ASSE ASSESSORIA 
EMPRESARIAL - EPP, RJ-005148/O, Processo nº 2022/022834. Fica, ainda, cientificada de que dispõe 
dos prazos, conforme estabelecidos pelos artigos 58 a 61 da Res. CFC 1.603/2020, a contar da 
publicação deste edital, para, se quiser, interpor recurso, ressaltando que a falta de manifestação 
tempestiva importará na continuidade do processo. 

 
Para conhecimento da decisão proferida pela Câmara de Ética e Disciplina do Conselho 

Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro, o profissional DAVI ALVES CALAÇA, RJ-
106693/O, Processo nº 2022/022798. Fica, ainda, cientificado de que dispõe dos prazos, conforme 
estabelecidos pelos artigos 58 a 61 da Res. CFC 1.603/2020, a contar da publicação deste edital, para, 
se quiser, interpor recurso, ressaltando que a falta de manifestação tempestiva importará na 
continuidade do processo. 

 
Para conhecimento da decisão proferida pela Câmara de Ética e Disciplina do Conselho 

Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro, o profissional RAFAEL DE ALMEIDA SAMPAIO, 
PF-048273/K, Processo nº 2022/022824. Fica, ainda, cientificado de que dispõe dos prazos, conforme 
estabelecidos pelos artigos 58 a 61 da Res. CFC 1.603/2020, a contar da publicação deste edital, para, 
se quiser, interpor recurso, ressaltando que a falta de manifestação tempestiva importará na 
continuidade do processo. 

 
Para conhecimento da decisão proferida pela Câmara de Ética e Disciplina do Conselho 

Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro, o profissional JOSÉ CASTANHEIRA DE 
CARVALHO, RJ-117846/O, Processo nº 2022/022747. Fica, ainda, cientificado de que dispõe dos 
prazos, conforme estabelecidos pelos artigos 58 a 61 da Res. CFC 1.603/2020, a contar da publicação 
deste edital, para, se quiser, interpor recurso, ressaltando que a falta de manifestação tempestiva 
importará na continuidade do processo. 

- Fevereiro de 2023- 
- - 



 

Para conhecimento da decisão proferida pela Câmara de Ética e Disciplina do Conselho 
Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro, o profissional RAPHAEL ANTUNES DOS 
SANTOS, RJ-128228/O, Processo nº 2022/022746. Fica, ainda, cientificado de que dispõe dos prazos, 
conforme estabelecidos pelos artigos 58 a 61 da Res. CFC 1.603/2020, a contar da publicação deste 
edital, para, se quiser, interpor recurso, ressaltando que a falta de manifestação tempestiva importará 
na continuidade do processo. 

 

Para conhecimento da decisão proferida pela Câmara de Ética e Disciplina do Conselho 
Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro, o profissional MARCO ANDRE NADEU GRIECO, 
RJ-052168/O, Processo nº 2022/022764. Fica, ainda, cientificado de que dispõe dos prazos, conforme 
estabelecidos pelos artigos 58 a 61 da Res. CFC 1.603/2020, a contar da publicação deste edital, para, 
se quiser, interpor recurso, ressaltando que a falta de manifestação tempestiva importará na 
continuidade do processo. 

 
Para conhecimento da decisão proferida pela Câmara de Ética e Disciplina do Conselho 

Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro, o profissional JOSE EMILIO DE SENA 
HENRIQUES, RJ-048655/O, Processo nº 2022/022725. Fica, ainda, cientificado de que dispõe dos 
prazos, conforme estabelecidos pelos artigos 58 a 61 da Res. CFC 1.603/2020, a contar da publicação 
deste edital, para, se quiser, interpor recurso, ressaltando que a falta de manifestação tempestiva 
importará na continuidade do processo. 

 
Para conhecimento da decisão proferida pela Câmara de Ética e Disciplina do Conselho 

Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro, o profissional RENATO ANTUNES DE OLIVEIRA, 
RJ-073436/O, Processo nº 2021/022711. Fica, ainda, cientificado de que dispõe dos prazos, conforme 
estabelecidos pelos artigos 58 a 61 da Res. CFC 1.603/2020, a contar da publicação deste edital, para, 
se quiser, interpor recurso, ressaltando que a falta de manifestação tempestiva importará na 
continuidade do processo. 

 
Para conhecimento da decisão proferida no Processo FIS 2020/000087 sobre denúncia feita 

pela senhora JANDAIRA VELOSO BELÉM - CPF 335.464.447-87 (YRET-0H8R-2GUT-LG5X), cientificamos 
o profissional OSVALDO LUIS DE CARVALHO COUTO, registro RJ-063918/O, que o presente processo 
foi arquivado. 
 

 
 

 

 

Para conhecimento do Auto de Infração n° 2022/044930, a senhora MICHELE MARIA DOS 
SANTOS CAMPOS, Registro PF-048853/K, Processo nº 2022/022945. Fica, ainda, cientificada de que 
dispõe do prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados a partir da publicação deste edital, para apresentar 
as alegações que tiver em sua defesa. Esgotado o prazo, o presente processo será levado a julgamento 
na forma regulamentar da Resolução CFC nº 1.603/20. 

 

Para conhecimento do Auto de Infração n° 2022/044919, a senhora INDIANARA DA SILVA, 
Registro PF-048967/K, Processo nº 2022/022932. Fica, ainda, cientificada de que dispõe do prazo de 
15 (quinze) dias úteis, contados a partir da publicação deste edital, para apresentar as alegações que 
tiver em sua defesa. Esgotado o prazo, o presente processo será levado a julgamento na forma 
regulamentar da Resolução CFC nº 1.603/20. 

 

- Janeiro de 2023 - 



 

Para conhecimento da decisão proferida pela Câmara de Ética e Disciplina do Conselho 
Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro, o profissional DAMIÃO REIS BRANDÃO, RJ-
078928/O, Processo nº 2022/022772. Fica, ainda, cientificado de que dispõe dos prazos, conforme 
estabelecidos pelos artigos 58 a 61 da Res. CFC 1.603/2020, a contar da publicação deste edital, para, 
se quiser, interpor recurso, ressaltando que a falta de manifestação tempestiva importará na 
continuidade do processo. 

