CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO
DEFESA DE AUTUAÇÃO FISCALIZATÓRIA EM 2ª INSTÂNCIA - CFA

Como requerer: Na Sede do CRA ou via Correios.
Tempo médio para atendimento em nossa Sede: 10 minutos.
Prazo de Resposta ao fiscalizado:
fiscalizado até 180 (cento e oitenta) dias para remessa e retorno do Conselho Federal de
Administração.
O que pagar: taxa de remessa e retorno no valor de R$ 164,00 (cento e sessenta e quatro reais) por meio dos
cartões
específica do CFA.

ou boleto bancário. O valor da taxa é definido por Resolução Normativa

Com a finalidade de padronizar e dar condições
condições aos fiscalizados de exercerem seu direito de defesa à notificação de
débito emitida, o CRA-ES
ES criou o FORMULÁRIO DE DEFESA EM 2.ª INSTÂNCIA – CFA.
CFA
Neste formulário, o fiscalizado deverá inserir todos os dados de contato tanto de pessoa física quanto de pessoa
p
jurídica para facilitar a comunicação com o CRA-ES,
CRA ES, anexar todos os documentos complementares que entender
necessários e motivar o pedido.
Acolhida a defesa em 2.ª Instância o CRA-ES
CRA ES fará o encaminhamento ao Conselho Federal de Administração – CFA, a
fim de que seja apreciada e julgada pelos Conselheiros Federais que farão as deliberações pertinentes.
PROCEDIMENTOS:






Observar a tempestividade do Recurso, recursos fora do prazo não são apreciados pelo Conselho Federal de
Administração;
Preencher e assinar o Formulário modelo CRA-ES;
CRA
Requerimento de Pessoas Jurídicas deverão ser assinados pelo representante legal ou pelo procurador, neste
caso será necessária
essária a juntada de procuração;
Anexar novas provas documentais que ainda não constem no processo.
processo

Conselho Regional de Administração do Espírito Santo – CRA-ES
CRA
Rua Aluysio Simões, 172, Bento Ferreira, Vitória/ES, CEP 29050-632
29050
Tel: (27) 2121-0529 - FAX: (27) 2121-0539
Nosso expediente: de segunda-feira
segunda
a sexta-feira de 9h as
a 17h
Site: www.craes.org.br - Email: fiscalizacao@craes.org.br
@craes.org.br
FISC_DEFESA EM 2ª INSTÂNCIA - CFA

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO
FORMULÁRIO DE DEFESA EM 2.ª INSTÂNCIA – CFA
PESSOA FÍSICA E PESSOA JURÍDICA

Ao Conselho Federal de Administração - CFA.
Venho por meio deste recurso administrativo, apresentar defesa à Notificação de Débito lavrada pelo CRA-ES.
SOLICITANTE
Nome Completo e Legível do Solicitante, Representante Legal ou Procurador
CPF

RG

CNPJ

Tel. Fixo/Ramal

Celular

E-mail

Contato

Endereço / n.º / Complemento

Bairro

Cidade

UF

Anexar os novos documentos que ainda não constem no processo – Marque um “X” na opção desejada.
Pessoa Jurídica – ATIVA
Pessoa Física
- Últimas 10 Notas Fiscais Sequenciais;
- Declaração com as atribuições do cargo/função atual, assinada pelo
- Últimos 5 Contratos de Prestação de Serviço;
Gestor de RH com nome completo e CPF;
- GFIP, RAIS, Outros.
- Parte do plano de cargos e salários da Empresa onde consta o
cargo/função atual e sua descrição completa;
Pessoa Jurídica – INOPERANTE
- CTPS (folha com foto, nome, última página assinada e folha seguinte
- Declaração de Inatividade da Receita Federal (últimos 2 anos);
em branco).
- Extrato de Emissão de Notas Fiscais do ano-corrente.

MOTIVAÇÃO E PEDIDO

__________________________________, de ________________________ de _____________

_______________________________________________________
Assinatura do Fiscalizado / Representante Legal / Procurador

