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1. PRESENÇAS: 
1.1.  Conselheiros Titulares: 

Adm. Wallace de Souza Vieira – Presidente 
Adm. Carlos Roberto Fernandes de Araujo – V.P. de Administração e Finanças 
Adm. Elizabeth da Costa Bastos – VP de Planejamento e Desenvolvimento 
Institucional 
Adm. Antonio Rodrigues de Andrade – VP de Educação, Estudos e Pesquisas 
Adm. Leocir Dal Pai – V.P. de Registro Profissional 
Adm. Francisco Carlos Santos de Jesus – V.P. de Fiscalização 
Adm. Agamêmnom Rocha Souza  
Adm. César José Campos 
Adm. Mara Darcy Biasi Ferrari Pinto  
Adm. Reginaldo Souza de Oliveira 
Adm. Renata Motta Vasconcellos 
Tecnólogo Waldir Irineu da Silva Junior 
 

1.2.  Conselheiros Suplentes: 
        Adm. Elioneide da Silva Souza Venâncio 

                 Adm. Paulo Roberto de Abreu Hollanda 
                 Adm. Reinaldo Faissal 
                 Adm. Suely Santos Motta 

         Tecnóloga Patrícia Arvellos 
 
 
1.3. Outras Presenças: 
        Adm. Wagner Siqueira – Conselheiro Federal Efetivo pelo CRA-RJ 
        Adm. Jorge Humberto M.Sampaio – Conselheiro Federal Suplente pelo CRA-RJ 

Marinei de Souza Soares – Secretariando o Plenário 
Adm. Leonardo R. Fuerth – Superintendente Geral do CRA-RJ 
Adv. Marcelo Oliveira de Almeida – Assessor Jurídico 
Adm. Adolpho da Silva Oliveira – Coordenador Administrativo 
Adm. José Ricardo da Silva – Coordenador Financeiro 
Adm. Marta Almeida – Coordenadora de Interiorização  
Adm. Paulo Cesar Carvalho Coelho – Chefe do Setor de Fiscalização 
Adm. Rômulo Cesar Pontes Fidelis – Coordenador de TI 
Adm. Roberta Martins – Chefe da Secretaria Geral e Licitações 
Tecnóloga Berenice Lima – Assessora Especial da Presidência 
Adm. Norma Godoy – Assessora da Superintendência 
Adm. Raphael Monteiro – Assessor de Relações Acadêmicas 
Adm. Ana Cristina Cézar dos Santos – Chefe do Setor de Pessoa Jurídica 
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Julia Tito – Chefe da Biblioteca 
Erika dos Anjos – Assessora de Comunicação 
Ana Maria Martins – Coordenadora do Setor de Registro do CRA-RJ 
Marcelo Vieira – Assessor Técnico 
Adm. Edson Machado 
Adm. Miguel Marun 
Carlos Monjardim – Presidente da CDL 

 
   2.  PROVIDÊNCIAS E DELIBERAÇÕES: 

2.1.Abertura: 
O Presidente do CRA-RJ deu as boas-vindas a todos os Conselheiros Regionais, 
aos Conselheiros Federais, e aos colaboradores do CRA-RJ que acompanham 
esta sessão plenária virtual do CRA-RJ. 
 

2.2. Fala do Presidente do CRA-RJ: 
O Presidente do CRA-RJ externou suas saudações pelas proximidades dos 
aniversários do Adm. Raphael Monteiro (Assessor de Relações Acadêmicas do 
CRA-RJ), do Adm. Adolpho Oliveira (Coordenador de Administração do CRA-RJ), 
dos ex-Conselheiros Miguel Marun e Roberto Boclin, e da Adv. Maria Marta 
(Setor Jurídico do CRA-RJ). Registrou ainda o transcurso de importantes datas 
como o Dia da Imprensa (01/6), o Dia da Comunicação Social (03/6), Dia da 
Liberdade de Imprensa (07/6), Dia Internacional do Administrador de Pessoal 
(03/6), Dia do Profissional de RH (03/6), Dia da Ecologia e do Meio Ambiente 
(05/6), e Dia do Profissional de Logística (06/6). 
Lembrou que no dia 3 de junho a Comissão Especial de RH do CRA-RJ, 
coordenada pelo Conselheiro Reinaldo Faissal, realizou um evento com a 
presença dos Administradores Marcelo Marujo e Marcelino Tadeu, ocasião em 
que debateram a Gestão de Pessoas e seus indicadores; e que no dia de ontem 
a Comissão Especial de Logística do CRA-RJ, coordenada pelo Adm. Helio 
Meirim, debateu a Logística pós Covid 19. 
 

