


RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

Atuação precípua do Profissional de Administração. 

Resolução Normativa 519/2017 



O QUE É RESPONSABILIDADE TÉCNICA? 
 

• PODER – Aplicar as técnicas da Administração 
• DEVER – Responder pelos atos praticados 
• Art. 12 – Decreto 61.934/67 

 
• As Sociedades só poderão se constituir ou 

funcionar sob a responsabilidade de 
Administrador 

 
• As Sociedades a que alude este artigo são 

obrigadas a promover o seu registro prévio          
no Conselho Regional da área de sua atuação. 
 
 



• "Art. 12 - As sociedades de prestação de serviços 
profissionais mencionadas neste Regulamento só 
poderão se constituir ou funcionar sob a 
responsabilidade de Administrador, devidamente 
registrado e no pleno gozo de seus direitos sociais.  
 

• § 1º - O Administrador ou os Administradores, 
que fizerem parte das sociedades mencionadas 
neste artigo, responderão, individualmente, 
perante os Conselhos, pelos atos praticados pelas 
Sociedades em desacordo com o Código de Ética 
e Deontologia Administrativa.  
 

• § 2º - As Sociedades a que alude este artigo são 
obrigadas a promover o seu registro prévio no 
Conselho Regional da área de sua atuação, e nos 
de tantas em quantas atuarem, ficando obrigadas 
a comunicar-lhes quaisquer alterações ou 
concorrências posteriores nos seus atos 
constitutivos.”  



• O Responsável Técnico deve exercer sua profissão com 
total responsabilidade, honra e dignidade, 
comprometendo-se com a satisfação dos clientes sob 
seu atendimento, utilizando todos os recursos disponíveis, 

dominando e aprimorando seus conhecimentos técnico-científicos em 
benefício do cliente, da Administração e da sociedade 

• Responsável Técnico é o Profissional de Administração 
que exerce atividades nos campos abrangidos pela Lei 
nº 4.769/1965, junto a uma pessoa jurídica que explore atividades 

nos campos da Administração, mediante contrato de prestação de 
serviços, vínculo de emprego, sócio, proprietário, ou ainda, como 
Administrador Procurador. 



Sua atividade é exercida mediante:  
 

• a) pareceres, relatórios, planos, projetos, arbitragens, laudos, 
assessoria em geral, chefia intermediária, direção superior; 
 

• b) pesquisas, estudos, análise, interpretação, 
planejamento, implantação, coordenação e controle dos 
trabalhos nos campos da administração, como administração e 
seleção de pessoal, organização e métodos, orçamentos, administração de material, 
administração financeira, relações públicas, administração mercadológica, 

administração de produção, relações industriais, bem como outros campos 
em que esses se desdobrem ou aos quais sejam 
conexos. 
 



CAMPOS CONEXOS  
 Hotelaria 
 Logística 
 Marketing 
 Agronegócio 
 Gestão Social 
 Gestão Pública 
 Políticas Públicas 
 Gestão Ambiental 
 Comércio Exterior 
 Análise de Sistemas 
 Gestão e Agronegócio 
 Relações Internacionais 
 Gestão de Cooperativas 
 Negócios Internacionais 
 Gestão e Saúde Ambiental 
 Gestão de Políticas Públicas 
 Gestão e Empreendedorismo 
 Sistemas de Informação Turismo 
 Ciências Gerenciais, Gestão de Empresas e Negócios 



ORIENTAÇÕES GERAIS E OBRIGAÇÕES 

• Limites de carga horária: 
• Capacitação para assumir a responsabilidade técnica 
• Limites da área de atuação do Responsável Técnico: 
• Responsabilidade pela qualidade dos serviços prestados 
• Fiscalização dos estabelecimentos e constatação de irregularidades 

pelo CRA 
• Responsável Técnico que trabalha em regime de dedicação 

exclusiva 
• Revisão constante das normas 
• Habilitação do estabelecimento 
• Cobrança de honorários 
• Termo de Constatação e Recomendação 
• Obrigação de comunicar o cancelamento do contrato: 



ATESTADOS E CERTIDÕES 
Registro de Capacidade de Aptidão da Pessoa Jurídica 
 

O RCA será requerido pelo Administrador Responsável Técnico ao Presidente do 
Conselho Regional de Administração da jurisdição onde o serviço foi ou está sendo 
prestado. Terá validade de 6 (seis) meses. 
 

