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Palavra do Presidente
Após 1 ano e meio de gestão, é chegada a hora 

de fazermos um balanço e apresentarmos as prin-
cipais ações que conseguimos realizar com o traba-
lho árduo dos nossos 48 Conselheiros, 21 Delega-
dos e 87 funcionários. Todas as nossas ações têm 
como objetivo o desenvolvimento da Classe Con-
tábil e o despertar da autoestima do Profissional 
da Contabilidade, pautadas no lema “Valorização 
Profissional com União e Cooperação”. 

Ao assumirmos a gestão do CRCRJ em 2 de 
janeiro de 2018, nos comprometemos a fazer dife-
rente, ampliando as ações das administrações an-
teriores e buscando firmar cada vez mais parcerias 
com: Associações, Sindicatos, Federação dos Con-
tabilistas e Academias de Ciências Contábeis, além 
de estreitar relacionamento com os integrantes do 
Sistema CFC/CRCs, bem como órgãos públicos e 
os poderes Legislativo e Executivo. 

Realizamos um grande movimento de aber-
tura e visibilidade do CRCRJ, apresentando a Ca-
tegoria e sua relevância a Vereadores, Deputados 
Estaduais e Federais e candidatos ao Governo do 
Rio de Janeiro nas eleições de 2018, conseguindo, 
com sucesso, apoio a várias de nossas demandas.

Sempre tivemos a clareza de que nossa ges-
tão acrescentará mais uma etapa na construção 
da Valorização do Profissional da Contabilidade, 
conscientes de que ela é infinita e diária, fruto do 
trabalho ético, comprometido e de qualidade de 
cada um dos mais de 53 mil Profissionais que inte-
gram o Exército Contábil Fluminense. 

A conclusão que chegamos é a de que pode-
mos fazer mais! Especialmente no contexto de crise 
econômica, política e social que o Município, o Es-
tado e o País vivem. Superamos o desafio da dificul-
dade na arrecadação, e realizamos o que estava em 
nossa alçada, limitada por três fatores: o financeiro, 
o espaço de tempo, e o pessoal (nossos 87 brilhan-
tes funcionários realizam muito!). 

A todos que colaboraram para um CRCRJ 
mais forte e reconhecido, nossos agradecimentos. 
Que possamos permanecer sempre unidos, coo-
perando para uma Profissão mais valorizada, uma 
Categoria mais confiante e uma Contabilidade 
mais reconhecida.

Waldir Ladeira
PRESIDENTE DO CRCRJ
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EVENTOS

A Convenção de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro (Concerj) é o maior 
evento da Classe Contábil Fluminense, com o compromisso de celebrar a capaci-
tação dos Profissionais da Contabilidade em conjunção com a Educação Continu-
ada. A 58ª edição, realizada em outubro de 2018 na Barra da Tijuca, aconteceu em 
conjunto com o XIV Congresso Internacional de Contabilidade do Mundo Latino 
(Prolatino), evento do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), e contou com mais 
de 1.200 Congressistas.

O tema da Convenção — “Pluralidade da Profissão Contábil com União e Coopera-
ção” — refletiu-se em toda a programação do evento, que, durante três dias, con-
tou com painéis simultâneos em três auditórios e palestrantes de renome nacional, 
como o Juiz Federal Marlos Melek, membro da Comissão de Redação Final da Re-
forma Trabalhista, o Presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, André 
Portes, e o Juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal. 

A 58ª Concerj foi, sem dúvidas, a maior realização do primeiro ano de gestão, um 
evento inesquecível para a Classe Contábil Fluminense. 

58ª CONCERJ

De janeiro de 2018 a 
junho de 2019, foram 

realizados 208 eventos, 
entre Palestras, Seminários 

e Fóruns na sede e nas 
Delegacias. Destacamos, 

nesta área, as três maiores 
realizações da gestão:

A REVISTA DO CRCRJ - VALOR CONTÁBIL l 3



2018-2019 | BALANÇO DA GESTÃO

 4 l A REVISTA DO CRCRJ - VALOR CONTÁBIL

Uma oportunidade de debater as de-
mandas da categoria com os represen-
tantes do CRCRJ. Esse foi o motivo da 
criação do projeto “Café com a Classe”, 
em fevereiro de 2018, um importante 
movimento da administração para que 

Café com a Classe e
Café com a Classe Itinerante

os Profissionais da Contabilidade falem 
abertamente sobre suas reivindicações. 
Devido ao sucesso das primeiras edições 
realizadas na sede, foi criado o “Café com 
a Classe Itinerante”, para levá-lo a outros 
municípios do Estado do Rio de Janeiro.