2.3. Parceria com o CDL para concessão de Certificação aos registrados com 
desconto diferenciado: 

        O Presidente do CRA-RJ registrou a presença, nesta sessão virtual, do 
Presidente da Câmara dos Diretores Lojistas (CDL), Carlos Monjardim, que 
apresentou a proposta de cooperação técnica para a oferta de desconto 
diferenciado para que os registrados no CRA-RJ possam obter a certificação 
digital para que realizem diversas operações a distância entre eles e as diversas 
entidades que fazem uso dessa assinatura virtual. Apresentou ainda o parecer 
da Assessoria Jurídica do CRA-RJ, favorável à assinatura desse convênio entre 
ambas entidades. Com a palavra, o Presidente da Câmara dos Diretores Lojistas 
(CDL), Carlos Monjardim, disse que a CDL e o SPC Brasil têm a satisfação de 
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estabelecer essa parceria com o CRA-RJ, aproximação essa que foi propiciada 
pelo Adm. Wagner Siqueira, Diretor Geral da UCAdm. Disse que a Certificação 
Digital da CDL/SPC permite a concessão do certificado por meio de motoboys, 
sem a necessidade de deslocamento dos interessados até os escritórios da CDL; 
que será personalizado um certificado próprio para os profissionais de 
Administração, o e-CRA-RJ; que haverá um desconto exclusivo de 5% para a 
emissão do certificado de pessoa física, a um custo de 89 reais, com um ano de 
validade, e ainda um outro a 130 reais com validade de três anos; além de um 
valor também diferenciado para as pessoas jurídicas registradas no CRA-RJ. O 
Adm. Wagner Siqueira, com a palavra, fez uma breve saudação aos Presidentes 
do CDL e do CRA-RJ, e ao Plenário do CRA-RJ, salientando a sua satisfação com 
mais esse serviço a ser oferecido aos profissionais e empresas registrados no 
CRA-RJ. Aprovada por unanimidade, pelo Plenário do CRA-RJ, a assinatura do 
convênio entre o CRA-RJ e a CDL/SPC Rio.  
 

