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1. PRESENÇAS:
1.1. Conselheiros Titulares:
Adm. Leocir Dal Pai – Presidente
Adm. Francisco Carlos Santos de Jesus VP de Planejamento e
Desenvolvimento Institucional
Adm. Miguel Luiz Marun Pinto – VP de Administração e Finanças
Adm. Agamêmnom Rocha Souza – VP de Educação, Estudos e Pesquisas
Adm. Renata Motta Vasconcellos – V.P. de Fiscalização
Adm. Elizabeth da Costa Bastos – VP de Registro Profissional
Adm. Antonio Rodrigues de Andrade
Adm. Carlos Roberto Fernandes de Araujo
Adm. César José Campos
Adm. Maria de Fátima Ribeiro dos Santos
Adm. Paulo Roberto de Abreu Hollanda
Tecnólogo Waldir Irineu da Silva Junior
1.2. Conselheiros Suplentes:
Adm. Elioneide de Souza Silva Venâncio
Adm. Firmino Sousa Carneiro
Adm. Josué José da Silva
Adm. Reinaldo Faissal
Adm. Rosangela de Araújo Ferreira Arruda
Tecnóloga Patrícia de 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. Paulo Cesar Carvalho Coelho – Coordenador do Setor de Fiscalização
Adm. Roberta Martins – Chefe da Secretaria Geral e Licitações
Tecnóloga Berenice Lima – Assessora Especial da Presidência
Adm. Ana Cristina Cézar dos Santos – Chefe do Setor de Pessoa Jurídica
Tecnóloga Ana Maria Martins – Coordenadora do Setor de Pessoa Física
Kátia Biaia – Chefe da Assessoria de Comunicação
Marcelo Vieira – Assessor Técnico
Filipe Penteado – Chefe da WebTv
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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 internos que acompanham esta
sessão plenária virtual do CRA-RJ. Disse que espera ansiosamente pelo retorno
de todos à sede do CRA-RJ, mas que compreende a necessidade da manutenção
do afastamento social em decorrência do contágio por Covid19. Disse, no
entanto, que a Diretoria do CRA-RJ decidiu na semana passada pelo retorno ao
plantão mínimo de uma equipe voltada para o atendimento presencial na sede
do CRA-RJ, de segunda a sexta-feira, das 10h às 14h; e que esses colaboradores
adotam todas as precauções de segurança para evitar o contágio do
coronavírus.
2.2. Registro de presenças, ausências justificadas e convocação de suplentes
O Presidente do CRA-RJ conferiu a presença de todos os Conselheiros titulares
nesta sessão virtual pelo Google Meets.
2.3. Aprovação da Ata nº 4072 de 02/02/2021:
Aprovada, por unanimidade, pelo Plenário do CRA-RJ, a ata da sessão plenária
virtual nº 4072, de 02.02.2021.
2.4. Plano de Trabalho do CRA-RJ 2021-2022:
O Vice-presidente de Planejamento e Desenvolvimento Institucional do CRARJ, Conselheiro Francisco Carlos dos Santos Jesus, agradeceu ao Adm, Leonardo
Ribeiro Fuerth, Superintendente Geral do CRA-RJ, a Tecnóloga Berenice Lima,
Assessora de Relações Especiais do CRA-RJ, e a Adm. Roberta Martins, Chefe da
Secretaria Geral do CRA-RJ, pela elaboração da proposta do Plano de Trabalho
do CRA-RJ para o biênio 2021-2022, sendo esse um documento obrigatório para
a gestão da entidade. O Plano de Trabalho 2021-2022 do Conselho Regional de
Administração do Rio de Janeiro foi elaborado a partir da incorporação dos
elementos da governança pública levando em conta o conceito do Business
Model Canvas. Ampliando os conceitos e componentes daquela modelagem de
negócios e ciência do design, que oferece uma visão ampla do seu
funcionamento, o Canvas do CRA-RJ incorpora conceitos específicos da
governança pública tais como, qualidade e capacidade institucional,
desempenho, colaboração e valor público. A partir dessa fundamentação foi
possibilitada a análise, ideação, formulação e planejamento que é apresentado
em um mapa de insumos construídos a partir de macro programas, desenhado
para cada uma das áreas. Estes insumos buscam atender alguns propósitos
específicos e outros gerais, como o de fortalecer iniciativas de planejamento,
identificação e modelagem de indicadores e avaliação de impactos de
resultados e, sobretudo, incentivar a inovação de processos e a consolidação
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do reconhecimento institucional. Em sua formulação, o Plano de Trabalho
ainda incorpora os norteadores expressos no Planejamento Estratégico 20192022 do Sistema CFA/CRAs, mantendo como premissas a missão, visão e
valores, gerando continuidade e alinhamento de ações da comunidade dos
profissionais da Administração no sentido de promover as transformações
necessárias à identificação de eventuais deficiências nos sistemas existentes,
apresentando suas causas e possíveis soluções de forma colaborativa.