A importância deste projeto está em 
interiorizar o CRCRJ, reconhecendo 
que cada município possui demandas 
locais, que muitas vezes são diferen-
tes das reivindicações dos Profissio-
nais da capital.

Concretizando o movimento da gestão de interiorizar o Conselho, foi criado o pro-
jeto “Convenção de Contabilidade Itinerante”, para dar continuidade ao grande 
sucesso da 58ª CONCERJ e proporcionar aos Profissionais da Contabilidade do 
interior do Estado a experiência de participar de um grande evento: a Convenção.

O local escolhido para receber a primeira edição foi o município de Três Rios. Du-
rante os dias 27 e 28 de junho, a cidade respirou Contabilidade, com cerca de 500 
participantes, que foram brindados com painéis de altíssima qualidade, entre eles, a 
palestra Magna de Bernardinho, o técnico de vôlei mais vitorioso da história. 

Convenção de Contabilidade Itinerante
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Criado em junho de 2018, o Webinar CRCRJ é um projeto de Ensino a Distância da Câ-
mara de Desenvolvimento Profissional. Os Profissionais da Contabilidade têm a opor-
tunidade de adquirir conhecimento sem sair do escritório. As palestras são realizadas 
ao vivo e aqueles que se programam para acompanhar a transmissão podem fazer per-
guntas, que são respondidas imediatamente pelos palestrantes.
Ao longo de 1 ano (de junho de 2018 a junho de 2019), foram realizadas 22 edições, 
somando mais de 9.889 inscritos. 

No dia 29 de abril de 2019, durante reunião Plenária em comemoração ao Dia do 

Profissional da Contabilidade (25 de abril), CRCRJ e CRCSP firmaram um Termo 

de Cooperação Técnica para disponibilização de conteúdos de Ensino a Distância 

desenvolvidos pelo Conselho Paulista aos Profissionais do Rio de Janeiro gratui-

tamente. Os cursos, disponíveis em www.crc.org.br/ead, são pontuados para o 

Programa de Educação Profissional Continuada (PEPC) e a iniciativa, fomentada 

pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), reforça a importância da União e da 

Cooperação entre os Regionais. 

Webinar CRCRJ

Ampliação dos cursos de Ensino a 
Distância em parceria com CRCSP

A Tecnologia impactou a Contabilidade e o CRCRJ vem 
utilizando-a como facilitadora para expandir seu alcance 
e se fazer ainda mais presente no dia a dia do Profissional 
da Contabilidade. Confira quatro projetos relacionados à 

Tecnologia da Informação realizados no período:

TECNOLOGIA
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Para aproximar-se ainda mais dos 
Profissionais da Contabilidade no am-
biente digital, o CRCRJ lançou, em 10 
de março de 2018, seu perfil oficial no 
instagram, onde são publicadas infor-
mações, eventos e a agenda de cursos.
A Revista do CRCRJ, antes chamada 
“Tribuna do Contabilista”, também 
passou por uma reformulação logo 
na primeira edição de 2018: passou a 
chamar-se “Valor Contábil – A Revista 
do CRCRJ”, e a contar com um layout 
mais clean e sofisticado.

Em 2018, foram lançados dois importantes sistemas online: em janeiro, o sistema de Avaliação de Cursos e Professores do CRCRJ, 
uma facilidade para os Profissionais da Contabilidade; e, em abril, o sistema online de denúncias, disponível para que pessoas físicas 
e jurídicas façam denúncias sobre situações em que se sintam lesionadas por Profissionais da Contabilidade. É o CRCRJ avançando 
no mundo digital em busca da defesa da sociedade e da categoria.