2.4. Projeto  de  Retomada  das  Atividades  do  CRA-RJ  Pós-Coronavírus   - 
Intensificação do Registro Legal e Profissional de Pessoas Físicas e 
Inteligentes: 
A Assessora de Relações Especiais do CRA-RJ, Tec. Berenice Lima, apresentou 
em detalhes o projeto de ‘Intensificação do registro legal e profissional de 
pessoas físicas e jurídicas e realizar ações efetivas de cobrança, por meio de 
procedimentos de inteligência aplicada ao cadastro do CRA-RJ (registro e 
fiscalização), suporte de bigdata/Sifa e apoio da TI e da Comunicação do CRA-
RJ’. Dentre as ações previstas neste projeto constam I- Promoção de chamadas 
para conclusão virtual de registro, mediante: a) Reativação1 das “teimosinhas” 
utilizadas nos alertas enviados a dois grupos: registros não concluídos, pagos e 
não pagos, e estudantes com data de colação de grau vencida; b) Criação de 
agenda de envio de sms quinzenais para “grupo registros não concluídos”, 
alertando para a necessidade de conclusão do registro em até 30 dias. Este é o 
prazo definido como regra no SIFA, para que o registro não concluído migre 
para o painel da Fiscalização; c) Institucionalização da rotina excepcionalmente 
criada por RN para o período da pandemia, no que se refere à possibilidade de 
conclusão do registro totalmente de forma online, sem a apresentação de 
documentos originais. No retorno à possibilidade de atendimento presencial, a 
obrigatoriedade da apresentação dos originais deverá ser realizada em prazo a 
ser fixado por nova RN, mediante agendamento na sede ou na Van Itinerante. 
A medida facilitará ainda mais o acesso dos profissionais ao registro 
profissional, que concluídas as etapas de documentação e pagamento, pode ser 
imediatamente comprovado através da CIP digital e da Certidão de 
Regularidade, ambas emitidas via APP Autoatendimento CRA-RJ. II – Definição 
de novos formatos de atuação para a Assessoria de Relações Acadêmicas, 
mediante: a) Promoção da ampliação da presença do CRA-RJ nas IES e 
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instituições de ensino técnico; b) Criação de vídeo “ Visita Técnica Virtual: Bem 
vindo ao seu CRA-RJ”, apresentando as instalações físicas do Conselho e da 
UCAdm, as atividades de gestão das áreas, ferramentas e serviços web 
disponíveis para os estudantes inscritos. O vídeo será incluído na UCAdm para 
Certificação/AAC e ampliação do alcance para todo o ERJ; c) Criação de vídeos 
de curta duração, de congratulações e convite ao Registro, para os formandos 
(bacharéis, tecnólogos e técnicos) no semestre. Os vídeos poderão ser 
utilizados nas solenidades, quando possível, e para exibição e divulgação nas 
redes sociais do Conselho, nos meses em que normalmente se realizam as 
formaturas e colações de grau; d) Criação de espaço no portal do CRA-RJ para 
publicação de resumos de TTC ́s de formandos indicados pelas Coordenações 
de Cursos das IES, objetivando o estreitamento de parceria e o intercâmbio de 
informações. III - imento e criação de avisos sobre pagamento da 
anuidade 2020 sem acréscimo e de parcelamentos em aberto, mediante: a) 
Reativação das “teimosinhas para PF e PJ” inadimplentes de qualquer exercício;  
b) Manutenção do envio de remessas de DDA ś (Débito Direto Autorizado) 
mensalmente, gerando boletos virtuais que são incluídos como alertas para 
correntistas PF e PJ usuários da funcionalidade, sem custos para o CRA-RJ. A 
rotina já começou a ser utilizada em abril, com o envio de boletos para 
inadimplentes PF e PJ de 2019 e 2020. Em maio, já estão sendo encaminhados 
todos os boletos de inadimplentes PF e PJ de 2016 a 2020; c) Na segunda 
quinzena de junho, envio de e-mkt e sms aos inadimplentes somente 2020, 
alertando para o fim do prazo de pagamento/vencimento da anuidade deste 
ano, sem aplicação de multa e juros. IV - ção da fiscalização 
prospectiva virtual, mediante: a) Utilização de novas rotinas de comunicação 
com os fiscalizados, através da obrigatoriedade de informação de e-mail de 
contato, via área de Serviços Públicos do SIFA, quando da apresentação de 
defesas e recursos. A funcionalidade já está em fase de implantação no sistema 
e possibilitará a comunicação oficial das decisões e atos emanados pelo CRA-
RJ. A medida agilizará as rotinas do setor, registrando eletronicamente todos 