O requerente deverá apresentar as seguintes documentações: 
 a. Formulário devidamente preenchido, assinado e carimbado pela empresa e pelo 
Administrador Responsável Técnico; 
b. Original e cópia do Comprovante de Aptidão, em papel timbrado, devidamente 
visado pelo Administrador Responsável Técnico, por meio de carimbo contendo seu 
nome, número de registro profissional e espaço para assinatura; 
c. Documento que deu origem ao Comprovante de Aptidão, que poderá ser Contrato 
de Prestação de Serviços e respectivos aditivos, se houver, Nota de Empenho, Nota 
Fiscal de Serviços, Ordem de Serviços ou Extrato Contratual publicado no D.O.E ou no 
D.O.U, quanto o contratante for Órgão Público; 
d. Comprovante de quitação com os honorários devidos ao Administrador 
Responsável Técnico dos últimos 6 (seis) meses; 
e. Comprovante da taxa de emissão da RCA pessoa jurídica (R$ 116,35 Da Certidão + 
R$ 116,35 do RCA, Totalizando o valor de R$ 232,27). 
 

 PRAZO PARA EMISSÃO: 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS. 



Certidão de Regularidade de Registro da Pessoa Jurídica 
 

As Certidões de Regularidades comprovam situação regular da Empresa 
registrada no CRA-AM, perante este Conselho, no ano da solicitação. Será 
emitida pelo CRA-AM para pessoas jurídicas quando solicitada, mediante 
requerimento e pagamento da taxa respectiva. Terá validade até 31 de 
dezembro do ano em que foi emitida. 
 

O requerente deverá apresentar as seguintes documentações: 
a. Requerimento devidamente preenchido, assinado e carimbado pela 
empresa e pelo Administrador Responsável Técnico; 
b. Original e cópia do Contrato Social e Aditivos, se houver; 
c. Cópia do contrato atualizado com o Administrador Responsável Técnico; 
d. Comprovante de quitação com os honorários devidos ao Administrador 
Responsável Técnico dos últimos 6 (seis) meses; 
e. Comprovante da taxa de emissão da certidão de regularidade pessoa 
jurídica. (R$ 116,35 Da Certidão). 

 

PRAZO PARA EMISSÃO: 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS. 
 
 

ATESTADOS E CERTIDÕES 



ATESTADOS E CERTIDÕES 
Certidão de Acervo Técnico Pessoa Jurídica 
 

Acervo Técnico - Toda experiência adquirida pela empresa ao longo de sua atuação, 
relacionada com as atribuições e atividades próprias do Administrador, previstas na 
legislação em vigor, desde que registrados os Atestados ou Declarações de Capacidade 
Técnica no CRA da jurisdição onde os serviços foram realizados. Terá validade de 
validade de 06 (seis) meses 
O requerente deverá apresentar as seguintes documentações: 
a. Solicitação formal assinada pelo profissional ou por procurador, acompanhada do 
original ou cópia autenticada da procuração; 
b. Constar na solicitação os atestados a serem relatados na Certidão. 
c. Comprovante da taxa de emissão da acervo de pessoa jurídica. (R$ 116,35). 
 

Para solicitação de renovação da Certidão de Acervo Técnico: 
 

a. Solicitação formal, assinada pelo sócio, ou procurador (apresentar procuração 
original ou cópia autenticada) ou responsável técnico; 
b. Constar na solicitação a relação dos RCAs com cópia simples das certidões 
anteriores. 
c. Comprovante da taxa de emissão da certidão de acervo pessoa jurídica. (R$ 116,35). 
 

PRAZO PARA EMISSÃO: 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS. 



ATESTADOS E CERTIDÕES 
Registro de Capacidade de Aptidão Pessoa Física 
Entende-se por Comprovação de Aptidão para Desempenho de Atividades de 
Administração os Atestados ou Declarações de Capacidade Técnica, fornecidos aos 
registrados nos CRAs pelos tomadores dos seus serviços (pessoas jurídicas de direito 
público ou privado), comprobatórios da prestação de serviços nos campos privativos 
do Administrador, de que trata a Lei n.º 4.769, de 9 de setembro de 1965. 
 

