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Introdução

Com o objetivo de dar transparência às ações desenvolvidas 

pela administração do CRCRJ nestes primeiros 100 dias de 

gestão, bem como apresentar as expectativas, objetivos e 

planos dos próximos passos desses dois anos, apresentamos 

este relatório.

Sob a Presidência do Contador Waldir Ladeira, o CRCRJ vem 

articulando ações tendo como foco o lema “Valorização 

Profissional com União e Cooperação”, priorizando iniciativas 

que contribuam para o efetivo aprimoramento da Classe 

Contábil e qualificação dos Profissionais da Contabilidade, 

com ações realizadas pelas áreas de Desenvolvimento 

Profissional, Registro e Fiscalização e apoio das demais 

Vice-Presidências.

Este documento, portanto, relata as principais ações, projetos 

e os primeiros resultados do CRCRJ ao longo do período de 

02 de janeiro a 11 de abril de 2018.
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Apresentação da 
Presidência

Saiba que o CRCRJ – composto por 48 Conselheiros 

Efetivos e Suplentes, 19 Delegados, 87 funcionários e 

diversos membros das Comissões e dos Grupos de 

Trabalho – é a casa do Profissional da Contabilidade e 

todas as nossas ações têm uma motivação inicial: o amor 

por nossa profissão!

Estes primeiros 100 dias de Gestão foram decisivos para 

tomarmos ciência dos desafios que teremos que 

enfrentar para cumprir todos os compromissos que 

assumimos em campanha, honrando os 17.640 votos 

que aprovaram a gestão anterior, bem como nossas 

novas ações, e apostaram na renovação de 44% do 

nosso plenário.

 

Iniciamos, desde o primeiro dia de mandato, a 

concretização dos nossos objetivos e, ao longo desses 

cem dias, traçamos os próximos passos. Todos eles com 

a certeza da busca pela “Valorização Profissional com 

União e Cooperação”.

Esperamos que gostem de nossas ações destacadas 

nesse Relatório e nos ajudem somando forças para 

todas as nossas conquistas planejadas e divulgadas.

Caro leitor,

No dia 02 de janeiro de 2018, assumimos a Gestão do 

CRCRJ para o mandato 2018/2019 com a missão de 

suceder nossa querida Presidente Vitória Maria da Silva, 

que desempenhou um papel de muitas realizações, 

somando inúmeras vitórias para a Classe Contábil do Rio 

de Janeiro.

Este documento é um livro aberto, contendo nossos 

projetos, as principais ações que pretendemos 

desenvolver ao longo desses dois anos, sem, em nenhum 

momento, deixar de considerar três fatores: o tempo, os 

recursos financeiros e as pessoas envolvidas.

O que buscamos é destacar a Pluralidade da Profissão, 

desenvolver mais ações em prol da Valorização 

Profissional e trabalhar por mais conquistas, sobretudo, 

a União com Cooperação!

Desejamos que esta gestão seja construída a muitas 

mãos, ouvindo opiniões, prezando pela transparência e 

pelo controle, divulgando nosso poder de entrega e a 

relevância de nossos Profissionais para o 

desenvolvimento social, econômico e político do Rio de 

Janeiro e do Brasil.

* Waldir Ladeira é Presidente do CRCRJ, Contador, Administrador, Doutor em Políticas Públicas e Formação Humana, Mestre em 

Contabilidade, Pós-graduado em Auditoria Interna, em Recursos Humanos e em Docência Superior, Professor da UERJ e da UFRJ. 

Atuou como sócio de Empresa de Contabilidade (2003 a 2011), Secretário Municipal de Controle, Fazenda e Executivo (2001 a 2006) 

e Oficial do Exército (1991 a 2000). É Acadêmico da ACCERJ e da ANE, Conselheiro Fiscal do SINDICONT-Rio, associado à Unipec e 

Conselheiro do CRCRJ há 16 anos, tendo atuado como Vice-Presidente de Desenvolvimento Profissional na Gestão 2014/2017.

| Voltar ao topo

Contador Dr. Waldir Jorge Ladeira dos Santos



Apresentação do CRCRJ

O Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro (CRCRJ), Autarquia Especial, foi criado pelo Decreto-lei 9.295/46. 

Subordinado ao Conselho Federal de Contabilidade (CFC), compõe o sistema CFC/CRCs, ao lado dos outros Conselhos 

Regionais. Sua jurisdição abrange todo o Estado do Rio de Janeiro e sua atuação se baseia em três pilares: a Fiscalização do 

exercício da profissão contábil; o Registro de Profissionais da Contabilidade e escritórios contábeis; e o Desenvolvimento 

Profissional da categoria. 