Aprovado, por unanimidade, pelo Plenário do CRA-RJ, o Plano de Trabalho do
CRA-RJ para o biênio 2021-2022.
O Conselheiro Paulo Roberto Hollanda pediu a palavra e disse que a estrutura
funcional do CRA-RJ é muito pesada, com muitos chefes para um conjunto de
apenas 66 funcionários, o que diante do modelo de governança almejado deve
ser revisto para o alcance da sustentabilidade da entidade. Ressaltou ainda que
deve ser feito um trabalho mais intensivo e eficiente junto às instituições de
ensino superior (IES), para a ampla divulgação do CRA-RJ, pois um recémformado em Administração, com quem teve contato recentemente, declarou
desconhecer as obrigações de registro profissional na entidade; e concluiu sua
fala dizendo que a fiscalização do CRA-RJ deve ser mais contundente nas
empresas em geral evitando o exercício ilegal da profissão. O Presidente do
CRA-RJ agradeceu a análise do Conselheiro Paulo Roberto Hollanda e disse que
está sendo realizado um estudo para revisão da estrutura organizacional da
entidade, inclusive frente à inevitável necessidade de substituição do atual
sistema integrado de gestão do CRA-RJ, o que implicará em revisão de
processos internos; e que as dificuldades a serem enfrentadas neste ano
exigem um repensar desse modelo de gestão do CRA-RJ; e concluiu essa fala
destacando que, em razão da crise econômica atual, a maior parte dos CRAs
tem realizado enxugamentos e economias, inclusive dispensando
colaboradores, em busca de reequilíbrio. A Conselheira Elizabeth Bastos, Vicepresidente de Registro Profissional do CRA-RJ, disse que esse tema, acerca do
modelo estratégico e de gestão do CRA-RJ, foi discutido exaustivamente na
reunião da Câmara de Planejamento e Desenvolvimento Institucional do CRARJ, na segunda-feira da semana passada, sendo dito naquela ocasião que a
estratégia das últimas gestões foi a de tornar o Conselho competitivo no
mercado, com pesquisas salariais que permitissem atrair bons quadros para a
entidade; e que foram desenvolvidos projetos que tornassem o CRA-RJ uma
entidade de referência na prestação de serviços aos registrados, sendo essas
portanto algumas das ações que visaram adequar a estrutura do CRA-RJ aos
novos projetos que foram sendo definidos pelas gestões anteriores. Disse ainda
que novos estudos são sempre necessários para que o Conselho mantenha a
sua sustentabilidade, sem inviabilizar a estrutura funcional do Conselho para a
execução das suas atividades fins e serviços oferecidos aos registrados.
Relembrou que é necessária uma revisão de processos internos no CRA-RJ. Com
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a palavra mais uma vez, o Presidente do CRA-RJ disse que é preciso diminuir a
folha de pagamento no CRA-RJ, sem seguir o modelo de qualquer regional, mas
adotando os critérios que forem decididos pela atual Diretoria do CRA-RJ. O
Conselheiro Miguel Marum, Vice-presidente de Administração e Finanças do
CRA-RJ, disse que algumas IES não permitem a entrada do CRA-RJ para
agendamento de palestras e acesso aos alunos, mesmo aos formandos, o que
dificulta a ação do Conselho em determinadas IES. Disse ainda que a fiscalização
de pessoas jurídicas e de responsáveis técnicos é um tema a ser atacado pela
atual gestão. O Conselheiro Carlos Roberto Fernandes Araujo disse que de fato
a entrada em algumas IES é uma barreira, sendo mais fácil essa tarefa quando
os coordenadores de cursos têm boas relações com o Conselho.
