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Ofício CRA-RJ nº 028/2020/PRES 

 

Rio de Janeiro, 23 de março de 2020. 

 

 

 

Ao Senhor  

Roberto Campos Neto 

Presidente do Banco Central do Brasil  

Setor Bancário Sul (SBS) Quadra 3, Bloco B - Ed. Sede.  

Brasília – DF -  CEP: 70074-900 

 

C/C Ao Senhor 

Murilo Portugal Filho 

Presidente da FEBRABAN - Federação Brasileira de Bancos 

Av. Brig. Faria Lima, 1.485 - 14º andar 

São Paulo - SP - CEP.: 01452-002. 

 

 

 

 

Assunto:   Medidas de contenção à propagação da pandemia do COVID-19 (Coronavírus) - 

Suspensões de Assembleias Condominiais - Mitigação do prazo de validade do mandato dos 

síndicos.   

 

 

 

 Senhor Presidente,  

 

 

 Cumprimentando-o cordialmente, pedimos vênia para asseverar que o Conselho Regional de 

Administração do Rio de Janeiro – CRA-RJ é uma Autarquia Federal instituída pela Lei 4.769/65, 

que possui, entre as suas diversas atividades institucionais, o dever de zelar pelos interesses 

legítimos dos administradores, sendo um órgão consultivo, orientador, disciplinador e 

fiscalizador do exercício da profissão de administrador. 

Ocorre que em razão da evolução da pandemia do coronavírus (COVID-19), que pode levar a 

óbito, e a consequente e necessária adoção de medidas de contenção, prevenção e redução dos 

riscos de disseminação e contágio, soluções cautelosas em defesa da sobrevivência, de um modo 
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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.  

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 e 

diversos outras autoridades no território brasileiro, é consenso que não se devem realizar 

reuniões com aglomerações de pessoas, o que, na prática também resultou na suspensão de 

assembleias gerais ordinárias de diversos condomínios, como medida de evitar o contágio do 

coronavírus.  

Com efeito, é dado concluir que no mês de março é comum se operar o término de mandato dos 

síndicos, com a consequente eleição para renovação desta representação. 

A ausência de tais eleições causará impactos inestimáveis aos referidos condomínios, à medida 

que a instituições bancárias promoveram o bloqueio de suas contas, em razão do término da 

vigência dos respectivos mandatos que não puderem ser  regularizados. 

Registre-se que a realização das assembleias pendem de requisitos legais que, em sua maioria, 

são atos complexos e impossíveis de realizarem de forma virtual. 

Assim, servimo-nos da presente para que esta respeitável instituição oriente, por meio de 

normativos próprios, a todas as instituições bancárias que, em razão do decurso do mandato dos 

síndicos,  não bloqueiem as contas dos condomínios pelo prazo de 90 (noventa) dias, como 

medida de evitar a interrupção da movimentação dos ativos financeiros para pagamentos de 

obrigações e, assim, colaborar de forma proativa na atenuação dos problemas que os 

condomínios edilícios vem enfrentado 

Certos de contarmos com a aquiescência de V.Sa. colocamo-nos à disposição para o que 

necessário for e reiteramos o nosso interesse em contribuir naquilo que for melhor para o 

desenvolvimento deste país. 

    

Atenciosamente,  

 

  

Adm. Wallace de Souza Vieira 

Presidente 

CRA-RJ nº 01-13247 


