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Assunto: Isenção de pagamento das custas cartoriais para posse como conselheiro do Crea-
RJ

Interessado: Comissão Permanente de Atos Administrativos Normativos - CAN
           A Comissão Permanente de Atos Administrativos Normativos, do Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro – Crea-RJ, reunida no Rio de Janeiro, no dia 09 de setembro 
de 2019, na sede do Crea-RJ, considerando a discussão do assunto em epígrafe na Plenária do dia 
02/09/2019;

Considerando a demanda dos indicados a assumir cargo honorífico representar a composição 
do terço do conselho do CREA-RJ;

Considerando as dificuldades de custeio para obter as certidões necessárias;

Considerando a negativa dos cartórios em conceder as certidões para atuação em cargos 
eletivos sem pagamento de custas;

Considerando a apuração de lesão aos profissionais indicados pelas associações que não 
puderam participar das plenárias e das câmaras especializadas por falta de posse;

Considerando a seção III da Resolução 1071/15 em seu artigo 24, inc. I.

Deliberou:

Solicitar a Presidência do CREA-RJ a elaboração de documento para encaminhamento ao CONFEA, visando 
peticionar ao CNJ o reconhecimento da função honorífica dos conselheiros, isentando-os de pagamentos de 
cotas para emissão de certidões e/ou permitir os CREAs subvencionar estas custas aos indicados ao cargo de 
conselheiros.

Coordenou a reunião o senhor Conselheiro Elio Ricardo Moraes Pacheco. Votaram 
favoravelmente os senhores conselheiros Eng. Eletricista e de Segurança do Trabalho Elio Ricardo Moraes 
Pacheco,  o Engenheiro Metalurgista Luiz de Araujo Bicalho, a Engenheira Civil Carmen Lucia Petraglia, e 
o Engenheiro Mecânico Rubens Mascarenhas da Gama. Não houve voto contrário ou abstenção.

Rio de Janeiro, 09 de setembro de 2019.

Elio Ricardo Moraes Pacheco

Conselheiro Regional 



Eng. Eletricista e de Segurança do Trabalho  – Coordenador da CAN