A Classe Contábil fluminense é composta por cerca de 55 mil Profissionais da Contabilidade, Contadores (bacharéis em 

Ciências Contábeis) e Técnicos em Contabilidade.

A estrutura interna do CRCRJ é organizada da seguinte forma:

* O CRCRJ possui 87 funcionários.

1 Órgãos de Deliberação Coletiva:

> Conselho Diretor: Composto pelo Presidente, 

oito Vice-Presidentes e dois membros convidados 

pelo Presidente, é no Conselho Diretor que são 

tomadas as decisões administrativas que, 

posteriormente, são levadas ao Plenário, como, por 

exemplo, questões ligadas à organização do CRCRJ, 

assuntos administrativos e financeiros, estudo e 

planejamento das gestões orçamentárias, 

administrativas e financeiras, deliberações sobre 

quadro de pessoal, programas de trabalho do 

orçamento anual.

> Plenário: Compõe-se de todos os Conselheiros 

Efetivos ou Suplentes na condição de substitutos. 

Determina critérios e procedimentos de Fiscalização, 

Registro e Educação Continuada. Aprecia e delibera 

sobre diversas questões, como orçamento anual, 

demonstrações contábeis, balanços do exercício, 

prestação de contas.

3 Órgãos Auxiliares:

> Delegacias: representações regionais do CRCRJ 

em 19 municípios. Os Delegados são nomeados pelo 

Presidente e auxiliam o CRCRJ no desenvolvimento 

dos serviços de Fiscalização do exercício 

profissional, de Registros de profissionais e na 

realização de cursos e palestras para o 

aprimoramento dos profissionais das jurisdições, 

além de estreitar relações com órgãos e entidades 

municipais, autoridades civis e políticas.

4 Organograma:

> Comissões e Grupos de Trabalho: definidos pelo 

Presidente, coordenados por Conselheiros e com 

elaboração de ata a cada reunião, esses grupos são 

criados para a realização de projetos específicos.

2 Órgãos Singulares:

> Presidência

> Vice-Presidências

> Câmaras: responsáveis pelas decisões de ordem 

coletiva referentes às suas respectivas áreas: 

Desenvolvimento Profissional, Pesquisa e Estudos 

Técnicos, Fiscalização, Registro, Ética e Disciplina, 

Controle Interno e Operacional.

PLENÁRIO

CONSELHO DIRETOR

PRESIDÊNCIA

VICE-PRESIDÊNCIAS

GERFISCAGERCONTGERCOBGERTESGERAUXGERCOMPGERHUM

SETESTSETEPCSETCUR

GERPREDGERCOM

DEPFISCADEPTIDEPFINDEDEPRODEPREGISDEPADM

DIREXDINST

DEPJURDEPEVDEPLANGABINDEPCI

SETPAV SETREPSETCI

Clique e conheça a composição
das Câmaras do CRCRJ
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Expectativas                
2018 e 2019

1 Valorização Profissional com União e Cooperação

Por compreender que a Valorização Profissional é 

uma luta coletiva, a Gestão do CRCRJ pretende 

fazer a sua parte, pautada no lema “União e 

Cooperação”, envolvendo: Sindicatos, Federações, 

Associações, Academias de Ciências Contábeis e 

Instituições de Ensino Superior. O objetivo é 

aumentar ainda mais a autoestima do Profissional 

da Contabilidade para que reconheça seu poder de 

entrega e relevância, ao mesmo tempo em que 

estimula à sociedade que conheça a atuação e a 

importância da Classe Contábil para as empresas e 

para o desenvolvimento socioeconômico do país.

3 Ampliação da atuação no interior do Estado

Para ampliar a atuação do CRCRJ em todo o Estado 

do Rio de Janeiro, especialmente no tocante ao 

oferecimento de cursos e palestras, a administração 

criou uma Comissão específica para isso: a 

Comissão de Integração. Coordenada pelo 

Vice-Presidente de Interior, Ademilton Dantas, e 

composta somente por Conselheiros do Interior do 

Estado, o objetivo é conhecer ainda mais de perto 

as demandas de cada uma das regiões, que possuem 

necessidades específicas e diferentes da Capital.

4 Ampliação de vitórias e novas conquistas

Consciente do grande poder de realização das 

gestões anteriores, o objetivo da atual 

administração é ampliar as vitórias, como parcerias 

com entidades para realização de eventos, e novas 

conquistas, especialmente em termos de 

valorização profissional e de alterações legislativas 

que objetivem melhorias no trabalho Contábil.

5 Realização da CONCERJ em 2018

Uma das promessas de campanha era a realização 

de duas Convenções Estaduais em anos sem eleição 

para o CRCRJ, o que será concretizado em 2018. A 

58ª Convenção de Contabilidade do Estado do Rio 

de Janeiro (Concerj) acontecerá entre os dias 8 e 11 

de outubro, no município do Rio de Janeiro, em 

conjunto com o Prolatino - Congresso Internacional 

de Contabilidade do Mundo Latino.