 

Para conhecimento da decisão proferida pela Câmara de Ética e Disciplina do Conselho 
Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro, o profissional CARLOS EDUARDO DALTRO 
GOUTE, RJ-105951/O, Processo nº 2021/022610. Fica, ainda, cientificado de que dispõe dos prazos, 
conforme estabelecidos pelos artigos 58 a 61 da Res. CFC 1.603/2020, a contar da publicação deste 
edital, para, se quiser, interpor recurso, ressaltando que a falta de manifestação tempestiva importará 
na continuidade do processo. 

 

Para conhecimento da decisão proferida pela Câmara de Ética e Disciplina do Conselho 
Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro, a profissional ANNA PAULA REGAZZI 
NOGUEIRA, RJ-104812/O, Processo nº 2021/022633. Fica, ainda, cientificada de que dispõe dos 
prazos, conforme estabelecidos pelos artigos 58 a 61 da Res. CFC 1.603/2020, a contar da publicação 
deste edital, para, se quiser, interpor recurso, ressaltando que a falta de manifestação tempestiva 
importará na continuidade do processo. 

 
 

Para conhecimento do Auto de Infração n° 2021/044611, o profissional ANTONIO CARLOS 
CAETANO DO NASCIMENTO, Registro RJ-025392/O, Processo nº 2021/022632. Fica, ainda, 
cientificado de que dispõe do prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da publicação deste edital, 
para apresentar as alegações que tiver em sua defesa. Esgotado o prazo, o presente processo será 
levado a julgamento na forma regulamentar da Resolução CFC nº 1.603/20. 

 

 
 

Para conhecimento da decisão proferida pelo Tribunal Superior de Ética e Disciplina 

do Conselho Federal de Contabilidade, o profissional WAGNER COCA DA SILVA, Registro RJ- 

062481/O, Processo nº 2020/022477, fica cientificado de que dispõe do prazo de 5 (cinco) dias 

úteis improrrogáveis, contados a partir da publicação deste edital, para, se quiser, interpor 

Embargos de Declaração, conforme Art. 59 da Res. CFC nº 1.603/20, ressaltando que a falta de 

manifestação tempestiva importará na continuidade do processo. 

Para conhecimento da decisão proferida pela Câmara de Ética e Disciplina do Conselho 

Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro, a profissional GETÚLIO CARDOSO DE SÁ 

JÚNIOR, RJ-125495/O, Processo nº 2021/022572. Fica, ainda, cientificada de que dispõe dos 

prazos, conforme estabelecidos pelos artigos 58 a 61 da Res. CFC 1.603/2020, a contar da 

publicação deste edital, para, se quiser, interpor recurso, ressaltando que a falta de manifestação 

tempestiva importará na continuidade do processo. 

 
Para conhecimento da decisão proferida pela Câmara de Ética e Disciplina do Conselho 

Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro, o profissional PAULO JORGE VIEIRA 

MACHADO, RJ-063670/O, Processo nº 2022/022755. Fica, ainda, cientificada de que dispõe dos 

prazos, conforme estabelecidos pelos artigos 58 a 61 da Res. CFC 1.603/2020, a contar da 

publicação deste edital, para, se quiser, interpor recurso, ressaltando que a falta de manifestação 

- Dezembro de 2022 - 



 

tempestiva importará na continuidade do processo. 

Para conhecimento da decisão proferida pela Câmara de Ética e Disciplina do Conselho 

Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro, a profissional ROSIMAR DA SILVA LIMA, 

RJ-064473/O, Processo nº 2022/022737. Fica, ainda, cientificada de que dispõe do prazo de 15 

(quinze) dias, para atender à exigência formulada pela CAED, ressaltando que a falta de 

manifestação tempestiva importará na continuidade do processo. 

 
Para conhecimento da decisão proferida pela Câmara de Ética e Disciplina do Conselho 

Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro, o profissional WALTER DOMINGUES, RJ- 

 

017562/O, Processo nº 2022/022735. Fica, ainda, cientificada de que dispõe do prazo de 15 

(quinze) dias, para atender à exigência formulada pela CAED, ressaltando que a falta de 

manifestação tempestiva importará na continuidade do processo. 

 
Para conhecimento da decisão proferida pela Câmara de Fiscalização do Conselho Regional 

de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro, a senhora JULIANA FERREIRA COSTA, PF-047819/K, 

Processo nº 2022/022738. Fica, ainda, cientificada de que dispõe do prazo de 15 (quinze) dias, para 

atender à exigência formulada pela CAFIS, ressaltando que a falta de manifestação tempestiva 

importará na continuidade do processo. 

 
Para conhecimento da decisão proferida no Processo nº 2020/022523 pela Câmara de Ética 

e Disciplina do Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro, cientificamos o 

profissional HAROLDO FRISONI JACQUES, RJ-083339/O, que o presente processo foi arquivado. 

 
Para conhecimento da decisão proferida no Processo FIS 2021/000108 sobre denúncia feita 

pelo SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (AJ92- 

AO8J-Y1BA-47V4), cientificamos o profissional EDUARDO BARCELOS DOS SANTOS, registro RJ- 

055875/O, que o presente processo foi arquivado. 
 
 

 

 

Para conhecimento da decisão proferida pela Câmara de Ética e Disciplina do Conselho 

Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro, a profissional ROSANA CONCEIÇÃO 

CORREA DE SÁ CUNHA, Registro RJ-085998/O, Processo nº 2021/022546. Fica, ainda, cientificada 

de que dispõe dos prazos, conforme estabelecidos pelos artigos 58 a 61 da Res. CFC 1.603/2020, a 

contar da publicação deste edital, para, se quiser, interpor recurso, ressaltando que a falta de 

manifestação tempestiva importará na continuidade do processo. 

 
Para conhecimento do Auto de Infração n° 2022/044770, o profissional RONALDO PEDRO 

DE BRITO, Registro RJ-082450/O, Processo nº 2022/022789. Fica, ainda, cientificado de que dispõe 

do prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da publicação deste edital, para apresentar as 

alegações que tiver em sua defesa. Esgotado o prazo, o presente processo será levado a 

julgamento na forma regulamentar da Resolução CFC nº 1.603/20. 