Criação do 
Instagram CRCRJ 
e reformulação da 
Valor Contábil – a 
Revista do CRCRJ

Implantação dos sistemas de Avaliação de Cursos e de 
Denúncias online, ambos disponíveis no Portal
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TRANSPARÊNCIA

O Ouvidor possui papel de destaque na governança e na interlocução entre a administração pública e o cidadão. Por entender 
a importância fundamental desta ferramenta, foi criado um sistema próprio de Ouvidoria para o CRCRJ, disponível no portal. 
O canal tem como principal objetivo atender as manifestações registradas pelos Profissionais da Contabilidade, bem como pela 
sociedade de modo geral. Elas podem ser: denúncias, reclamações, solicitações, sugestões ou elogios. Além disso, o Conselheiro 
Ouvidor do CRCRJ é membro convidado do Conselho Diretor, participando ativamente do processo de toma de decisão.

Criação da Ouvidoria

No dia 12 de abril de 2018, o CRCRJ lançou o Relatório de 100 dias de Gestão, uma iniciativa pioneira na entidade que buscou dar 
transparência e visibilidade às ações desenvolvidas pela administração durante o período, bem como apresentar as expectativas, 
objetivos e planos para os dois anos de mandato. O documento está disponível no portal do CRCRJ.

Publicação 100 Primeiros dias de Gestão

Quando pensamos em Contabilidade, uma das primeiras palavras que 
vem à mente é transparência. Então, não poderia ser diferente: o Conselho 

Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro precisa dar exemplo. Além 
da manutenção do Portal da Transparência – disponível em nosso site, 

destacamos três ações realizadas no período:

O Relato Integrado é uma iniciativa do Sistema Contábil Brasileiro (Sistema CFC/CRCs), buscando unificar os relatórios anuais do 
Conselho Federal e dos Conselhos Regionais. O documento, entregue ao Tribunal de Contas da União, posiciona o leitor acerca do 
papel que o CRCRJ exerce no Sistema, com ações conduzidas de forma coordenada com as demais entidades envolvidas, e pode 
ser acessado livremente por qualquer cidadão. 

Relato Integrado
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REPRESENTATIVIDADE
E RECONHECIMENTO

Demanda da Categoria Contábil há alguns anos, o cancelamento da Taxa de Retificação de Obrigações Acessórias da Sefaz-RJ 
foi aceito pela atual administração do Fisco Estadual após o pleito do CRCRJ. A extinção representa uma vitória para a Ca-
tegoria, especialmente no que toca o relacionamento com os clientes e com o Fisco Estadual. Essa foi uma demonstração da 
importância do CRCRJ para a Secretaria de Fazenda do Rio de Janeiro, tendo em vista que um de seus principais interlocutores 
é justamente o Profissional da Contabilidade.

Três membros da Comissão de Assuntos Tributários do CRCRJ foram nomeados para integrar o Grupo 11 - Compliance e Simplifi-
cação dos Deveres Instrumentais da Comissão Estadual da Reforma Tributária: os Coordenadores serão o Vice-Presidente Samir 
Nehme e o Contador Affonso D’Anzicourt e o Relator será o Contador Paulo Henrique Pêgas. A Comissão, criada no dia 12 de 
fevereiro de 2019 pelo Governador Wilson Witzel, deve elaborar um projeto de reforma tributária nacional, estadual e municipal. 

Extinção da taxa de retificação Sefaz-RJ e GIA-ICMS

No dia 25 de abril, comemora-se o Dia do Profissional da Contabilidade, uma data muito importante para a categoria. Nos anos 
de 2018 e 2019, o Presidente do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), Zulmir Breda, prestigiou o CRCRJ, participando do 
evento comemorativo, em 2018, e da Plenária comemorativa, em 2019. Em ambas as ocasiões, Breda fez questão de ressaltar 
a importância do Regional, o segundo maior do país em número de registrados.

Presença do Presidente do CFC no Dia do Profissional da 
Contabilidade em dois anos seguidos!