os documentos enviados e recebidos nos respectivos processos de fiscalização, 
promovendo ainda a economia de tempo, pessoal e gastos com emissão de 
documentos físicos e remessas via Correios; b) Manutenção das rotinas de 
verificação de público potencial para fiscalização de pessoas jurídicas 
registráveis no CRA-RJ. V – Planejamento das rotinas de cobrança para o 2o 
semestre/2020, mediante: a) Manutenção dos envios das cobranças via DDA, 
sem custos para o CRA-RJ até dezembro/2020; b) Manutenção dos envios de 
“teimosinhas”, sms e e-mkt com informações sobre regras de parcelamento 
descontos de multas e juros e multas até dezembro/2020; c) A partir do mês de 
julho, em agendas definidas com base em disponibilidade de recursos e 
avaliações de possíveis resultados, promover o envio de boletos físicos de 
cobrança, via correios, aos inadimplentes 2016 a 2020. As correspondências 
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conterão texto informando sobre as opções e facilidades das regras de 
parcelamento com redução de juros e multas até 31 de dezembro 2020, via 
Autoatendimento, dando ênfase ao uso de parcelamento por cartão de crédito. 
VI - Busca de melhores formas de retenção dos registros, com o uso das 
ferramentas tecnológicas disponíveis: a) Criação de uma nova rotina de 
comunicação menos impessoal com os requerentes – Programa Aproxima (?), 
para identificação de eventuais necessidades específicas. b) Preparação de 
textos e material para a comunicação institucional direta e diferenciada junto 
aos requerentes de licenças e cancelamentos, logo após o pedido, de maneira 
a demonstrar a importância da manutenção do registro profissional e o valor 
agregado ao pagamento da anuidade. Durante a sua fala, a Assessora destacou 
as contribuições do Adm. Rômulo Fidélis (Coordenador da TI do CRA-RJ) que 
trouxe às rotinas do CRA-RJ a ideia da implantação do DDA para os débitos de 
quem tem conta no Banco do Brasil; e do Adm. Paulo Cesar Coelho 
(Coordenador de Fiscalização do CRA-RJ) que propôs nova rotina para que 
interessados externos nos processos de fiscalização prospectiva possam se 
comunicar por dentro do Sifa e por e-mails trocados. O Conselheiro Federal 
Jorge Humberto Moreira Sampaio teceu comentários a respeito da necessidade 
dos projetos conterem métricas que possam servir como metas e controle do 
que se espera alcançar diante dos cenários que se apresentam. O Presidente 
do CRA-RJ solicitou ao Conselheiro Federal que apresente suas contribuições 
por escrito, de modo que suas ideias possam ser incorporadas ao processo em 
curso. O Conselheiro Federal disse que está à disposição para participar dos 
grupos de trabalho do CRA-RJ. A Conselheira Elizabeth Bastos parabenizou a 
Assessora Berenice Lima, o Diretor Geral da UCAdm Wagner Siqueira e toda a 
equipe do CRA-RJ que vem atuando para alcançar melhor desempenho por 
meio de soluções criativas e sustentáveis; disse que a virtualização do PROA 
que vem coordenando, em parceria com as Conselheiras Elioneide Venâncio e 
Rosangela Arruda, está em progresso e que programas como esse, de cunho 
social, contribuirão para a imagem do CRA-RJ; e por fim disse que um balanço 
de 100 dias poderá significar para o Plenário do CRA-RJ um retrato do tanto que 
o CRA-RJ avançou neste período de pandemia. O Conselheiro Federal Jorge 
Humberto Moreira Sampaio disse que ressente de indicadores de medição de 
resultados e que acredita que a automação deve ser privilegiada com os 
pagamentos direcionados para a modalidade de cartão de crédito. O 
Conselheiro Reginaldo Souza chamou a atenção para a necessidade de 
concessões, legais, para facilitar a vida dos registrados neste momento de 
exceção, como por exemplo a possibilidade do parcelamento dos débitos em 
boletos bancários. O Conselheiro Carlos Roberto Fernandes Araujo, Vice-
presidente de Administração e Finanças do CRA-RJ, relatou que vem 
recebendo, analisando e autorizando parcelamentos de anuidades em boletos 
bancários, por dificuldades pessoais que alguns registrados informam no 
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pagamento por cartão de crédito. O Presidente do CRA-RJ parabenizou a 
Assessora Berenice Lima e todos os demais colaboradores que estão 
comprometidos com o desenvolvimento desses dois projetos apresentados 
nesta manhã. 