2.5. Relatório de Gestão do CRA-RJ em 2020:
O Presidente do CRA-RJ informou da impossibilidade da participação do exPresidente do CRA-RJ na apresentação do Relatório de Gestão do CRA-RJ
relativo ao ano de 2020. Com a palavra, o Conselheiro Carlos Roberto
Fernandes Araujo, então Vice-presidente de Administração e Finanças do CRARJ, destacou que “o ano que se findou foi de muitas perdas, mas também de
muitos
ganhos
para
as
partes
envolvidas,
sobretudo de muito aprendizado e de revalorização, redescoberta e
despertamento de potenciais e talentos inatos e de valores intangíveis como
solidariedade, resiliência, sentimento de utilidade, pertencimento e de
fidelização reavidos – inibidos, quem sabe por trabalho repetitivo, monótono,
destituído de desafios, falta de oportunidades e reconhecimento ,competição
disfuncional e destrutiva etc. Por isso, a instituição e seus colaboradores
internos se tornaram mais fortes, coesos, integrados, resilientes e
determinados para perseverar, neste biênio, a cada dia a busca do equilíbrio
econômico-financeiro, felizmente alcançado. Tivemos, velocidade para se
adaptar às mudanças e resiliência para superar desafios; soubemos aproveitar
e criar oportunidades; conceber estratégias bem definidas, sempre pautadas
numa governança democrática e compartilhada, e muito trabalho duro.
Tivemos também sensibilidade e criatividade na produção e disponibilização
continuadas de novos serviços, de modo a fidelizar os registrados atuais e atrair
novos, como forma indireta de aumentar a adimplência, em respeito às “dores
sentidas” de cada qual impactado pelos efeitos malignos da pandemia.
Decorrentemente de citados esforços, a instituição teve neste exercício uma
economia de R$ 2.607.000,00 através da repactuação de contratos sob as mais
diversas formas: suspensão provisória e finalização de alguns contratos,
descontos, não reajustes etc.; suspensão e redução de benefícios; adoção de
gestão virtual nas representações de interior dos profissionais de
Administração; adoção do home office como regime de trabalho. Por seu
turno, tivemos cerca de 2.100 registros de pessoas físicas e 96 registros de
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pessoas jurídicas perfazendo, no biênio o total de 5.354 e 390 registros de
pessoas físicas e jurídicas protocolados, respectivamente. Registre, mais uma
vez que, confiados na credibilidade que desfrutamos junto aos colaboradores
internos e na compreensão e sensibilidade de cada qual para a delicada
situação econômico-financeira que ainda vige na instituição, 54 deles presentes
Assembleia Geral convocada pelo Sindicato da categoria aprovaram, sem
qualquer voto contrário e abstenção, o novo Acordo Coletivo de Trabalho que,
entre outras medidas, mantém suspenso, até a nova data, a fruição de
benefícios já consagrados. Nessa mesma toada foi igualmente aprovado novo
PDV, destinado a amenizar as dificuldades financeiras que se seguirão. Mas
cuidamos de trazer novos horizontes para a instituição crescer, como é bom
exemplo o Projeto de Interiorização, capaz de (i) aumentar a capilaridade
institucional; (ii) aumentar a visibilidade e a identidade profissional e
institucional; (iii) aumentar a fidelização e o sentimento de pertencimento
profissional e institucional; (iv) aumentar a motivação, o despertamento, o
convencimento e o interesse dos futuros profissionais pela carreira de
administração. São muitos os legados que a gestão que ora encerra seu
mandato deixa para a posteridade, porém, o mais significativo, aquele que mais
nos orgulha dentre eles é, sem dúvida, a contribuição que demos para o
reencontro entre a instituição e seus colaboradores internos, o redespertar do
sentimento de pertencimento e de idelização e de amor e paixão que os unem
para o todo e sempre”. Aprovado, por unanimidade, pelo Plenário do CRA-RJ,
Relatório de Gestão do CRA-RJ relativo ao ano de 2020.