6 Gestão Participativa

Aproximar o Profissional da Contabilidade de sua 

casa. Este é um dos principais objetivos da Gestão 

do CRCRJ. Seja por meio de eventos, cursos, 

reuniões plenárias ou integrando Grupos de 

Trabalho. A administração quer ouvir as reais 

demandas do Profissional da Contabilidade. Prova 

disso foi a criação, ainda em janeiro, do Café com a 

Classe, evento em que o CRCRJ abre as portas para 

os profissionais terem uma conversa informal com 

os Conselheiros sobre suas necessidades e 

percepções. Outro exemplo foi a criação da 

Ouvidoria do CRCRJ, espaço aberto para críticas, 

elogios e sugestões, disponível no 

portal (acesse aqui).

7 Fazer diferente

Nossa gestão é integrada por Conselheiros que 

são profissionais extremamente atuantes, porém, 

novos no Sistema Contábil Brasileiro. Assim, com 

uma grande renovação no Plenário, esperamos 

contar também com ideias frescas e iniciativas 

diferentes. Um exemplo recente foi a realização da 

Solenidade de Posse dos Conselheiros Gestão 

2018-2021, totalmente realizada por adesão e 

com o apoio de parceiros, especialmente o 

Sindicato dos Contabilistas do Município do

Rio de Janeiro (SINDICONT-Rio). 

2 Transparência

Com a grande responsabilidade de representar os 

55 mil Profissionais da Contabilidade e administrar 

o valor de suas anuidades, o CRCRJ permanecerá 

disponibilizando todas as informações relevantes 

por meio do Portal da Transparência, que contém 

os seguintes tópicos: Estrutura Organizacional; 

Atos Normativos; Calendário de Reuniões

 Programas e Projetos; Execução Orçamentária; 

Licitações; Contratos, Convênios e Atas de 

Registro de Preços; Diárias e Passagens; Concurso 

Público; Quadro de Pessoal; Demonstrações 

Contábeis e Prestações de Contas; Balanço 

Socioambiental; Dados Estatísticos; Perguntas e 

Respostas; Documentos - Lei n.º 12.527/2011; 

Serviço de Informações ao Cidadão (e-SIC).

Além disso, a atual administração estabeleceu a 

Comissão Permanente de Transparência, com os 

objetivos de aplicar a Lei de Transparência e Acesso 

à Informação no CRCRJ, promover a divulgação no 

Portal da Transparência das informações geradas ou 

produzidas pelo CRCRJ e cumprir as competências 

expressas no artigo 2º do Regimento Interno da 

Comissão Permanente de Transparência.

*Nestes primeiros 100 dias de Gestão, foram criadas mais de 100 portarias, das quais destacamos:

> Criação da Comissão Permanente de Transparência;

> Criação da Ouvidoria;

> Criação da Comissão de Acompanhamento e Avaliação de Conduta; 

> Criação da Comissão Institucional do CRCRJ;

> Criação da Comissão de Integração do CRCRJ;

> Credenciamento das 19 Delegacias;

> Criação da Comissão de Análise de Processos de Denúncia;

> Criação da nova Comissão de Educação Profissional Continuada do CRCRJ;

> Criação de Comissão para Credenciamento de Professores para ministrar cursos do CRCRJ;

> Criação da Comissão do Balanço Social;

> Criação da nova Comissão da Mulher Contabilista;

> Criação da nova Comissão para difundir as práticas contábeis na Gestão das Entidades do Terceiro Setor;

> Criação da nova Comissão para tratar de assuntos relacionados à Perícia Contábil;

> Criação da Comissão para criar Manual de Avaliação de Controles Internos no CRCRJ;

> Criação da nova Comissão para tratar de assuntos relativos à Área Pública;

> Criação da nova Comissão de Jovens Lideranças Contábeis;

> Criação da nova Comissão de Voluntariado da Classe Contábil;

> Criação de Comissão de Conteúdo de Ensino a Distância do CRCRJ;

> Criação de Comissão para tratar de assuntos relativos à Educação Financeira;

> Criação da nova Comissão de Dirigentes e Docentes dos Cursos de Ciências Contábeis;

> Criação da Comissão para tratar de assuntos relativos à Articulação Política-Institucional;

> Criação de Comissão para estudar e interpretar a Norma relativa às Prestações de Contas Eleitorais 2018; 

> Criação de Grupo de Trabalho para revisão de valores e procedimentos quanto à concessão e diárias;

> Criação de Grupo de Trabalho para revisão das Resoluções CRC nºs 451/2014 (Metodologia de Avaliação de 