 
2.5. Projeto de Retomada das Atividades do CRA-RJ  Pós-Coronavírus  - 

Intensificação e Expansão de Ações da Plataforma de EAD e Presencial da 
UCADM: 
A Assessora de Relações Especiais do CRA-RJ, Tec. Berenice Lima, apresentou 
em detalhes o projeto de ‘Intensificação e Expansão de Ações da Plataforma de 
EAD e Presencial da UCADM’. Dentre as ações, constam I - Utilizar a inovação e 
tecnologia em apoio à aprendizagem remota, on line e educação à distância, 
mediante: a) Transposição do PROA - Cliclo Básico, para plataforma da UCAdm, 
com conteúdos de módulos em vídeo, biblioteca virtual, links para sites, blogs 
e temas de interesse, fórum de discussão. Por se tratar de um programa de 
caráter contínuo, a criação de um Ciclo Permanente atenderá à sua 
manutenção e atualização, com a produção e divulgação periódica de 
programas ao vivo ou gravados, promoção de encontros e reuniões presenciais 
na capital e interior, disseminação de informações e outras atividades que 
propiciem sua continuidade; b) Lançamento do PROAÇÃO e adequação de seus 
módulos para transposição de conteúdos para a plataforma da UCAdm, nos 
moldes da proposta para o PROA; II - Preparar plano de alavancagem da UCAdm 
(presencial virtual; regional, nacional e internacional), mediante: a) Definição 
das condições a serem consideradas em convênios e parcerias a serem 
oferecidas aos demais CRA ́s, instituições de ensino médio e superior públicas 
e privadas, empresas, outros conselhos de representação profissional, órgãos 
públicos e outros interessados, para a oferta de descontos em cursos online e 
presenciais da UCAdm, por celebração de convênio com a UCAdm para 
recebimento de código(s) de desconto(s)e/ou gratuidade, e tempo definido de 
validade e por celebração de convênio/contrato com a UCAdm para compra de 
cartões personalizados com a marca da entidade/empresa contratante, com 
código(s) de desconto e/ou gratuidade, e tempo definido de validade; b) 
Definição de critérios para cessão da chancela e emissão de certificados pela 
UCAdm, de forma remunerada, em cursos realizados por outras instituições 
públicas ou privadas; III - Ampliar e expandir o escopo de atuação com parcerias 
internacionais, mediante a prospecção de entidades de representação e 
instituições de ensino internacionais, para intercâmbio e geração de conteúdos 
em vários idiomas e associação de chancelas institucionais de certificação; IV -  
Estudar a viabilidade técnico-financeiro em relação a cobrança de suas 
atividades mediante: a) Estudos da planilha financeira já utilizada para a 
precificação de matrículas/inscrições dos alunos nos cursos presenciais, 
considerando os custos de utilização de ambientes físicos, pessoal, recursos 
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tecnológicos, promoção/divulgação e formalização de cartas-contrato; b) 
Revisão e eventual atualização dos preços cobrados nos cursos oferecidos 
online, considerando os recursos financeiros, tecnológicos e de pessoal 
envolvidos na gestão da área do “shopping” da plataforma; V - Utilizar a 
plataforma como mais um meio de comunicação com os registrados no CRA-
RJ, mediante: a) análise do cadastro para segmentação do público usuário 
registrado, definindo estratégias de comunicação alternativas e direcionadas 
aos interesses; b) envio de mensagens institucionais, conteúdos produzidos 
para RadioAdmRJ e CRA-RJPlay, pesquisas de temas e áreas de interesse. 

