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RESOLUÇÃO Nº 1.146/2020 - CONFERE 
  

Dispõe sobre a prorrogação da Intervenção do Confere no 
Core-AL. 

 
O Conselho Federal dos Representantes Comerciais, por sua Diretoria-Executiva, no uso das 
atribuições legais e regimentais previstas no parágrafo único do artigo 47 da Lei n° 4.886/65, 
de 09/12/1965, com a redação da Lei n° 8.420/92, de 08/05/1992 e no artigo 12, X, do seu 
Regimento Interno, 
 
Considerando que os Conselhos Federal e Regionais dos Representantes Comerciais 
constituem o Sistema Confere/Cores, aos quais incumbem a fiscalização do exercício 
profissional, cabendo ao Conselho Federal adotar as providências legais e regimentais para 
garantir o cumprimento de suas finalidades institucionais previstas em sua lei de criação; 
 
Considerando que o processo interventivo somente poderá ser encerrado após cessados os 
motivos que o ensejaram, consoante o disposto no parágrafo único do artigo 47 da Lei n° 
4.886/65; 
 
Considerando o dever institucional do Confere de garantir a continuidade do regular 
funcionamento das atividades do Core-AL; 
 
Considerando que o art. 2° da Resolução n° 1.138/2018, publicada no D.O.U. em 
23/08/2019, que instaurou a intervenção no Core-AL, estabelece que poderá ser prorrogada, 
caso necessário, para que cumpra os objetivos para os quais foi instaurada. 
 
Considerando o que ficou decidido em Reunião de Diretoria convocada para apreciar o 
assunto, realizada nesta data, 
 
 
R E S O L V E: 
 
Art. 1º) Prorrogar a Intervenção no Conselho Regional dos Representantes Comerciais no 
Estado de Alagoas, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a partir de 22 de fevereiro de 
2020, podendo a mesma ser encerrada em menor prazo ou prorrogada por novo período. 
 
Art. 2°) A Intervenção poderá ser encerrada em menor prazo, no caso de cessarem os 
motivos que a determinaram ou prorrogada por iguais períodos, caso necessário para a 
finalização dos trabalhos de saneamento da Entidade. 
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Art. 3°) Permanece como interventor o Dr. Daniel Nery do Vabo, inscrito na OAB/RJ sob o nº 
38.495, CPF nº 358.326.227-15, outorgando-lhe poderes de representação do Core-AL 
perante as entidades privadas e órgãos públicos federais, estaduais, municipais e instituições 
financeiras, podendo praticar todos os atos de gestão administrativa e financeira de forma a 
garantir o pleno funcionamento daquela Entidade, com a adoção das medidas necessárias ao 
saneamento dos motivos que ensejaram a intervenção e de eventuais irregularidades 
verificadas no curso da intervenção, podendo admitir funcionários temporários, demiti-los, 
celebrar contratos, rescindir contratos de prestação de serviços, movimentar e encerrar 
contas bancárias existentes em nome do Regional, assinar, requisitar e endossar cheques, 
depositar, sacar, transferir valores, abrir novas contas em instituições bancárias e encerrá-
las, nomear e destituir procuradores e prepostos, assinar orçamentos, balancetes e prestação 
de contas, autorizar despesas necessárias ao funcionamento da Entidade e para cumprimento 
dos encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais. 
 
Art. 4°) Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 
Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 2020. 
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