Desempenho e de Maturidade Profissional para Gestores e para Funcionários do CRCRJ) e 453/2015 (Regulamento 

do Plano de Cargos e Salários e o Quadro Funcional do CRCRJ);

> Criação do Grupo de Trabalho para revisão do Regimento Interno;

> Criação do Grupo de Trabalho para revisão do Orçamento desde Regional;

> Instituição do Comitê Executivo de Tecnologia da Informação (CETI).
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Objetivos e Metas

1 Gestão de Pessoas 

Logo na primeira semana à frente da administração 

do CRCRJ, o Presidente Waldir Ladeira reuniu-se 

com os 87 funcionários para alinhar expectativas e 

anunciar mudanças, com o objetivo de melhorar a 

casa. Os colaboradores do Conselho preencheram 

um formulário para expressar suas opiniões em 

relação ao cargo que ocupavam e puderam, 

inclusive, solicitar mudanças.

Foram aprovadas duas Resoluções que modificam a 

estrutura funcional do Conselho:

> A Resolução CRCRJ nº 503, de 26 de março de 

2018, que aprova o novo regulamento do plano de 

cargos e salários e o quadro funcional do CRCRJ, 

contendo: os cargos, definidos a partir de funções, 

atividades e procedimentos do CRCRJ, estruturado 

em níveis e as atribuições componentes do cargo. 

O plano estabelece um conjunto de procedimentos 

que, integrado à Metodologia de Avaliação de 

Desempenho e de Maturidade Profissional, tem por 

objetivo regulamentar e disciplinar o sistema de 

mérito para promoção dos funcionários do CRCRJ, 

baseando-se na progressão por merecimento (de 

forma sequencial, nível a nível, podendo ocorrer a 

cada ano, mediante aprovação na Metodologia de 

Avaliação de Desempenho e de Maturidade 

Profissional) e por Antiguidade (de forma sequencial, 

nível a nível, caso o funcionário não tenha progredido 

por merecimento nos dois anos anteriores).

São objetivos do Plano de Cargos e Salários: definir 

requisitos básicos de cargos, delimitar atribuições e 

estabelecer uma estrutura salarial, bem como 

oferecer oportunidades de remuneração capazes de 

produzir continuada estimulação nos funcionários, 

elevando seus padrões de produtividade; e detectar, 

de forma integrada com a metodologia de avaliação 

de desempenho e de maturidade profissional, 

lacunas no desenvolvimento das atribuições que 

possam ser sanadas mediante ações de treinamento 

e desenvolvimento.

> E a Resolução CRCRJ nº 504, de 26 de março de 

2018, que altera e consolida as unidades 

administrativas, suas atribuições e competências no 

CRCRJ, consolidando a estrutura organizacional da 

seguinte forma: Diretoria Executiva, Diretoria de 

Relações Institucionais, Chefia de Gabinete, 

Departamento de Planejamento e Gestão, 

Departamento Jurídico, Departamento de Eventos, 

Departamento de Controle Interno, Departamento de 

Desenvolvimento Profissional, Departamento 

Administrativo, Departamento de Tecnologia da 

Informação, Departamento Financeiro e Contábil, 

Departamento de Fiscalização, Departamento de 

Registro, Gerência de Comunicação, Recursos 

Humanos, Serviços Auxiliares, Predial, Compras, 

Licitações e Contratos; Contabilidade, Tesouraria, 

Cobrança, Fiscalização; Setores: Produção 

Audiovisual, Controle Interno, Educação Profissional 

Continuada, Cursos, Estudos Técnicos, Representação 

Regional e Secretaria da Presidência.

3

2 Gestão Financeira

O CRCRJ, nos próximos dois anos, ampliará os 

investimentos principalmente nas áreas de 

Infraestrutura Predial, Educação Continuada e 

Fiscalização, priorizando:

- Melhorias na estrutura da sede do CRCRJ

- Criação de Escritório Modelo na sede do CRCRJ, 

aberto à utilização de todos os Profissionais 

registrados e em situação regular

- Ampliação de cursos presenciais na sede e em 

todas as Delegacias

- Ampliação do Ensino a Distância

- Utilização de Tecnologia da Informação para dar 

mais celeridade ao julgamento dos processos 

da Fiscalização

Outra preocupação da administração diz respeito à 

concessão de diárias. Para análise de tal situação, foi 

criado, por meio da Portaria CRCRJ nº 044, de 02 de 

fevereiro de 2018, o Grupo de Trabalho para revisão 

de valores e procedimentos quanto à concessão de 

diárias/deslocamento, bem como normatização para 

aquisição e utilização de passagens aéreas.