2.6. Balancete janeiro/2021:
Com a palavra, o Presidente da Comissão Permanente de Tomada de Contas
(CPTC) do CRA-RJ, Conselheiro Agamêmnom Rocha Souza, disse que a CPTC do
CRA-RJ, reunida no dia 23/02/2021, procedeu à análise das Demonstrações
Contábeis e Financeiras do CRA-RJ, relativas ao mês de janeiro de 2021. Esteve à
disposição desta CPTC toda a documentação referente às despesas, receitas e
aplicações que geraram os fatos contábeis objeto da análise do comportamento
econômico-financeiro do CRA-RJ no mês em questão. Verificou-se que a
movimentação das contas de resultado (Receitas e Despesas) do mês de janeiro
de 2021 apresentou um superávit orçamentário na ordem de R$ 587.576,03
(quinhentos e oitenta e sete mil, quinhentos e setenta e seis reais e três
centavos). Procedida à análise documental e gráfica das contas de receita do
período de janeiro de 2021 verifica-se que o resultado das Receitas de Anuidade,
incluindo-se as de Pessoa Física, de Pessoa Jurídica e as inscritas em Dívida Ativa,
arrecadadas nesse período atingiu 10,96% do total previsto para o ano (R$
16.386.400,00), conforme Previsão Orçamentária. Ainda em relação ao mesmo
período, observa-se uma redução de 20,89% na arrecadação das anuidades em
comparação ao ano de 2019 e uma redução de 32,21% em relação a 2020. Em
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face das verificações e observações citadas, esta Comissão Permanente
recomenda a aprovação do Balancete do mês de janeiro de 2021. Aprovado por
unanimidade pelo Plenário do CRA-RJ.
2.7. Coordenador adjunto da Comissão de Gestão Pública:
Aprovado, por unanimidade, pelo Plenário do CRA-RJ, a indicação da
Conselheira Mara Biasi para ser membro adjunta da Comissão de Gestão
Pública do CRA-RJ no biênio 2021-2022.
2.8. Criação de Grupos de Trabalho no CRA-RJ:
Aprovado por unanimidade pelo Plenário do CRA-RJ a criação do Grupo de
Trabalho Serviços (GTS) que terá como objetivo a ampliação do Clube de
Serviços e de convênios e acordos técnico-científicos sem ônus para o CRA-RJ.
Sob a coordenação do Cons. Miguel Marun, contará ainda com a colaboração
dos integrantes do Comitê de Interiorização do CRA-RJ.
Aprovado por unanimidade pelo Plenário do CRA-RJ a criação do Grupo de
Trabalho Eventos e Cultura (GTEC) que terá como objetivo o planejamento e
proposição de calendário de eventos no CRA-RJ para 2021, podendo ser
virtuais, presenciais, híbridos, de chancela do próprio CRA-RJ ou por meio de
parcerias institucionais não onerosas para o Conselho. Sob a coordenação da
Cons. Renata Vasconcellos, contará ainda com a colaboração do Cons. Firmino
Carneiro, Cons. Ana Shirley França, da Bibliotecária Julia Tito, da jornalista
Erika dos Anjos, do jornalista Tiberius Drumond, da RP Tania Maurity e da
Adm. Norma Godoy.
Aprovado por unanimidade pelo Plenário do CRA-RJ a criação do Grupo de
Trabalho Captação e Retenção (GTCR) que terá como objetivo o
planejamento de calendário de visitas, presenciais e/ou virtuais, às IES e
escolas técnicas de nível médio, com o fito de atrair novos registrados; bem
como estabelecimento de convênios com entes públicos para ampliação dos
registros de PJ e PF. Sob a coordenação da Cons. Renata Vasconcellos, contará
ainda com a colaboração do Cons. Francisco de Jesus, do Cons. Reinaldo
Faissal, do Adm. Raphael Monteiro e da Tecnª Ana Maria Martins.