- Agosto de 2022 - 



 

Para conhecimento da decisão proferida pelo Tribunal Superior de Ética e Disciplina do 

Conselho Federal de Contabilidade, a profissional JUCIRA DA COSTA FEITOSA, Registro RJ- 

035096/O, Processo nº 2019/022244. Fica, ainda, cientificada de que dispõe do prazo de 5 (cinco) 

dias úteis improrrogáveis, contados a partir da publicação deste edital, para, se quiser, interpor 
 

 

Embargos de Declaração, conforme Art. 59 da Res. CFC nº 1.603/20, ressaltando que a falta de 

manifestação tempestiva importará na continuidade do processo. 

 
Para conhecimento da decisão proferida pela Câmara de Ética e Disciplina do Conselho 

Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro, a profissional ELIANA BARBOSA DOS 

SANTOS, Registro RJ-097795/O, Processo nº 2020/022473. Fica, ainda, cientificada de que dispõe 

dos prazos, conforme estabelecidos pelos artigos 58 a 61 da Res. CFC 1.603/2020, a contar da 

publicação deste edital, para, se quiser, interpor recurso, ressaltando que a falta de manifestação 

tempestiva importará na continuidade do processo. 

 
Para conhecimento da decisão proferida pela Câmara de Ética e Disciplina do Conselho 

Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro, o profissional IGOR BARBOSA DE OLIVEIRA, 

Registro RJ-115801/O, Processo nº 2020/022488. Fica, ainda, cientificado de que dispõe dos 

prazos, conforme estabelecidos pelos artigos 58 a 61 da Res. CFC 1.603/2020, a contar da 

publicação deste edital, para, se quiser, interpor recurso, ressaltando que a falta de manifestação 

tempestiva importará na continuidade do processo. 

 
Para conhecimento da decisão proferida pelo Tribunal Superior de Ética e Disciplina do 

Conselho Federal de Contabilidade, a profissional NATANY DE FREITAS DIAS, Registro RJ- 

130499/O, Processo nº 2020/022268. Fica, ainda, cientificada de que dispõe do prazo de 5 (cinco) 

dias úteis improrrogáveis, contados a partir da publicação deste edital, para, se quiser, interpor 

Embargos de Declaração, conforme Art. 59 da Res. CFC nº 1.603/20, ressaltando que a falta de 

manifestação tempestiva importará na continuidade do processo. 

Para conhecimento da decisão proferida pelo Tribunal Superior de Ética e Disciplina do 

Conselho Federal de Contabilidade, o profissional FLAVIO PEREIRA DE OLIVEIRA, Registro RJ- 

010515/O, Processo nº 2017/021440. Fica, ainda, cientificado de que dispõe do prazo de 5 (cinco) 

dias úteis improrrogáveis, contados a partir da publicação deste edital, para, se quiser, interpor 

Embargos de Declaração, conforme Art. 59 da Res. CFC nº 1.603/20, ressaltando que a falta de 

manifestação tempestiva importará na continuidade do processo. 

Para conhecimento da decisão proferida pelo Tribunal Superior de Ética e Disciplina do 

Conselho Federal de Contabilidade, o profissional VANDERLEY MARTINS DE PAIVA, Registro RJ- 

108176/O, Processo nº 2018/021713, fica cientificado de que dispõe do prazo de 5 (cinco) dias 

úteis improrrogáveis, contados a partir da publicação deste edital, para, se quiser, interpor 

Embargos de Declaração, conforme Art. 59 da Res. CFC nº 1.603/20, ressaltando que a falta de 

manifestação tempestiva importará na continuidade do processo. 

Para conhecimento da decisão proferida pelo Tribunal Superior de Ética e Disciplina do 

Conselho Federal de Contabilidade, a profissional LUCI ROSANA DE FIGUEIREDO BARBOSA, 

Registro RJ-067129/O, Processo nº 2018/021636, fica cientificada de que dispõe do prazo de 5 

(cinco) dias úteis improrrogáveis, contados a partir da publicação deste edital, para, se quiser, 



       

 

 

interpor Embargos de Declaração, conforme Art. 59 da Res. CFC nº 1.603/20, ressaltando que a 

falta de manifestação tempestiva importará na continuidade do processo. 

Para conhecimento da decisão proferida pela Câmara de Fiscalização do Conselho Regional 

de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro, a empresa GERIR CONSULTORIA CONTABIL E 

TRIBUTARIA LTDA, Registro PJ-028966/K, Processo nº 2021/022582. Fica, ainda, cientificado de 

que dispõe dos prazos, conforme estabelecidos pelos artigos 58 a 61 da Res. CFC 1.603/2020, a 

contar da publicação deste edital, para, se quiser, interpor recurso, ressaltando que a falta de 

manifestação tempestiva importará na continuidade do processo. 

Para conhecimento da Notificação n° 2021/048098, o senhor LEANDRO DE ALMEIDA 

RANGEL, Processo FIS 2021/000124. Fica, ainda, cientificado de que dispõe do prazo de 15 (quinze) 

dias, contados a partir da publicação deste edital, para prestar seus esclarecimentos, por escrito, 

em 2 (duas) vias, com relação à denúncia formulada pela empresa BRUNET PUBLICIDADE E 

LICENCIAMENTO (D0QP-9YDA-8HP5-NUNI). Esgotado o prazo, o presente processo será levado a 

julgamento na forma regulamentar da Resolução CFC nº 1603/2020. 

 
Para conhecimento da Notificação n° 2021/046897, o senhor ROBERTO ANTUNES DA 

SILVA, Processo FIS 2021/000073. Fica, ainda, cientificado de que dispõe do prazo de 15 (quinze) 

dias, contados a partir da publicação deste edital, para prestar seus esclarecimentos, por escrito, 

em 2 (duas) vias, com relação à denúncia formulada pela Senhora MARIA DA GLORIA COSTA 

SANTOS (87BV-5WK0-86BR-EABE). Esgotado o prazo, o presente processo será levado a 

julgamento na forma regulamentar da Resolução CFC nº 1603/2020. 

