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RESOLUÇÃO NORMATIVA CRA-RJ Nº 332, DE 20 DE MARÇO DE 2020. 
(Alterada pela RN CRA-RJ nº 334, de 31 de março de 2020) 

Dispõe sobre a concessão do Registro 
Profissional no CRA-RJ em regime 
excepcional. 

 O CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO – CRA-RJ, no uso 
das competências que lhe confere a Lei n.º4.769, de 09 de setembro de 1965, e o Regulamento 
aprovado pelo Decreto n.º 61.934, de 22 de setembro de 1967 e o Regimento do CRA-RJ, 
aprovado pela Resolução Normativa do CFA n.º 513, de 20 de junho de 2017; 

Considerando os diversos dispositivos legais emanados pelas autoridades sanitárias 
nacionais e internacionais em face da crescente contaminação pelo Covid19, que vem 
promovendo a adoção de medidas excepcionais de atendimento das necessidades dos 
cidadãos; 

Considerando o disposto na Resolução Normativa nº 331 de 16 de março de 2020, que 
dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo Covid19; 

Considerando a suspensão das solenidades de Colação de Grau, que a data de 
referência para a obtenção do desconto de 50% do valor da primeira anuidade quando o 
registro é realizado no período de até 60 dias, conforme praticado no CRA-RJ; 

Considerando que as instituições de ensino emitem certificados de conclusão de curso 
de forma física ou online, atestando assim a necessária formação para a obtenção do registro 
profissional no CRA-RJ; 

Considerando a necessidade do CRA-RJ em criar e oferecer condições especiais para a 
consecução de sua atividade fim, bem como ao atendimento dos profissionais da 
Administração, em especial no que tange a concessão do registro de pessoas físicas, e a 

Decisão proferida pelo Eg. Plenário do CRA-RJ em sua 4047ª reunião, realizada em 17 de 
março de 2020, 

 RESOLVE: 

 Art. 1º -  A partir do dia 23/03/20 o registro de Pessoas Físicas neste CRA-RJ será 
admitido excepcionalmente mediante a apresentação de Declaração expedida pela instituição 
de ensino onde foi concluído o curso, sem a necessidade de que nela conste informação da 
data de previsão da colação de grau. 
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 Parágrafo Único – O documento será recepcionado online, assim como o restante da 
documentação solicitada no Pré-Registro Profissional, no portal de Autoatendimento do CRA-
RJ, cabendo em seguida ao solicitante entrar em contato com a Central de Atendimento pelo e-
mail agendamento@cra-rj.org.br, para a finalização do seu atendimento.i 

  Art. 2º - A contar da data mencionada no art. 1º, deixa de ser exigido o 
comparecimento presencial ao CRA-RJ para a apresentação da documentação original, 
produção da foto e assinatura digitalizadas para a emissão da Carteira de identidade 
Profissional. A expedição da Certidão de Quitação, emitida gratuitamente no painel do 
registrado no Autoatendimento, substitui a Carteira de identidade Profissional, comprovando o 
registro e a regularidade do registrado junto ao CRA-RJ. 

Parágrafo Único – Caso o profissional tenha necessidade da expedição da Carteira de 
Identidade Profissional, ela poderá ser fornecida virtualmente e utilizada pelo registrado 
através do App do Autoatendimento CRA-RJ. Para tanto, caberá ao profissional o envio, pelo e-
mail agendamento@cra-rj.org.br  de uma foto modelo 3x4 em fundo branco e de sua 
assinatura digitalizada. i 

 Art. 3º - Os registros Profissionais realizados na forma disposta nesta Resolução 
Normativa, deverão ser identificados como condicionais no Sistema de Fiscalização e 
Autoatendimento - SIFA, assim como os registrados ficarão cientes que oportunamente serão 

convocados a proceder a sua regularização, mediante comparecimento na sede do CRA-RJ. 

  

Art. 4º - Caberá à Coordenadoria de Registro, Assessoria de Relações Especiais e 
Assessoria do SIFA o acompanhamento, a orientação das ações e a elaboração de 
controles necessários ao atendimento do contido nesta Resolução Normativa. 

  

Art. 5⁰ - A presente Resolução Normativa entra em vigor na data de sua assinatura e 
terá validade até 30 de abril de 2020, prorrogável por ato do Presidente do CRA-RJ, enquanto 
subsistir a situação excepcional que levou à sua edição. 

  
   
 

 Adm. Wallace de Souza Vieira 
Presidente 

CRA-RJ nº 01-13247      

 

                                                      
i Alterada pela RN CRA-RJ nº 334, de 31 de março de 2020. 
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