 
2.6. Projeto de Retomada das Atividades do CRA-RJ Pós-Coronavírus - 

Representações Regionais/Locais: 
Com a palavra, o Conselheiro Cesar Campos apresentou a evolução do projeto 
de ‘Representações Regionais/Locais’ que tem por objetivo “ampliar o espaço 
de atuação do CRA-RJ através do profissional de Administração e/ou pessoas 
jurídicas registrados e localizados no Estado, distribuídos por 
regiões/municípios com base na divisão administrativa oficial, recrutados e 
selecionados por meio de adesão voluntária, sem ônus, mediante critérios a 
serem definidos”. No seu entendimento o projeto é modernizante e 
estruturante, na medida que aumenta a capilaridade do CRA-RJ e proporciona 
economicidade em suas ações institucionais por todo o Estado do RJ; permite 
a ampliação dos registrados e a retenção pela presença político-institucional 
em sua jurisprudência de atuação, com maior divulgação das ações do Conselho 
junto aos diversos públicos que pode atingir. Disse que a nova divisão 
geográfica, pensando na história acumulada pela experiência e na evolução da 
instituição em sua territorialidade, permitirá um novo olhar focado em oito 
grandes regiões que poderão ser desdobradas em outras tantas 
representações, em função da demanda e representatividade; que 
manutenção dos atuais representantes é muito importante pela referência e 
presença que têm em suas localidades; que tal representação continuará sendo 
voluntária, sem ônus, e que serão selecionados por critérios ainda em 
construção pelo grupo de trabalho; e que a van CRA-RJ Itinerante e a locação 
de serviços de escritórios de coworking serão utilizados como apoio às 
necessidades dessas representações. Destacou que o grupo de trabalho criado 
neste projeto tem se reunido virtualmente uma a duas vezes por semana e está 
organizado em subgrupos que estão trabalhando em torno de pesquisa de 
resoluções e regulamentos, localização de registrados em cada município do 
Estado do RJ, definição de perfil desejado e critérios para recrutamento e 
seleção de novos representantes e suas atribuições, ações de benchmarking 
em busca de modelos de representações institucionais que possam servir de 
inspiração para esse trabalho e, concluiu, dizendo que trata-se da construção 
de um novo momento histórico pelo qual o CRA-RJ estará passando com a 
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implementação desse novo modelo. O Presidente do CRA-RJ agradeceu ao 
Conselheiro Cesar Campos pelo trabalho em curso. 
 

2.7. Acordo Coletivo de Trabalho CRA-RJ 2020-2021: 
        O Presidente do CRA-RJ enalteceu o comprometimento dos funcionários do 

CRA-RJ, que aprovaram no último dia 03/06/2020 um novo Acordo Coletivo de 
Trabalho (ACT), em assembleia realizada e comandada virtualmente pela 
Diretoria do Sinsafispro-RJ (Sindicado dos servidores das autarquias de 
fiscalização do exercício profissional do Rio de Janeiro). Destacou o empenho 
do Superintendente Geral do CRA-RJ, Adm. Leonardo Fuerth, que de modo 
equilibrado realizou reuniões prévias com os responsáveis dos diversos setores 
e assessorias do CRA-RJ, e outras com diretores do referido sindicato, para que 
se alcançasse um bom termo nesse ACT que diminui benefícios percebidos 
pelos funcionários do Conselho neste momento de busca do reequilíbrio 
econômico-financeiro da entidade. Com a palavra, o Superintendente informou 
que 65 dos 69 funcionários do CRA-RJ estiveram presentes na assembleia 
virtual; que dentre as principais cláusulas do novo ACT constam o adiamento 
da reposição inflacionária do período de janeiro a agosto de 2019, a suspensão 
do vale-alimentação até 31/12/2020, e a mudança de critérios para o 
reembolso do plano de saúde; que o ACT 2020 vigorará até 1º de janeiro de 
2021; e que o mesmo, após amplo debate, foi aprovado por 58 votos a favor e 
sete contrários. Concluindo, o Superintendente informou que esses ajustes 
proporcionados pelo ACT 2020 representarão uma redução anual de até 6% nas 
despesas de custeio com pessoal. A Conselheira Mara Biasi expressou a 
satisfação com os avanços conquistados no Plano de Retomada para o CRA-RJ; 
que tem certeza do potencial do CRA-RJ; que a cada sessão plenária é 
fundamental a apresentação de dados quantitativos e informações, como as 
trazidas pelo Superintendente, que comprovem os avanços obtidos nesses 
quase 100 dias de pandemia, de modo que se possa planejar pragmaticamente 
o futuro da entidade. Com a palavra, o Assessor Jurídico do CRA-RJ, Adv. 
Marcelo Almeida, ressaltou que a pauta do ACT foi de retração de benefícios, 
haja vista a compreensão dos funcionários com a situação apresentada, mas de 
manutenção do emprego e da busca do reequilíbrio da entidade. O Presidente 
do CRA-RJ informou que o esforço de sustentabilidade da entidade já implica 
em uma economia de dois milhões e cinquenta mil reais, por meio de contratos 
renegociados, redução de despesas de custeios da sede e no interior, redução 
de jetons, novo ACT, dentre outras economias; sendo ainda necessário um 
esforço para a superação de um saldo negativo estimado, até o final deste ano, 
na casa de seiscentos mil reais. A Conselheira Mara Biasi disse que não tem 
menor dúvida da seriedade das lideranças do Conselho que vêm obtendo tais 
resultados, e que a apresentação dessas informações são fundamentais para 
que todos conheçam a “estrada a ser percorrida” para se chegar aos resultados 
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almejados. O Conselheiro Federal Jorge Humberto Moreira Sampaio disse que 
a apresentação das metas para a superação do desafio é muito importante para 
que todos colaborem para o atingimento de tais resultados com uma margem 
de segurança.  