Aprovado por unanimidade pelo Plenário do CRA-RJ a criação do Grupo de
Trabalho Memória (GTM) que terá como objetivo a construção de um centro
de memória virtual do CRA-RJ, com marcos históricos, registros, fotos,
depoimentos, parcerias, mídias, depoimentos, convênios, eventos, etc. Sob a
coordenação da Cons. Mara Biasi, e que contará ainda com a colaboração da
secretária Marinei Soares, da jornalista Erika dos Anjos, da RP Tania Maurity,
da Bibliotecária Julia Tito, do assessor Cássio Barreto e do servidor Lúcio
Augusto.
Aprovado por unanimidade pelo Plenário do CRA-RJ a criação do Grupo de
Trabalho de Negociação Sindical (GTNS) que terá como objetivo a construção
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interna de uma pauta de negociação com o Sinsafispro-RJ, contendo itens,
alternativas e soluções que contribuam para a sustentabilidade econômicofinanceira do CRA-RJ. Sob a coordenação do Cons. Miguel Marun, contará
ainda com a colaboração dos Conselheiros Waldir Irineu, Josué Silva e Patricia
Arvellos.
2.9. Cashback da anuidade de 2021 proposto pela Qualicorp:
Aprovada por unanimidade, pelo Plenário do CRA-RJ, a campanha proposta
pela Qualicorp, de reembolsar (cashback) o valor equivalente ao da anuidade
de 2021 praticada pelo CRA-RJ, aos clientes que são registrados em dia e
contratantes de planos de saúde por meio da Qualicorp, de acordo com
regulamento a ser divulgado por essa empresa.
2.10. Reunião Geral do Fórum da ALERJ (23/02):
O Presidente do CRA-RJ informou que, em virtude de compromissos
institucionais, os Conselheiros Francisco Carlos Santos de Jesus e a Elizabeth
da Costa Bastos, precisaram se ausentar da presente sessão virtual, deixando
devidamente relatados os seus respectivos processos no sistema da Plenária.
E que no caso do Conselheiro Francisco de Jesus, ele está neste momento
representando a Presidência do CRA-RJ na Reunião Geral do Fórum da ALERJ
de Desenvolvimento Econômico do RJ.
2.11. 1º Fórum de Presidentes do Sistema CFA/CRAs (Brasília):
O Presidente do CRA-RJ fez um relato de sua participação no 1º Fórum de
Presidentes do Sistema CFA/CRAs, realizado em 4 e 5 de fevereiro, em Brasília
(DF), ocasião em que teve a oportunidade de conhecer de perto as
dificuldades financeiras por que passam diversos CRAs que vêm adotando
medidas de contingenciamento, de redução de despesas sobretudo, para
manterem o funcionamento das atividades fins e dos principais serviços
ofertados aos profissionais e empresas registradas. Disse que a endogenia é
um tema a ser enfrentado pelo Sistema CFA/CRAs, para que barreiras sejam
vencidas no sentido de melhorar a imagem junto à sociedade; que o
Presidente do CRA-SP reclamou da impossibilidade de flexibilização das
formas de cobrança e de negociação com os devedores da entidade; que
alguns Conselhos estão implantando processos de geração de carteiras
digitais, o que já é feito pelo CRA-RJ; que a Comissão Especial de Assessoria
Parlamentar conta com o Conselheiro Federal Jorge Humberto Moreira
Sampaio no acompanhamento de projetos de interesse do Sistema CFA/CRAS;
que o CFA voltou a ser membro da OLA – Organização Latino-americana de
Administração que hoje tem sede em Mendoza (Argentina); dentre outros
registros de informações que foram feitos pelos diversos CRAs.