clique aqui e acesse

Execução Orçamentária e Financeira 2018

Gestão Estratégica

Aprimorar procedimentos, aumentar a produtividade e pautar ações visando à valorização profissional, com 

uma gestão participativa, tendo como foco o constante aperfeiçoamento dos funcionários para melhor atender 

os Profissionais da Contabilidade e divulgar o papel do Conselho para a sociedade. Essa é a estratégia da atual 

Gestão do CRCRJ, que pretende realizar as seguintes ações nos próximos dois anos:

> Comunicação e Eventos: 

- Realizar campanhas institucionais para divulgação do CRCRJ e da importância do Profissional da 

Contabilidade

- Ampliar a realização de eventos na Sede e nas Delegacias, reafirmando parceria com órgãos como SEBRAE, 

FIRJAN, Receita Federal do Brasil e Junta Comercial do Rio de Janeiro

- Estabelecer uma Comunicação mais próxima e assertiva com os Profissionais da Contabilidade

- Expansão da presença no meio digital, com novas redes sociais

- Investimento constante na TV CRCRJ, com a criação de novos formatos

> Registro: 

- Melhoria contínua do atendimento aos Profissionais da Contabilidade

- Realização de Campanha de Atualização Cadastral

- Criação de iniciativas para aproximar estudantes de Ciências Contábeis do CRCRJ, como ampliação de 

palestras nas Instituições de Ensino Superior

- Criação de material informativo para a sociedade sobre a importância do trabalho do Profissional da 

Contabilidade

> Desenvolvimento Profissional:

- Ampliar a realização de cursos em todo o Estado, superando a marca de 470 edições em 2017

- Aumentar a participação dos Profissionais da Contabilidade nos cursos ministrados nas Delegacias

- Ampliação do Ensino a Distância, com oferecimento de mais cursos

- Dar continuidade do Seminário Itinerante de Contabilidade no Setor Público para atingir todos os municípios 

do Estado

- Padronização de todo o material didático do CRCRJ

- Credenciamento de mais Professores nos Cursos do CRCRJ

> Fiscalização:

- Mais uso de Tecnologia da Informação para tornar o julgamento dos processos fiscais mais eficiente

- Divulgação do sistema de Denúncia Online no Portal do CRCRJ

- Fortalecer ainda mais a Profissão

- Promover a mudança de cultura necessária nas Organizações Contábeis e nos Profissionais da Contabilidade

- Reiterar a importância da contratação de Profissionais da Contabilidade habilitados para a sociedade

> Pesquisa e Estudos Técnicos:

- Realização de audiências públicas para colher a opinião do Profissional da Contabilidade do Rio de Janeiro 

para o Conselho Federal de Contabilidade

- Criação do prêmio Transparência no Setor Público

- Criação de premiação voltada para Inovação Tecnológica

- Criação do prêmio Destaque Docente das Instituições de Ensino Superior

- Promover a divulgação da Base Atena e da RebaCC, como forma de melhorar a qualidade das pesquisas na 

área Contábil 

> Interior:

- Aprimorar a aproximação entre Delegados e representantes locais de Sindicatos e Associações

- Atualização da Resolução das Delegacias

- Atualização da Resolução das Jurisdições das Delegacias

Metas Gerais:

> Ampliar a campanha de valorização do Profissional da Contabilidade

> Participar mais ativamente dos processos de elaboração de normas junto aos órgãos

> Intensificar o combate às multas abusivas e buscar a redução tributária para os serviços contábeis

> Multiplicar eventos e cursos que pontuam para o Programa de Educação Profissional Continuada

> Fortalecer o Ensino a Distância para ampliar o alcance dos profissionais da classe

> Realizar duas convenções estaduais em anos não eleitorais classistas: 2018 e 2020

Específicas:

> Auditoria:

- Promover e contribuir para o aumento no grau de governança corporativa

- Valorizar ainda mais a profissão de Contador e Auditor, com palestras mais frequentes sobre a necessidade de 

ambos no mercado

- Esclarecimento social sobre ofício e responsabilidade da função de Auditor

>  Ensino:

- Capacitar os Profissionais de Contabilidade e criar banco de oportunidades docente para que possam atuar 

nas faculdades

- Trabalhar junto ao CFC na Educação Profissional Continuada para Professores

- Incentivar as principais Instituições de Ensino Superior de negócios a oferecerem Graduação e Pós-Graduação 

em Contabilidade

- Incentivar os processos de treinamento e as melhorias nos padrões de ensino em Contabilidade

> Escritórios e Profissionais Liberais: 

- Atendimento Preferencial ao Profissional quando comparece aos órgãos públicos

- Combater a prática do leigo e potencializar a fiscalização das empresas, concedendo Certificado de Qualidade

- Criar o Escritório Compartilhado e realizar as melhorias necessárias no funcionamento das Delegacias regionais