 
Para conhecimento da Notificação n° 2021/045457, a Senhora CRISTIANE CORREIA 

MONTEIRO, Processo FIS 2021/000065. Fica, ainda, cientificada de que dispõe do prazo de 15 

(quinze) dias, contados a partir da publicação deste edital, para prestar seus esclarecimentos, por 

escrito, em 2 (duas) vias, com relação à representação formulada pela 6ª VARA FEDERAL DE SÃO 

JOÃO DE MERITI (OFÍCIO Nº 510005214402 PROCED. COMUM Nº 0005394-45.2007.4.02.5110/RJ). 

Esgotado o prazo, o presente processo será levado a julgamento na forma regulamentar da 

Resolução CFC nº 1603/2020. 

 
Para conhecimento da Notificação n° 2022/051076, a Senhora RISONETE NUNES ALVES 

POLITO VITA, Processo FIS 2022/000003. Fica, ainda, cientificada de que dispõe do prazo de 15 

(quinze) dias, contados a partir da publicação deste edital, para prestar seus esclarecimentos, por 

escrito, em 2 (duas) vias, com relação à representação formulada pelo Senhor RODRIGO 

MAGALHÃES GERMINI (QTF1-VRSA-2MEW-KHID). Esgotado o prazo, o presente processo será 

levado a julgamento na forma regulamentar da Resolução CFC nº 1603/2020. 

 
Para conhecimento da Notificação n° 2022/052525, o Senhor SILVIO DE SOUSA JUNIOR, 

Processo FIS 2022/000047. Fica, ainda, cientificado de que dispõe do prazo de 15 (quinze) dias, 

contados a partir da publicação deste edital, para prestar seus esclarecimentos, por escrito, em 2 



     

 

 

(duas) vias, com relação à representação formulada pelo CENTRO EDUCACIONAL NOVO ESPAÇO 

DE BARRA DE SÃO JOÃO (A3WL-W4SN-XF7K-DKB3). Esgotado o prazo, o presente processo será 

levado a julgamento na forma regulamentar da Resolução CFC nº 1603/2020. 

 
Para conhecimento da decisão proferida no Processo FIS 2021/000040 sobre denúncia feita 

pelo escritório RODRIGUES ASSESSORIA EM CONDOMÍNIOS, cientificamos o profissional ELIAS 

DARGHAM, registro RJ-076812/O que o presente processo foi arquivado. 

 
Para conhecimento da decisão proferida no Processo FIS 2021/000025 sobre denúncia feita 

pelo HOSPITAL CLÍNICO DE CORRÊAS LTDA (KBCI-ENAN-HPD7-GQAC), cientificamos o profissional 

ALEXANDRE GONÇALVES PESSURNO, registro RJ-084709/O, que o presente processo foi 

arquivado. 
 

 

 

Para conhecimento da decisão proferida pela Câmara de Ética e Disciplina do Conselho 

Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro, a profissional ELISÂNGELA CORDEIRO 

SOARES, Registro RJ-126884/O, Processo nº 2019/022028. Fica, ainda, cientificada de que dispõe 

dos prazos, conforme estabelecidos pelos artigos 58 a 61 da Res. CFC 1.603/2020, a contar da 

publicação deste edital, para, se quiser, interpor recurso, ressaltando que a falta de manifestação 

tempestiva importará na continuidade do processo. 

 
Para conhecimento da decisão proferida pela Câmara de Ética e Disciplina do Conselho 

Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro, a Senhora TALITA DE ANDRADE SILVA, 

Registro PF-047514/K, Processo nº 2021/022703. Fica, ainda, cientificada de que dispõe dos 

prazos, conforme estabelecidos pelos artigos 58 a 61 da Res. CFC 1.603/2020, a contar da 

publicação deste edital, para, se quiser, interpor recurso, ressaltando que a falta de manifestação 

tempestiva importará na continuidade do processo. 

 
Para conhecimento da decisão proferida pela Câmara de Ética e Disciplina do Conselho 

Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro, o profissional JULIO CESAR CARDOSO 

FIGUEIRA, Registro RJ-055148/O, Processo nº 2019/022205. Fica, ainda, cientificado de que dispõe 

dos prazos, conforme estabelecidos pelos artigos 58 a 61 da Res. CFC 1.603/2020, a contar da 

publicação deste edital, para, se quiser, interpor recurso, ressaltando que a falta de manifestação 

tempestiva importará na continuidade do processo. 

 
Para conhecimento da decisão proferida pela Câmara de Fiscalização do Conselho Regional 

de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro, a empresa RCC CONTABILIDADE EIRELI ME, Registro 

PJ-024665/K, Processo nº 2021/022545. Fica, ainda, cientificado de que dispõe dos prazos, 

conforme estabelecidos pelos artigos 58 a 61 da Res. CFC 1.603/2020, a contar da publicação deste 

- Julho de 2022 - 



 

 

 

edital, para, se quiser, interpor recurso, ressaltando que a falta de manifestação tempestiva 

importará na continuidade do processo. 

Para conhecimento da decisão proferida pelo Tribunal Superior de Ética e Disciplina do 

Conselho Federal de Contabilidade, o profissional LUIZ VLADEMIR ALMEIDA, Registro RJ- 

032963/O, Processo nº 2019/021966. Fica, ainda, cientificado de que dispõe do prazo de 5 (cinco) 

dias úteis improrrogáveis, contados a partir da publicação deste edital, para, se quiser, interpor 

Embargos de Declaração, conforme Art. 59 da Res. CFC nº 1.603/20, ressaltando que a falta de 

manifestação tempestiva importará na continuidade do processo. 

 
Para conhecimento da decisão proferida pelo Tribunal Superior de Ética e Disciplina do 

Conselho Federal de Contabilidade, o profissional LEONARDO MARTINS HYPOLITO, Registro RJ- 

083528/O, Processo nº 2017/021266. Fica, ainda, cientificado de que dispõe do prazo de 5 (cinco) 

dias úteis improrrogáveis, contados a partir da publicação deste edital, para, se quiser, interpor 

Embargos de Declaração, conforme Art. 59 da Res. CFC nº 1.603/20, ressaltando que a falta de 

manifestação tempestiva importará na continuidade do processo. 