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2.12. Atualização do Regulamento das Eleições do Sistema CFA/CRAs:
Com a palavra, o Presidente da Comissão Permanente Eleitoral (CPE) do CRARJ em 2020, Conselheiro Carlos Roberto Fernandes Araujo, incumbido pelo
Presidente do CRA-RJ no sentido de propor sugestões para a atualização do
Regulamento das Eleições do Sistema CFA/CRAs, e após reunir os membros
da CPE do CRA-RJ 2020, apresentou a proposta de que seja válido que as CPEs
regionais passem a proferir decisões de deferimento de registro, atuando a
CPE do CFA como instância recursal. Considerando ainda os entraves no
cadastramento do registro das chapas nas últimas eleições e a necessidade de
evitar restrições de participação de profissionais que tenham seus domicílios
longe da sede do Conselho Regional, é oportuno que o novo
Regulamento Eleitoral estabeleça que o pedido e registro de chapas,
concorrentes ao CFA e ao CRA, deva ser solicitado por um Administrador,
responsável pela chapa, junto à Comissão Permanente Eleitoral do respectivo
Conselho Regional, mediante a apresentação do requerimento de inscrição
exclusivamente em original (documento físico), na exata forma do modelo
anexo ao regulamento eleitoral e impresso do sítio eletrônico das eleições do
sistema CFA (www.votaadministrador.org.br). Disse que do novo
Regulamento deverá constar a expressa previsão de que o referido
documento deve ser assinado de forma eletrônica, por meio de login e senha,
disponibilizados pelo sistema eleitoral, assim como que a apresentação de
tais documentos preenchidos manualmente ensejará a sumária
desclassificação da chapa. Para tanto, a sugestão do RJ é no sentido de que o
responsável pela chapa ficará obrigado a informar os endereços eletrônicos e
CPF’s de todos os integrantes da chapa, possibilitando aos demais membros
efetivem não só a declaração de integrante de chapa, como cadastrarem suas
senhas pessoais no sítio eletrônico das eleições, o que viabilizará a subscrição
digital da declaração de integrante e do requerimento de inscrição de chapa
por todos os membros. Por fim, completando as sugestões do CRA-RJ, outra
questão que toma relevo é o estabelecimento de uma regra clara e precisa da
possibilidade de o Responsável pela chapa eleitoral, que tenha sido indeferida
de ofício pela CPE Regional, apresentar recurso contra a referida decisão de
indeferimento ou regularizar a situação que o gerou, se for o caso, no prazo
de até 03 (três) dias, contados do recebimento da notificação do
indeferimento do registro. Não havendo novas sugestões até o dia
26/02/2021, fica provado por unanimidade pelo Plenário do CRA-RJ o envio
dessas propostas ao CFA.
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2.13. CFA suspende apoio financeiro a eventos dos CRAs em 2021:
Por meio de ofício circular, o CFA informou que, na 7ª Sessão Plenária do CFA
realizada no dia 18/12/2020, o Plenário do CFA aprovou por unanimidade o
orçamento da autarquia para 2021 e deliberou por significativos cortes em
diversas contas. Esses ajustes foram motivados pelas adversidades
enfrentadas em função da pandemia da COVID 19, que impactaram
diretamente na receita do Sistema CFA/CRAs. Dessa forma, em 2021 não
haverá Apoio Financeiro para eventos de iniciativas dos CRAs, conforme
previsto na Resolução Normativa CFA Nº 591, de 17 de dezembro de 2020.O
cenário econômico de 2021 estará comprometido, na busca de recuperação
da economia, visto que os estudos e publicações têm apontado para um
crescimento
lento
e
gradual.
Esses cuidados levaram o Conselho Federal a priorizar e a incentivar realização
de eventos de forma virtual (à distância) e híbrida (presencial para um público
reduzido e virtual para o grande público), respeitando os protocolos das
administrações públicas, à segurança dos participantes e a sustentabilidade
do Sistema CFA/CRAs.