 
2.8. Aprovação da Prestação de Contas do CRA-RJ ref 2019: 

O Vice-presidente de Administração e Finanças do CRA-RJ, Conselheiro Carlos 
Roberto Fernandes Araujo, apresentou o parecer e o relatório finais da 
auditoria referentes às contas do exercício de 2019 do CRA-RJ onde os 
auditores do CFA opinaram e concluíram como sendo regulares, sem ressalvas, 
tais prestações de contas.  

  
2.9. CFA prorroga teletrabalho dos empregados até 30/6/2020: 
       Acusado o recebimento do Comunicado nº 5/2020 por meio do qual o CFA 

comunica que diante da realidade enfrentada por todo o país quanto a 
pandemia do novo coronavírus e os números alarmantes de contágios e óbitos, 
a Diretoria Executiva do CFA, decidiu, como medida preventiva, estender o 
home office para reduzir riscos de contágio, devendo os colaboradores 
permanecer exercendo suas atividades laborais em casa. Neste sentido, o 
home office no CFA estará estendido até o dia 30 de junho de 2020. 

 
2.10. Ofício do CRA-RJ ao CFA com proposta para o Regulamento de Cobrança: 
         O Presidente do CRA-RJ disse que remeteu ofício ao CFA, encaminhando 

sugestões para o aperfeiçoamento do regulamento das cobranças do sistema 
CFA/CRAs, tendo como pano de fundo as recomendações emanadas pelo 
Conselho Nacional de Justiça - CNJ.  Para o CRA-RJ, o parcelamento, além de ser 
uma das causas de interrupção da contagem do prazo prescricional do crédito 
tributário, é um importante aliado na recuperação de débitos vencidos e, 
principalmente quando realizado via cartão de crédito, se torna um eficaz 
instrumento de facilitação para o devedor. Desta forma, não há razão lógica 
para não permitir o parcelamento dos débitos, mesmo que protestados em 
cartório, assim como de tornar peremptório o envio para protesto as CDAs 
referentes a anuidades no mesmo exercício em que ocorrer a constituição 
definitiva do crédito. O Chefe da Assessoria Jurídica do CRA-RJ, Adv. Marcelo 
Almeida, destacou que o próprio CNJ preconiza a conciliação com principal 
mote de resolução de conflitos, assim como a Procuradoria da Fazenda 
Nacional, há anos realiza o procedimento de protestos de CDAs, uma vez que 
as ações de cobranças judiciais se avolumam e paralisam as diversas varas da 
Justiça Federal. Por isso, o CRA-RJ, de longa data já realiza o que é preconizado 
pelo CNJ, nos moldes da PGFN, e que portanto a proposta de regulamentação 
originariamente apresentada pelo CFA não traz qualquer novidades a esta 
entidade, sendo certo que a norma que o CFA pretende positivar deve ser 
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reformulada, buscando o alinhamento necessário e praticado às operações de 
ponta nos CRAs, dentro dos princípios da legalidade e univocidade de 
procedimentos. 