 
Para conhecimento da decisão proferida pelo Plenário do Conselho Federal de 

Contabilidade, o Senhor JOSÉ ROBERTO NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO, Registro RJ-129997/O, 

Processo nº 2019/021814. Fica, ainda, cientificada de que dispõe do prazo de 5 (cinco) dias úteis 

improrrogáveis, contados a partir da publicação deste edital, para, se quiser, interpor Embargos 

de Declaração, conforme Art. 59 da Res. CFC nº 1.603/20, ressaltando que a falta de manifestação 

tempestiva importará na continuidade 

 
Para conhecimento do Auto de Infração n° 2021/044576, o profissional ADRIANO CESAR 

GONCALVES FIGUEIRA, Registro RJ-099375/O, Processo nº 2021/022613. Fica, ainda, cientificado 

de que dispõe do prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da publicação deste edital, para 

apresentar as alegações que tiver em sua defesa. Esgotado o prazo, o presente processo será 

levado a julgamento na forma regulamentar da Resolução CFC nº 1.603/20. 

 
Para conhecimento da decisão proferida pelo Tribunal Superior de Ética e Disciplina do 

Conselho Federal de Contabilidade, o profissional ROGERIO DOS SANTOS SILVA, Registro RJ- 

098673/O, Processo nº 2017/020672, informamos que, em 10 de fevereiro de 2022 o presente 

processo foi arquivado. 

 
Para conhecimento da decisão proferida no Processo FIS 2019/000204 sobre denúncia feita 

pela Senhora TANIA BELLINHA (OHVQ-E99Q-RS91-32B6), cientificamos o profissional ANTONIO 

NOGUEIRA GIBIN, registro RJ-096396/O que o presente processo foi arquivado. 

 
Para conhecimento da decisão proferida no Processo FIS 2020/000029 sobre denúncia feita 

pela Senhora ELAINE GONÇALVES FIRJAN DE OLIVEIRA, cientificamos a profissional IONE CIMBRA 

MENDONÇA, registro RJ-109588/O, que o presente processo foi arquivado. 



 

 
 
 

 
 
 

 

Para conhecimento da decisão proferida no Processo FIS 2021/000018 sobre denúncia feita 

pela empresa RIOGRANDENSE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP (6Q7H-KHSD-CICZ-B9JW), 

cientificamos o profissional KLEBER SIMIÃO DA SILVA, registro RJ-093437/O, que o presente 

processo foi arquivado. 
 

 
 

 

Para conhecimento da decisão proferida pela Câmara de Ética e Disciplina do Conselho 

Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro, a senhora GISLEINE NONATO DA SILVA, 

Registro PF-046748/K, Processo nº 2020/022504. Fica, ainda, cientificado de que dispõe dos 

prazos, conforme estabelecidos pelos artigos 58 a 61 da Res. CFC 1.603/2020, a contar da 

publicação deste edital, para, se quiser, interpor recurso, ressaltando que a falta de manifestação 

tempestiva importará na continuidade do processo. 

 
Para conhecimento da decisão proferida pela Câmara de Ética e Disciplina do Conselho 

Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro, a profissional KARLA SUELI VIEIRA 

SANTIAGO DE OLIVEIRA, Registro RJ-097701/O, Processo nº 2019/022204, conforme estabelecido 

pelo artigo 9, § 3º, inciso V da Res. CFC 1.603/2020. 

 
Para conhecimento da decisão proferida pela Câmara de Ética e Disciplina do Conselho 

Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro, o profissional GUSTAVO DE ALMEIDA 

FRANÇA, Registro RJ-109409/O, Processo nº 2020/022365. Fica, ainda, cientificado de que dispõe 

dos prazos, conforme estabelecidos pelos artigos 58 a 61 da Res. CFC 1.603/2020, a contar da 

publicação deste edital, para, se quiser, interpor recurso, ressaltando que a falta de manifestação 

tempestiva importará na continuidade do processo. 

 
Para conhecimento da decisão proferida pela Câmara de Ética e Disciplina do Conselho 

Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro, o profissional IVAN VIEIRA RUIVO, Registro 

SP-237427/O, Processo nº 2020/022369. Fica, ainda, cientificado de que dispõe dos prazos, 

conforme estabelecidos pelos artigos 58 a 61 da Res. CFC 1.603/2020, a contar da publicação deste 

edital, para, se quiser, interpor recurso, ressaltando que a falta de manifestação tempestiva 

importará na continuidade do processo. 

 
Para conhecimento da decisão proferida pela Câmara de Ética e Disciplina do Conselho 

Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro, o profissional CARLOS RAPHAEL FERREIRA 

NEVES PORTUGAL, Registro RJ-094891/O, Processo nº 2021/022646. Fica, ainda, cientificado de 

que dispõe dos prazos, conforme estabelecidos pelos artigos 58 a 61 da Res. CFC 1.603/2020, a 

- Maio de 2022 - 



 

 

 

contar da publicação deste edital, para, se quiser, interpor recurso, ressaltando que a falta de 

manifestação tempestiva importará na continuidade do processo. 

 
Para conhecimento da decisão proferida pelo Plenário do Conselho Federal de 

Contabilidade, a pessoa jurídica ETICA CONTAS & CAUSAS CONTABILIDADE LTDA - FILIAL, Registro 

PJ-029316/K, Processo nº 2020/022322. Fica, ainda, cientificada de que dispõe do prazo de 5 

(cinco) dias úteis improrrogáveis, contados a partir da publicação deste edital, para, se quiser, 

interpor Embargos de Declaração, conforme Art. 59 da Res. CFC nº 1.603/20, ressaltando que a 

falta de manifestação tempestiva importará na continuidade do processo. 