 O requerente deverá apresentar as seguintes documentações: 
 a. Requerimento devidamente preenchido assinado e carimbado; 
b. Original e cópia do Comprovante de Aptidão, em papel timbrado, acompanhado 
do original e cópia do Contrato de Prestação de Serviços que lhe deu origem e 
respectivos Termos Aditivos, se houver, ou Carteira de Trabalho assinada pelo 
Empregador; 
c. Comprovante da taxa de RCA Pessoa Física. 
As Certidões não excluem a exigência de Registro Secundário, o qual deverá ser 
providenciado quando da efetiva prestação dos serviços em jurisdição 



ATESTADOS E CERTIDÕES 
Registro de Pessoa Jurídica no CRA-AM 
 

É o registro concedido pelo CRA da jurisdição onde se localiza a sede ou matriz da 
empresa. 
Serve para habilitar a empresa à exploração legal das atividades profissionais 
privativas do Administrador, sob a responsabilidade técnica de um profissional 
registrado em CRA. 
O representante legal da empresa deverá apresentar as seguintes documentações: 
a. Formulários devidamente preenchidos, assinados e carimbados (pela empresa e 
pelo Administrador Responsável Técnico); 
b. Cópia autenticada do Ato de Constituição e suas alterações, registradas no órgão 
competente; 
c. Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ; 
d. Apresentação de Administrador Responsável Técnico, através de contrato (COM 
ASSINATURAS COM FIRMAS RECONHECIDAS EM CARTÓRIO) de prestação de serviço 
ou carteira profissional; 
e. Comprovante das taxas de registro, emissão da certidão de regularidade, emissão 
da RRT e da respectiva anuidade proporcional. 
 

É OBRIGATÓRIA A PRESENÇA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO NO ATO DA SOLICITAÇÃO 
DO REGISTRO 
 
 



ATESTADOS E CERTIDÕES 
 

Resoluções Normativas CFA 
 

Acervo técnico  Pessoa Física e Pessoa Jurídica -> RESOLUÇÃO NORMATIVA CFA Nº 
464, DE 22 DE ABRIL DE 2015 (Alterada para a RESOLUÇÃO NORMATIVA CFA Nº 489, 
DE 28 DE OUTUBRO DE 2016) (art. 2º e art. 5º da RN 464) 
 

Manual de RT -> RESOLUÇÃO NORMATIVA CFA Nº 519, DE 18 DE JULHO DE 2017. 
 

Registro de Pessoa Física e Pessoa Jurídica Principal -> RESOLUÇÃO NORMATIVA CFA 
Nº 462, DE 22 DE ABRIL DE 2015 (Alterada pela RN 500, 10/05/2017; Alterada pela 
RN 517, 29/06/2017) 
 

ARTE - Autorização de Responsabilidade Técnica Específica -> RESOLUÇÃO 
NORMATIVA CFA Nº 422, DE 24 DE ABRIL DE 2012 
 

Certificação de Atestados de Capacidade Técnica, Visto em Atestados, Acervo 
Técnico e dá outras providências -> RESOLUÇÃO NORMATIVA CFA Nº 420, DE 01 DE 
MARÇO DE 2012 (Alterada pela RN 423, DE 11/06/2012 que foi represtinada pela RN 
304 DE 06/04/2005). 



CAMPOS DE ATUAÇÃO / 
FISCALIZAÇÃO 

• CPL 

• CONCURSOS 

• CONDOMÍNIOS 

• UBS 

• ESTÁGIOS 



Campanha Sistema CFA/CRAs 
Supervisão de Estágios 

O foco  da campanha é a 
importância do registro dos 
supervisores de estágio nos 
CRAs, informando sobre o 
acordo do Sistema CFA/CRAs 
com o Ministério Público do 
Trabalho e orientando os 
estagiários de Administração 
sobre a obrigatoriedade de 
seus supervisores serem 
formados em Administração 
e possuírem Registro 
Profissional.  



Campanha Sistema CFA/CRAs 
Supervisão de Estágios 

Papel do CRA-AM perante o 
convênio firmado entre CFA e 
MPT - O convênio firmado 
estabelece que os CRA deve 
obter as informações sobre 
os supervisores de estágio de 
estudantes da Administração 
e apontar outras infrações à 
legislação vigente. Por 
exemplo, exercício ilegal da 
profissão – leigo ou sem 
registro. 