Participação na Comissão da Reforma Tributária 

Com União e Cooperação, o CRCRJ somou diversas conquistas para a Classe Contábil 
neste 1 ano e meio de gestão. Confira alguns destaques: 
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A Secretária Estadual de Fazenda, 
atendendo ao Comitê Gestor de In-
tegração do Registro Empresarial 
(Cogire) e ao CRCRJ, integrante do 
órgão, aprovou mais uma medida 
de desburocratização: as Inscrições 
Estaduais para legalização de novos 
negócios podem, agora, ser entre-
gues em até uma hora. Até dezem-
bro de 2018, o tempo de abertura de 
empresas ficava entre 24 e 48 horas.

A administração do CRCRJ escolheu como um dos caminhos de Valorização Profissional a busca pelo reconhecimento do Legis-
lativo. Nesse sentido, conquistou diversas Moções de Aplausos e Reconhecimento de Câmaras Municipais, bem como a Medalha 
Pedro Ernesto, a maior honraria do município do Rio de Janeiro. Ao visitar a Plenária do CRCRJ, o Profissional da Contabilidade 
poderá conferir todas as Moções recebidas, pregadas na parede.

Como forma de incentivar a pre-
sença do Profissional da Conta-
bilidade em sua casa – a sede do 
CRCRJ, foi inaugurado, no dia 17 
de junho de 2019, o Espaço de Con-
vivência do Profissional da Conta-
bilidade. Localizado no 3º andar da 
sede, no Centro do Rio. O espaço 
é de livre acesso aos Profissionais, 
e tem como objetivo ser um local 
agradável para descansar e realizar 
networking, por exemplo.

 Inscrições Estaduais
concedidas em uma hora

Reconhecimento do Legislativo

Espaço de Convivência

O Presidente, o Vice-Presidente de 
Interior e o Diretor Institucional visi-
taram todas as Delegacias do CRCRJ 
nos meses de janeiro e fevereiro, es-
treitando relacionamento com nossos 
representantes institucionais e ouvin-
do as demandas locais. Nas ocasiões, 
eles também se reuniram com Asso-
ciações de Profissionais.
Na gestão, foram nomeados novos 
Delegados nas jurisdições de Macaé, 
Petrópolis, Teresópolis, Volta Redonda 
e Cabo Frio; e foram criadas as Delega-
cias de Itaboraí e Duque de Caxias.

A atual gestão criou uma série de 
Comissões para atender aos an-
seios da Categoria, especialmen-
te por se tratar de uma profissão 
tão plural. Entre as 31 existentes, 
destacamos a atuação de seis: a 
Comissão de Prerrogativas Contá-
beis, a Comissão da Área Pública, a 
Comissão do Terceiro Setor, a Co-
missão de Escritórios Contábeis, a 
Comissão de Assuntos Tributários 
e a Comissão de Articulação Políti-
ca-Institucional.

Novos Delegados e 
visita às Delegacias Comissões

Uma luta abraçada pelo CRCRJ em 
2016 que se tornou uma conquista 
em 2018, a criação da Controlado-
ria-Geral do Estado do Rio de Janei-
ro (CGE) foi pleiteada diversas vezes 
perante autoridades do Legislativo e 
do Executivo.  No dia 15 de junho de 
2018, a Lei nº 7.989/18 estabeleceu 
a criação do órgão independente de 
Controle Interno, um marco histó-
rico na Contabilidade do Rio de Ja-
neiro, com impacto para toda a so-
ciedade fluminense. Essa conquista, 
de grande Valorização Profissional 
para a Classe Contábil, é fruto de 
luta protagonizada pela Associação 
dos Servidores de Controle Interno 
do Rio de Janeiro (ASCIERJ) e pelo 
CRCRJ e prevê a Coordenação da 
Auditoria-Geral, Ouvidoria, Trans-
parência Geral e Corregedoria Ge-
ral, implantação de melhorias nos 
sistemas da administração pública, 
criação de condições para o controle 
social sobre os programas financia-
dos pelo Estado, estabelecimento 
de estratégias de prevenção e com-
bate à corrupção e aperfeiçoamento 
do nível de controle, gasto público e 
prestação de contas do governo.

Criação da 
Controladoria-

Geral do Estado
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GESTÃO EM NOS

Registro

Desenvolvimento Profissional

Fiscalização
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Vice-Presidência