 
Para conhecimento da decisão proferida pelo Plenário do Conselho Federal de 

Contabilidade, a sociedade contábil CARMEM LANA P CURVELO CONTABILIDADE, Registro RJ- 

005919/O, Processo nº 2020/022320. Fica, ainda, cientificada de que dispõe do prazo de 5 (cinco) 

dias úteis improrrogáveis, contados a partir da publicação deste edital, para, se quiser, interpor 

Embargos de Declaração, conforme Art. 59 da Res. CFC nº 1.603/20, ressaltando que a falta de 

manifestação tempestiva importará na continuidade do processo. 
 
 

 
 

 

Para conhecimento do Auto de Infração n° 2020/044315, o senhor THIAGO REIS 

MONTEIRO DA SILVA, Registro RJ-115856/O, Processo nº 2020/022348. Fica, ainda, cientificado 

de que dispõe do prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da publicação deste edital, para 

apresentar as alegações que tiver em sua defesa. Esgotado o prazo, o presente processo será 

levado a julgamento na forma regulamentar da Resolução CFC nº 1.603/20 (Revogou a Res. CFC nº 

1.309/10). 

 
Para conhecimento da decisão proferida pela Câmara de Ética e Disciplina do Conselho 

Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro, o senhor FERNANDO DE OLIVEIRA 

MARTINS, Registro RJ-050741/O, Processo nº 2019/022051. Fica, ainda, cientificado de que dispõe 

dos prazos, conforme estabelecidos pelos artigos 58 a 61 da Res. CFC 1.603/2020, a contar da 

publicação deste edital, para, se quiser, interpor recurso, ressaltando que a falta de manifestação 

tempestiva importará na continuidade do processo. 

 
Para conhecimento da decisão proferida pela Câmara de Ética e Disciplina do Conselho 

Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro, o senhor ROGERIO MARCOS DA SILVA 

BARRADAS, Registro RJ-048481/O, Processo nº 2020/022276. Fica, ainda, cientificado de que 

dispõe dos prazos, conforme estabelecidos pelos artigos 58 a 61 da Res. CFC 1.603/2020, a contar 

- Fevereiro de 2022 - 



 

 

 

da publicação deste edital, para, se quiser, interpor recurso, ressaltando que a falta de 

manifestação tempestiva importará na continuidade do processo. 

 
Para conhecimento da decisão proferida pelo Plenário do Conselho Federal de 

Contabilidade, a sociedade contábil HLB BRASIL PRYOR CONSULTING SOLUTIONS LTDA, Registro 

RJ-008465/O, Processo nº 2019/022162. Fica, ainda, cientificada de que dispõe do prazo de 5 

(cinco) dias úteis improrrogáveis, contados a partir da publicação deste edital, para, se quiser, 

interpor Embargos de Declaração, conforme Art. 59 da Res. CFC nº 1.603/20, ressaltando que a 

falta de manifestação tempestiva importará na continuidade do processo. 

 
Para conhecimento da Notificação n° 2021/044891, o senhor VITOR HUGO ALVES DE 

SOUSA, Processo FIS 2021/000033. Fica, ainda, cientificado de que dispõe do prazo de 15 (quinze) 

dias, contados a partir da publicação deste edital, para prestar seus esclarecimentos, por escrito, 

em 2 (duas) vias, com relação à denúncia formulada pela empresa BIOBACTER COMERCIO E 

SERVIÇOS DE LOCAÇÃO EIRELI (ZSMG-D4N9-KGFZ-O3L4). Esgotado o prazo, o presente processo 

será levado a julgamento na forma regulamentar da Resolução CFC nº 1603/2020 (Revogou a Res. 

CFC nº 1.309/10). 

 
Para conhecimento da Notificação n° 2020/044590, o senhor MARIO DAVID DOS SANTOS, 

Processo FIS 2020/000103. Fica, ainda, cientificado de que dispõe do prazo de 15 (quinze) dias, 

contados a partir da publicação deste edital, para prestar seus esclarecimentos, por escrito, em 2 

(duas) vias, com relação à denúncia formulada pela empresa FARGUS CONSULTORIA ENGENHARIA 

E COMERCIO LTDA - CNPJ 00.345.227/0001-79 (OABI-9O1D-FJHV-N02C). Esgotado o prazo, o 

presente processo será levado a julgamento na forma regulamentar da Resolução CFC nº 

1603/2020 (Revogou a Res. CFC nº 1.309/10). 
 
 

 
 

 

Para conhecimento do Auto de Infração n° 2021/044663, à sra. VANESSA DOS SANTOS 

LOPES, Registro PF-046799/K, Processo nº 2021/022681. Fica, ainda, cientificada de que dispõe do 

prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da publicação deste edital, para apresentar as 

alegações que tiver em sua defesa. Esgotado o prazo, o presente processo será levado a 

julgamento na forma regulamentar da Resolução CFC nº 1.603/20 (Revogou a Res. CFC nº 

1.309/10). 

 
Para conhecimento da decisão proferida pela Câmara de Ética e Disciplina do Conselho 

Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro, o sr. WAGNER COCA DA SILVA, Registro 

RJ-062481/O, Processo nº 2020/022477. Fica, ainda, cientificado  de  que dispõe  dos prazos, 

- Novembro de 2021 - 



 

 

 

conforme estabelecidos pelos artigos 58 a 61 da Res. CFC 1.603/2020, a contar da publicação deste 

edital, para, se quiser, interpor recurso, ressaltando que a falta de manifestação tempestiva 

importará na continuidade do processo. 

 
Para conhecimento da decisão proferida pela Câmara de Ética e Disciplina do Conselho 

Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro, o sr. ANTONIO ROMANO SOARES, Registro 

RJ-066486/O, Processo nº 2020/022371. Fica, ainda, cientificado de que dispõe dos prazos, 

conforme estabelecidos pelos artigos 58 a 61 da Res. CFC 1.603/2020, a contar da publicação deste 

edital, para, se quiser, interpor recurso, ressaltando que a falta de manifestação tempestiva 

importará na continuidade do processo. 