   
2.11. Resposta da CPE do CRA-RJ ao CFA, sobre vagas especiais: 
        O Presidente do CRA-RJ disse que encaminhou ofício ao CFA informando que, 

em atendimento ao disposto no parágrafo segundo do Art. 1° do Regulamento 
das Eleições do Sistema CFA/CRAs, aprovado pela Resolução Normativa CFA no 
567, de 13 de junho de 2019, que para as eleições deste ano serão disputadas 
neste CRA-RJ somente as vagas regulares, em razão do vindouro término de 
mandato dos conselheiros, sendo portanto 04 (quatro) vagas para Conselheiros 
Efetivos e 04 (quatro) vagas para Conselheiros Suplentes. 

 
2.12. Relato de processos de registro e de fiscalização: 

Após a devida análise, discussão e apresentação dos votos dos respectivos 
Conselheiros relatores foram aprovados pelo plenário, os relatos proferidos 
em 17 (dezessete) processos nesta sessão, sendo 01(um) processo do 
Conselheiro Waldir Irineu da Silva Junior, 01(um) processo do Conselheiro 
Carlos Roberto Fernandes de Araujo, 03(três) processos da Conselheira 
Elizabeth da Costa Bastos, 03(três) processos do Conselheiro Francisco Carlos 
Santos de Jesus, 01(um) processo do Conselheiro Cesar José de Campos, 
01(um) processo da Conselheira Renata Motta Vasconcellos, 01(um) processo 
do Conselheiro Antonio Rodrigues de Andrade, 02(dois) processos do 
Conselheiro Agamêmnom Rocha Souza, 01(um) processo da Conselheira 
Mara Darcy Biasi Ferrari Pinto, 01 (um) processo do Conselheiro Reginaldo de 
Souza Oliveira e 02(dois) processos do Conselheiro Leocir Dal Pai. 

 
2.13. Franquia da Palavra: 

O Presidente do CRA-RJ informou que recebeu do Conselheiro Firmino Carneiro 
o pedido de cancelamento de sua participação como representante suplente 
do CRA-RJ na Câmara Setorial de Cultura, Turismo e Esporte do Fórum de 
Desenvolvimento Econômico da ALERJ.   
O Presidente do CRA-RJ registrou elogio de uma Administradora ao Chefe do 
Setor de Dívida Ativa do CRA-RJ, Edmar Rios, pelo atendimento prestado a ela 
neste momento de pandemia. 
 

2.14. Aprovação da Ata da Sessão Plenária nº 4054 de 26.05.2020: 
         Aprovada, por unanimidade, pelo Plenário do CRA-RJ, a ata da Sessão Plenária 

do CRA-RJ nº 4054 de 26.05.2020. 
 
 

3. ENCERRAMENTO:  
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          3.1. A sessão foi encerrada pelo Presidente do CRA-RJ, com a lavratura da presente 
ata que vai assinada pelo Vice-Presidente de Administração e Finanças, Adm. 
Carlos Roberto Fernandes de Araujo e pelo Presidente, Adm. Wallace de Souza 
Vieira, assim como vista e rubricada pelos conselheiros titulares presentes à 
sessão.                                                         

 
 
 
          Adm. Carlos Roberto Fernandes de Araujo            Adm. Wallace de Souza Vieira 
                VP de Administração e Finanças                                          Presidente  
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