- Indicação para vagas representativas de Classe nos Conselhos do Contribuintes (municipais e estaduais) e nos 

Tribunais de Contas

- Busca da redução das obrigações acessórias

- Realização de campanha sobre o perigo de trabalhar com leigos 

> Peritos: 

- Atuar junto aos Tribunais em defesa do contador e na divulgação dos cadastros nacional e regional dos Peritos 

- Ampliar a realização de eventos e cursos com pontuação para o Programa de Educação Continuada

> Setor Público:

- Apoiar ações destinadas à promoção de autonomia e independência funcional dos órgãos representantes dos 

sistemas públicos de Contabilidade

- Manter e aprofundar a luta pela criação da Controladoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro

- Buscar o cumprimento das prerrogativas dos profissionais para concursos públicos

- Buscar junto ao Conselho Federal de Contabilidade a implantação da Educação Continuada no Setor Público

- Fortalecer o papel profissional e institucional no ciclo da gestão pública

- Contribuir com os órgãos normativos no aprimoramento dos regimentos vigentes

- Desenvolver a Contabilidade aplicada ao Setor Público para aperfeiçoamento da transparência e do controle social

- Fomentar o estudo de custos e qualidade dos gastos no Setor Público para a discussão de suas efetividades

- Criação de Comissão da Área Pública específica para as agências reguladoras, empresas públicas e sociedades 

de economia mista (Petrobras, Eletrobras, Furnas, BNDES, BB, Caixa, etc), visando atender às necessidades dos 

Profissionais destes setores

> Terceiro Setor:

- Promover a Educação Continuada para os Profissionais que atuam no Terceiro Setor
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http://www3.cfc.org.br/spw/PortalTransparencia/Consulta.aspx


Inovações:

> Lançamento do evento Café com a Classe, de periodicidade 

mensal, que convida os Profissionais da Contabilidade para 

uma conversa com os Conselheiros para trazerem suas 

demandas.

> Posse do CRCRJ, realizada pelo Sindicato dos Contabilistas do 

Município do Rio de Janeiro, com participação por adesão. O 

evento contou com diversas autoridades, como o Presidente do 

Conselho Federal de Contabilidade, Zulmir Breda, e os 

deputados Federais Otávio Leite e Celso Pansera, e homenagens 

a personalidades femininas da Contabilidade fluminense, em 

referência ao Dia Internacional da Mulher (8 de março), 

comemorado na mesma semana da Solenidade (10 de março). 

> Tecnologia da Informação: Implantação do Sistemas de Avaliação de Cursos do CRCRJ online e do Sistema de Denúncias 

online, ambos disponíveis no Portal.  

> Criação da Ouvidoria do CRCRJ, canal direto de críticas construtivas, sugestões e elogios dos Profissionais da Contabilidade 

ao Conselho.

> Reunião de Presidentes, Diretores e Assessores dos CRCs Sul/Sudeste - o Rio de Janeiro foi o Estado anfitrião da Reunião, 

ocorrida nos dias 9 e 10 de março, no Hotel Laghetto, Barra da Tijuca. O encontro contou com a presença do Presidente do 

Conselho Federal de Contabilidade (CFC), Zulmir Breda, e dos seguintes Presidentes: Roberto Schulze (CRCES), Rosa Maria 

Abreu (CRCMG), Ana Tércia Lopes (CRCRS), Marcelo Alexandre Seemann (CRCSC) e Marcia Ruiz Alcazar (CRCSP). Entre os 

assuntos debatidos no encontro, a criação de uma Campanha de Comunicação unificada para o Sistema CFC/CRCs. Também foi 

deliberado que o Congresso Internacional de Contabilidade do Mundo Latino (Prolatino) acontecerá integrado à 58ª 

Convenção de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro (CONCERJ), em Outubro.

> Nomeação da nova representante do CRCRJ em 

Petrópolis, a Contadora Carolina Licht, trazendo renovação 

para a integração do Conselho.

> Visita às Delegacias: o Presidente, o Vice-Presidente de Interior e o Diretor Institucional visitaram as 19 Delegacias do CRCRJ 

nos meses de janeiro e fevereiro, estreitando relacionamento com nossos representantes institucionais e ouvindo as demandas 

locais. Nas ocasiões, eles também se reuniram com Associações de Profissionais.

Realizações

> Reunião com a Diretora Executiva do CFC, na qual foi 

apresentado o pleito de realizar o Prolatino durante a 58ª 

Concerj, posteriormente aprovado em reunião de 

Presidentes dos CRCs do Sul/Sudeste.

> Participação nas reuniões com a Receita Federal de 2018, 

sobre o Programa Especial de Regularização Tributária (PERT) 

e as alterações na Declaração do Imposto de Renda 2018.