 
Para conhecimento da Notificação n° 2021/044913, a sra. JUSSARA CRUZ GUIMARÃES, 

Processo FIS 2021/000041. Fica, ainda, cientificada de que dispõe do prazo de 15 (quinze) dias, 

contados a partir da publicação deste edital, para prestar seus esclarecimentos, por escrito, em 2 

(duas) vias, com relação à denúncia formulada pela empresa MKS MACIEL FILHOS SEGURANÇA 

ELETRÔNICA LTDA (IX62-WLS7-711O-XYT4). Esgotado o prazo, o presente processo será levado a 

julgamento na forma regulamentar da Resolução CFC nº 1603/2020 (Revogou a Res. CFC nº 

1.309/10). 

 
Para conhecimento do Auto de Infração n° 2020/044438, o sr. LEANDRO JOHANN SILVA, 

Registro RJ-117934/O, Processo nº 2020/022463. Fica, ainda, cientificado de que dispõe do prazo 

de 15 (quinze) dias, contados a partir da publicação deste edital, para apresentar as alegações que 

tiver em sua defesa. Esgotado o prazo, o presente processo será levado a julgamento na forma 

regulamentar da Resolução CFC nº 1.603/20 (Revogou a Res. CFC nº 1.309/10). 

 
Para conhecimento da decisão proferida pelo Plenário do Conselho Federal de 

Contabilidade, a sra. SONIA BOTELHO MUNAY, Registro PF-044156/K, Processo nº 2019/021858. 

Fica, ainda, cientificada de que dispõe do prazo de 5 (cinco) dias úteis improrrogáveis, contados a 

partir da publicação deste edital, para, se quiser, interpor Embargos de Declaração, conforme Art. 

59 da Res. CFC nº 1.603/20, ressaltando que a falta de manifestação tempestiva importará na 

continuidade do processo. 

 
Para conhecimento da decisão proferida pelo Plenário do Conselho Federal de 

Contabilidade, a pessoa jurídica REV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, 

Registro PJ-028944/K, Processo nº 2019/021856. Fica, ainda, cientificada de que dispõe do prazo 

de 5 (cinco) dias úteis improrrogáveis, contados a partir da publicação deste edital, para, se quiser, 

interpor Embargos de Declaração, conforme Art. 59 da Res. CFC nº 1.603/20, ressaltando que a 

falta de manifestação tempestiva importará na continuidade do processo. 

 
Para conhecimento da decisão proferida pelo Plenário do Conselho Federal de 

Contabilidade, a pessoa jurídica RR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA - ME, Registro 



 

 

 

PJ-022677/K, Processo nº 2018/021551. Fica, ainda, cientificada de que dispõe do prazo de 5 

(cinco) dias úteis improrrogáveis, contados a partir da publicação deste edital, para, se quiser, 

interpor Embargos de Declaração, conforme Art. 59 da Res. CFC nº 1.603/20, ressaltando que a 

falta de manifestação tempestiva importará na continuidade do processo. 

 
Para conhecimento da decisão proferida pelo Tribunal Superior de Ética e Disciplina do 

Conselho Federal de Contabilidade, a sra. SOLANGE BRAGA VELLASCO, Registro RJ-067034/O, 

Processo nº 2018/021732. Fica, ainda, cientificada de que dispõe do prazo de 5 (cinco) dias úteis 

improrrogáveis, contados a partir da publicação deste edital, para, se quiser, interpor Embargos 

de Declaração, conforme Art. 59 da Res. CFC nº 1.603/20, ressaltando que a falta de manifestação 

tempestiva importará na continuidade do processo. 

 
Para conhecimento da decisão proferida pelo Tribunal Superior de Ética e Disciplina do 

Conselho Federal de Contabilidade, o sr. JOSE EDSON DA SILVA, Registro RJ-048956/O, Processo 

nº 2017/021436. Fica, ainda, cientificada de que dispõe do prazo de 5 (cinco) dias úteis 

improrrogáveis, contados a partir da publicação deste edital, para, se quiser, interpor Embargos 

de Declaração, conforme Art. 59 da Res. CFC nº 1.603/20, ressaltando que a falta de manifestação 

tempestiva importará na continuidade do processo. 
 
 

 
 

 

Para conhecimento do Auto de Infração n° 2020/044440, o sr. LEANDRO MONTEIRO DE 

SOUSA, Registro RJ-125153/O, Processo nº 2020/022452. Fica, ainda, cientificada de que dispõe 

do prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da publicação deste edital, para apresentar as 

alegações que tiver em sua defesa. Esgotado o prazo, o presente processo será levado a 

julgamento na forma regulamentar da Resolução CFC nº 1.603/20 (Revogou a Res. CFC nº 

1.309/10). 

 
Para conhecimento da decisão proferida pelo Tribunal Superior de Ética e Disciplina do 

Conselho Federal de Contabilidade, o sr. LUIZ CARLOS DE ARAUJO GOMES, Registro RJ-080165/O, 

Processo nº 2018/021546. Fica, ainda, cientificado de que dispõe do prazo de 5 (cinco) dias úteis 

improrrogáveis, contados a partir da publicação deste edital, para, se quiser, interpor Embargos 

de Declaração, conforme Art. 59 da Res. CFC nº 1.603/20, ressaltando que a falta de manifestação 

tempestiva importará na continuidade do processo. 

 
Para conhecimento da decisão proferida pelo Plenário do Conselho Federal de 

Contabilidade, a pessoa jurídica FOCUS CONTABILIDADE LTDA ME, Registro PJ-022414/K, Processo 

nº 2018/021547. Fica, ainda, cientificado de que dispõe do prazo de 5 (cinco) dias úteis 

- Outubro de 2021 - 



 

 

 

improrrogáveis, contados a partir da publicação deste edital, para, se quiser, interpor Embargos 

de Declaração, conforme Art. 59 da Res. CFC nº 1.603/20, ressaltando que a falta de manifestação 

tempestiva importará na continuidade do processo. 
 

 

 

Para conhecimento da Notificação n° 2020/044405, ao sr. JOSÉ EDUARDO GOMES VIEIRA, 

registro nº RJ 099205/O, processo FIS 2020/000018. Fica, ainda, cientificado de que dispõe do 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados a partir da publicação deste edital, para prestar seus 

esclarecimentos, por escrito, em 2 (duas) vias, com relação à denúncia formulada por MAISON DE 

PANDORA GESTÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE BELEZA E ARTIGOS EIRELI e a falta de manifestação 

tempestiva importará na continuidade do processo. 