2.14. ENAF presencial (Brasília) e virtual (1º e 02/03):
O Presidente do CRA-RJ informou que a Conselheira Renata Vasconcellos,
Vice-presidente de Fiscalização Profissional do CRA-RJ, representará o CRA-RJ
no Encontro Nacional de Agentes de Fiscalização (ENAF) que acontecerá em
Brasília nos dias 1º e 02 de março de 2021, acompanhada pelo Adm. Leonardo
Marques, Chefe do Setor de Fiscalização do CRA-RJ, este às expensas do CFA.
2.15. Fiscalização de concursos públicos:
A Conselheira Renata Vasconcellos, Vice-presidente de Fiscalização
Profissional do CRA-RJ, disse que um trabalho intenso de fiscalização dos
editais dos concursos públicos vem sendo realizado pela equipe do CRA-RJ,
com vitórias em alguns casos e, em outros, no aguardo de informações por
parte dos organizadores dos concursos. Disse que tem sido muito bem-vinda
a orientação do Presidente do CRA-RJ que se mostra sempre muito atendo
aos editais de interesse dos profissionais de Administração. Com a palavra, o
Coordenador de Fiscalização do CRA-RJ, Adm. Paulo Cesar Carvalho Coelho,
aduziu que os ofícios dirigidos aos organizadores de concursos públicos têm
sido objeto de ação conjunta com a Assessoria Jurídica do CRA-RJ. O concurso
da Força Aérea Brasileira (FAB) previa certame para Oficiais da Reserva de 2ª
classe, Especialidade Administração, sem exigência de Registro Profissional.
No entanto, após o recebimento da impugnação, foi retificado imediatamente
o edital. Já no concurso para Indústria de Material Bélico do Brasil (Imbel), foi
solicitada a impugnação do cargo de Analista Especializado, onde é exigida
graduação em Administração e outras graduações, mas não especificava a
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obrigatoriedade do registro profissional no CRA-RJ. A questão na
Universidade Federal Fluminense é quanto ao Técnico em Administração
ou Nível Médio Completo com 12 meses de experiência profissional. A
impugnação do CRA-RJ solicita a exclusividade para Técnico da Administração
com registro na instituição. Ainda em Niterói, a Fundação Estatal de Saúde da
Cidade (FeSaúde Niterói) lançou edital com vagas para Analista Administrativo
com nível superior em qualquer área. No entanto, com funções privativas do
Administrador. Com isso, foi enviada a impugnação solicitando exclusividade
para Administrador com registro no CRA-RJ. O mesmo vale para o cargo de
Assistente Administrativo, onde foi pedido exclusividade para Técnico de
Administração devidamente registrado. No caso dos pedidos de impugnação
não serem acatados pela organizadora do concurso, o documento de resposta
é enviado para análise jurídica e possível ação na justiça. O Presidente do CRARJ considera fundamental a ação proativa do CRA-RJ orientando os editais de
modo que não haja prejuízo às diferentes profissões que são regidas por leis.
A Vice-presidente de Fiscalização Profissional do CRA-RJ concluiu dizendo que
pensa em promover em breve um evento sobre Responsabilidade Técnica e
outro de orientação para empresas promotoras de concursos públicos.
2.16. RN CRA-RJ Nº 351, DE 11 02 2021. Cria a atividade de Representante Adjunto
do CRA-RJ, e dá outras providências:
O Presidente do CRA-RJ apresentou a Resolução Normativa CRA-RJ nº 351,
de 11/02/2021, que cria a atividade de Representante Adjunto do CRA-RJ, em
representações no interior do RJ, e dá outras providências.
2.17. Sentença da Justiça Federal a favor do CRA-RJ em protesto de CDAs:
O Chefe da Assessoria Jurídica do CRA-RJ, Adv. Marcelo Almeida, informou
que a juíza federal de Niterói Andrea de Luca Vitagliano considerou
procedente toda a conduta do Conselho Regional de Administração do Rio de
Janeiro quanto ao protesto de CDAs (Certidões de Dívidas Ativas) após a não
quitação da anuidade, assim como manejar ao profissional inadimplente o
pagamento dos emolumentos cartoriais. A autora da ação solicitou o
pagamento das custas do processo pela autarquia, assim como danos morais.