> Reunião com a Controladora-Geral do Município para 

estreitar relações e colocar o CRCRJ à Disposição da CGM 

principalmente no sentido de oferecer treinamento técnico 

aos funcionários.

> Visita ao Arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani 

Tempesta, com diversas entidades Contábeis.

> Participação nas solenidades de Posses do Conselho 

Federal, dos Conselhos Regionais, da Unipec e do Ibracon. 

> Reunião com a Junta Comercial do Rio de Janeiro para 

implantação de Núcleo de Apoio Fiscal.

> Participação na cerimônia de Entrega dos Certificados de 

Adesão ao Regin, realizado pela Junta Comercial do Rio de 

Janeiro no Palácio da Guanabara, com a presença de diversas 

autoridades.

> Participação no evento de Prestação de Contas do 

Observatório Social do Rio de Janeiro, no dia 13 de março, ao 

lado do Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe 

Santa Cruz.

> Participação, no dia 04 de abril, da 33ª Reunião do Rotary Club do Rio de Janeiro, compondo a mesa com o Presidente do 

Rotary, Sebastião Porto, e o Governador do Rotary Tijuca, Conselheiro Joper Padrão.

> O Presidente Waldir Ladeira foi homenageado no evento 

30º Encontro de Empresários do Grupo G-10, no dia 28 de 

março, no Auditório do Hotel Laghetto.

> Visita a escritórios contábeis no município de Volta 

Redonda, no dia 05 de abril, bem como à Câmara de 

Vereadores do município. Na mesma data, reunião com o 

Presidente da Associação das Empresas de Serviços 

Contábeis de Volta Redonda, Leandro Glória, os Delegados 

de Resende e Barra do Piraí, Ronaldo Gouveia e Elizabeth 

Soares, e membros da Academia de Ciências Contábeis de 

Barra do Piraí e Volta Redonda.

> Novos projetos em Comunicação, como o lançamento do 

Instagram (@crcrjoficial, acesse aqui), a reformulação da 

Revista do CRCRJ, que agora se chama Valor Contábil, a 

criação de novos formatos na TV CRCRJ: CRCRJ Entrevista, 

Giro CRCRJ e Bate-Papo com Líderes; e o Hotsite da 

Solenidade de Posse do CRCRJ (acesse aqui).

Relacionamento:

> Estreitamento de relações com Entidades Sindicais e 

Associações: reunião realizada na Federação dos Contabilistas 

do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia, no dia 18 de janeiro, 

que contou com a Presidente da Federação, Lygia Sampaio, e os 

Presidentes dos Sindicatos de Niterói, Magno Pacheco; de Volta 

Redonda, Mario Cunha; da Baixada Fluminense, Sinésio Sousa; 

de Petrópolis, Ester Pidelvasser; a Diretora da Fedcont e 

representante do Sindicato de Campos dos Goytacazes, Sandra 

Maciel; a Diretora do Sindicato de Volta Redonda, Marcia 

Monteiro; as Diretoras do SINDICONT-Rio Celi Coelho e Mary 

Isabel Pereira; os Diretores da Fedcont José Rubens do Amaral 

e Egberto Bastos; o Vice-Presidente de Interior do CRCRJ, 

Ademilton Dantas, e o Diretor Institucional do CRCRJ, Felipe 

Ribeiro. No dia 28 de fevereiro, reunião dos Presidentes das 

Associações do Estado do Rio de Janeiro, no CRCRJ; e diversas 

visitas à Associações e Sindicatos no interior do Estado, 

realizadas nos meses de janeiro e fevereiro.

http://www.instagram.com/crcrjoficial/
http://www.crc.org.br/posse/


*Em comparação ao mesmo período em 2017, foram realizados 10 eventos a mais, o que comprova que, juntos, 

ampliamos nossas ações!
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Relacionamento:

Nos primeiros 100 dias de Gestão, foram realizados 25 

eventos, sendo:

> 7 edições da Quarta do Conhecimento:

- Coaf (24 de janeiro)

-  Formalização dos Procedimentos como consequência de 

uma Auditoria de Processos Organizacionais (31 de janeiro)

- Enquadramento como Micro e Pequena Empresa diante das 

reformas da LC 155/16 (28 de fevereiro)

- IRPF, DMED e DIMOB (7 de março)

- Gestão de Empresas Contábeis (21 de março)

 - Reconhecimento de Receita na Atividade Imobiliária (28   

de março)

- Técnicas de Elaboração do Contrato Social (11 de abril)

> 7 palestras sobre Imposto de Renda 2018 nas Delegacias:

- Nova Iguaçu (20 de março)

- Três Rios (28 de março)

- Petrópolis (28 de março)

- Campo Grande (29 de março)

- Teresópolis (04 de abril)

- Barra da Tijuca (06 de abril)