 
Para conhecimento da decisão proferida pela Câmara de Fiscalização, a empresa 

CONFIANCE   ASSESSORIA   EMPRESARIAL   LTDA   ME,   Registro   PJ-019392/K,   Processo   nº 

2019/021888. Fica, ainda, cientificado de que dispõe do prazo de 15 (quinze) dias úteis 

improrrogáveis, contados a partir da publicação deste edital, para, se quiser, interpor recurso, 

ressaltando que a falta de manifestação tempestiva importará na continuidade do processo. 

 
Para conhecimento da decisão proferida pela Câmara de Fiscalização, a sra. CARLA 

CARDOSO DA SILVA, Registro PF-014764/K, Processo nº 2019/021889. Fica, ainda, cientificada de 

que dispõe do prazo de 15 (quinze) dias úteis improrrogáveis, contados a partir da publicação deste 

edital, para, se quiser, interpor recurso, ressaltando que a falta de manifestação tempestiva 

importará na continuidade do processo. 

 
Para conhecimento da decisão proferida pelo Tribunal de Ética e Disciplina do Conselho 

Federal de Contabilidade, a sra. LEILA BARRETO DOS SANTOS PACHECO, Registro RJ-091273/O, 

Processo nº 2018/021773. Fica, ainda, cientificado de que dispõe do prazo de 15 (quinze) dias úteis 

improrrogáveis, contados a partir da publicação deste edital, para, se quiser, interpor recurso, 

ressaltando que a falta de manifestação tempestiva importará na continuidade do processo. 
 

 

 

Para conhecimento do Auto de Infração n° 2020/044422, a sra. ELIANA BARBOSA DOS 

SANTOS, Registro RJ-097795/O, Processo nº 2020/022473. Fica, ainda, cientificada de que 

dispõe do prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da publicação deste edital, para apresentar 

as alegações que tiver em sua defesa. Esgotado o prazo, o presente processo será levado a 

julgamento na forma regulamentar da Resolução CFC nº 1.603/20 (Alteroua Res. 1.309/10). 

- Agosto de 2021 - 

- Julho de 2021 - 



 

cientificado de que dispõe do prazo de 5 (cinco) dias úteis improrrogáveis, contados a partir da 

publicação deste edital, para, se quiser, interpor Embargosde Declaração, conforme Art. 59 da 

Res. 1.603/20, ressaltando que a falta de manifestação tempestiva importará nacontinuidade do 

processo. 

 
Para conhecimento da decisão proferida pelo Tribunal Superior de Ética e Disciplina, o 

sr. ROGERIO DE OLIVEIRA SILVA, Registro RJ-077780/O, Processo nº 2017/021479. Fica, ainda, 

cientificado de que dispõedo prazo de 5 (cinco) dias úteis improrrogáveis, contados a partir da 

publicação deste edital, para, se quiser, interporEmbargos de Declaração, conforme Art. 59 da 

Res. 1.603/20, ressaltando que a falta de manifestação tempestiva importará na continuidade 

do processo. 
 
 

 
 

 

Para conhecimento do Auto de Infração n° 2019/041594, o sra. KARLA SUELI VIEIRA 

SANTIAGO DE OLIVEIRA, Registro RJ-097701/O, Processo 2019/022204. Fica, ainda, cientificado 

de que dispõe do prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da publicação deste edital, para 

apresentar as alegações que tiver em sua defesa. Esgotado o prazo, o presente processo será 

levado a julgamento na forma regulamentar da Resolução CFC nº 1603/20 (que revogou a Res. 

CFC nº 1309/10). 
 
 
 

 

 

Para conhecimento da decisão proferida pela Câmara de Ética e Disciplina, o sr. JOSE 

DOMINGOS DO PRADO, Registro SP-185087/O, Processo nº 2018/021665. Fica, ainda, 

cientificado de que dispõe do prazo de 15 (quinze) dias improrrogáveis, contados a partir da 

publicação deste edital, para, se quiser, interpor recurso, ressaltando que a falta de 

manifestação tempestiva importará na continuidade do processo. 

 
Para conhecimento do Auto de Infração n° 2020/044348, o sr. CLEIDINEI AUGUSTO DA 

SILVA, Registro RJ-112924/O, Processo 2020/022376. Fica, ainda, cientificado de que dispõe do 

 

Para conhecimento do Auto de Infração n° 2020/044356, o sr. IGOR BARBOSA DE 

OLIVEIRA, Registro RJ-115801/O, Processo 2020/022488. Fica, ainda, cientificado de que dispõe 

do prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da publicação deste edital, para apresentar as 

alegações que tiver em sua defesa. Esgotado o prazo, o presente processo será levado a 

julgamento na forma regulamentar da Resolução CFC nº 1.603/20 (Alterou a Res. 1.309/10). 

- Maio de 2021 - 

- Abril de 2021 - 



 

Para conhecimento do Auto de Infração n° 2020/044462, o sr. CARLOS ALBERTO NAGEL, 

Registro RJ-045245/O, Processo 2020/022497. Fica, ainda, cientificado de que dispõe do prazo de 

15 (quinze) dias, contados a partir da publicação deste edital, para apresentar as alegações que 

tiver em sua defesa. Esgotado o prazo, o presente processo será levado a julgamento na forma 

regulamentar da Resolução CFC nº 1603/20 (que revogou a Res. 1309/10). 

 
Para conhecimento do Auto de Infração n° 2020/044461, a sra. JULIANA NAGEL, Registro 

RJ-105366/O, Processo 2020/022496. Fica, ainda, cientificado de que dispõe do prazo de 15 

(quinze) dias, contados a partir da publicação deste edital, para apresentar as alegações que tiver 

em sua defesa. Esgotado o prazo, o presente processo será levado a julgamento na forma 

regulamentar da Resolução CFC nº 1603/20 (que revogou a Res. 1309/10). 