Ambos os pedidos negados pela magistrada. De acordo com a profissional da
Administração, após o pagamento da anuidade em atraso, a baixa no protesto
não foi feita de imediato. Porém, ao entrar em contato com o CRA-RJ, foi
orientada a comparecer ao ofício de justiça referente ao processo com todos
os documentos da quitação de débitos para efetuar a retirada do protesto,
pagando todos os devidos emolumentos cartorários envolvidos, motivo pelo
qual a Administradora optou pela ação judicial. No entanto, a juíza federal
sentenciou que toda a conduta do CRA-RJ foi lícita no atendimento à
profissional, haja vista que “emitindo após o pagamento a autorização para o
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cancelamento do protesto para que a autora levasse em cartório. Portanto,
as custas cartorárias a ela pertencem por ser interessada no cancelamento e
se tratar de dívida cuja cobrança era regular”, conforme define o caput do art.
26 da Lei 9492/97, que dispõe que o cancelamento pode ser solicitado por
qualquer parte permitindo a interpretação de que quem faz a requisição de
retirada é que deve pagar os valores ao cartório. Quanto à solicitação de
danos morais, a juíza definiu não haver motivos pois “toda informação para
retirada do protesto lhe foi prestada de forma idônea” pela instituição.
2.18. 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 30 (trinta) processos, sendo 06(seis) processos do Conselheiro Miguel Luiz
Marun Pinto, 03(três) processos do Conselheiro Waldir Irineu da Silva Junior,
02(dois) processos do Conselheiro Carlos Roberto Fernandes de Araujo,
01(um) processo do Conselheiro Francisco Carlos Santos de Jesus, 02(dois)
processos do Conselheiro César José de Campos, 02(dois) processos da
Conselheira Maria de Fátima Ribeiro dos Santos, 05(cinco) processos do
Conselheiro Agamêmnom Rocha Souza,04(quatro) processos da Conselheira
Renata Motta Vasconcellos e 05(cinco) processos do Conselheiro Antonio
Rodrigues de Andrade.
2.19. Franquia da palavra:
O Conselheiro Federal Wagner Siqueira lembrou que tem sido muito baixa a
taxa de contágio por coronavírus por parte de colaboradores internos do CRARJ, quando comparada com outras instituições públicas, recomendando a
divulgação dessa informação ao público externo, uma vez que os protocolos
adotados pelo CRA-RJ foram muito bem planejados e praticados no início e
durante a pandemia, conduzido por um comitê específico criado para esse
fim. O Presidente do CRA-RJ aprovou a proposta, parabenizou a equipe que
conduziu esse trabalho de controle interno no CRA-RJ, e disse considerar que
a prevenção é a melhor medida, por mais que o desejo geral seja do retorno
ao trabalho na sede do CRA-RJ.
A Conselheira Yara Rezina pediu que o programa ‘Saia em Ação’, da Comissão
Especial da Mulher Administradora do CRA-RJ, seja inserido no Relatório de
Gestão de 2020 do CRA-RJ. O Superintendente Geral do CRA-RJ disse que
realizará a reedição do documento mencionado. Disse ainda que no dia 8 de
março acontecerá um evento organizado pelo CFA, denominado ‘Mulheres no
Mundo Digital’, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher.
O Conselheiro Miguel Marum, Vice-presidente de Administração e Finanças
do CRA-RJ, apresentou as composições das Comissões Especiais do CRA-RJ
para o biênio 2021-2022, sendo todas consideradas aprovadas por
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unanimidade pelo Egrégio Plenário do CRA-RJ. Todos os membros serão
nomeados ou renomeados em Portarias a serem assinadas pelo Presidente do
CRA-RJ e divulgadas no Portal Transparência e no espaço reservado para as
Comissões Especiais no site do CRA-RJ.
Definidas, pelo Plenário do CRA-RJ, as próximas sessões plenárias, para 09 e
23/03/2021.

3. ENCERRAMENTO:
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. Miguel Luiz Marun Pinto e pelo Presidente, Adm. Leocir Dal
Pai, assim como vista e rubricada pelos conselheiros titulares presentes à
sessão.
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