- Campos dos Goytacazes (11 de abril)

> Workshop a nova Lei do Salão Parceiro - 29 de janeiro> Seminário: As Regras da Lei Geral das Micro e Pequenas 

Empresas 2018 - Nova Friburgo - 26 de fevereiro

> 3 edições do Seminário Itinerante de Contabilidade no 

Setor Público - Paraíba do Sul, Macuco e São João da Barra; 

> 3 edições do Café com a Classe

> Entrega das carteiras profissionais – 28 de fevereiro

> Evento “As várias faces da mulher” – Comissão da Mulher 

Contabilista – 8 de março

> Palestra: Relatórios contábeis de Propósito Geral - 

Desafios e dificuldades para implantação dos RCPGs em uma 

Instituição Federal – 8 de março

> Seminário: O Verdadeiro Impacto da  

Modernização Trabalhista para as Empresas –

Macaé – 14 de março

> Palestra: eSocial – 15 de março

> Evento: Brasil x Portugal – 22 de março

> Audiência Pública sobre Código de Ética – 8 de fevereiro

Cursos:

No primeiro trimestre, comparativo com 2017, o CRCRJ também já realizou mais cursos. Foram 112 cursos em 2018, com 4.159 

participantes; em 2017, foram realizados 78 cursos, com 3.197 participantes.

Posicionamentos:

> O CRCRJ se posicionou quanto à defasagem da Tabela do Imposto de Renda e contra o veto do Presidente Michel Temer ao 

Refis para Micro e Pequenas Empresas.

> Prestou homenagens nas redes nas seguintes datas comemorativas: Dia do Empresário Contábil (12 de janeiro); Dia 

Internacional da Mulher (8 de março); Dia do Ouvidor (16 de março); e Dia Mundial de Conscientização do Autismo (2 de abril).

> Marcou presença na mídia concedendo entrevistas sobre Imposto de Renda e a importância do Profissional da Contabilidade 

para uma Declaração sem erros em veículos como O Globo, Extra, O Dia, Rádio Nacional e TV Futura. 

> Realizou Campanha Institucional sobre Imposto de Renda, com início em 06 de abril, por meio de outdoors com os dizeres “Se 

você não confia sua saúde a um leigo, por que confiaria seu Patrimônio? Somente o Profissional da Contabilidade faz a sua 

Declaração do Imposto de Renda sem erros”, colocados nas cabines de pedágio da praça Jardim Sulacap.



Considerações Finais

A Gestão CRCRJ 2018/2019, que apenas começou, está 

comprometida com a Classe Contábil do Rio de Janeiro e 

pautará sua atuação no lema “Valorização Profissional com 

União e Cooperação”.

Por isso, convida a todos os Profissionais da Contabilidade a 

participarem e somarem para um CRCRJ cada vez melhor, 

uma Profissão cada vez mais valorizada e uma Classe cada 

vez mais reconhecida.

- Uma vez por mês, os Profissionais da Contabilidade são con-

vidados a participar do Café com a Classe.

- O Conselho oferece cursos e eventos todas as semanas. 

Basta se inscrever pelo portal.

- Você também pode atuar como voluntário, no Programa de 

Voluntariado da Classe Contábil (PVCC/RJ). Clique aqui e 

saiba como.

- As plenárias do CRCRJ acontecem quinzenalmente, às 

segundas-feiras, com início às 14h e são abertas ao público. 
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Acesse aqui o calendário de reuniões

Aproxime-se do CRCRJ. Venha somar conosco!

Waldir Jorge Ladeira dos Santos
Presidente

Samir Ferreira Barbosa Nehme
Vice-Presidente

Carlos Alexandre de Paiva
Vice-Presidente de 

Registro Profissional

Antonio Ranha da Silva
Vice-Presidente de 

Desenvolvimento Profissional

Neide Peres Ferreira
Representante dos

Técnicos em Contabilidade

Luiz Francisco Peyon da Cunha
Ouvidor do CRCRJ

Jorge Ribeiro dos Passos Rosa
Vice-Presidente de Pesquisa

e Estudos Técnicos

Gil Marques Mendes
Vice-Presidente de Fiscalização,

Ética e Disciplina

Ademilton Ferreira Dantas
Vice-Presidente de Interior

Elias Costa Martins
Vice-Presidente Operacional

José Antônio Felgueiras da Silva
Vice-Presidente de 

Controle Interno

Conselho Diretor CRCRJ 2018/2019

http://www.crc.org.br/institucional/Plenaria
http://www.crc.org.br/PVCC/index
http://www.crc.org.br/PVCC/index
http://www.instagram.com/crcrjoficial/
http://www.facebook.com/crcrj/
http://www.youtube.com/tvcrcrj/
http://www.crc.org.br/



