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Palavra da Presidente

Eternizando memórias
Setenta anos de existência. Esse grandioso número já deixa clara a imponência de nosso 
Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro. Pioneiro em sua fundação, essa 
entidade continua na vanguarda da profissão contábil, representando aquilo que há de 
mais importante na história da Contabilidade no país. Ao longo de sete décadas, não há 
dúvidas de que são infinitas as memórias para serem contadas e relembradas.

Não foram poucas as transformações pelas quais o Conselho passou nesse período. 
Nascido em 1947 com o objetivo de registrar e fiscalizar o exercício da profissão contá-
bil, hoje esse trabalho continua, ladeado pelo terceiro pilar, o desenvolvimento profis-
sional, uma de nossas missões primordiais para com a classe contábil.

Atualmente, porém, somos conscientes de todas as mudanças que nossa profissão 
passou ao longo das décadas, de como mudou o perfil do Profissional da Contabilidade, 
e, assim, o Conselho vai além do papel de fiscalizar o correto exercício da profissão: é 
nosso compromisso lutar pela valorização da categoria e dar visibilidade ao profissio-
nal, demonstrando sua importância para a sociedade. Pois, sabemos, a Contabilidade é 
essencial para a prosperidade socioeconômica de nosso país.

Para mim, é motivo de muito orgulho ocupar a presidência do Conselho Regional de 
Contabilidade do Rio de Janeiro em seu aniversário de 70 anos.

Iniciei minha trajetória na Casa em 1992, como Conselheira suplente. Fui a primeira 
mulher a ocupar a vice-presidência de Fiscalização, anos depois. Vi nascer o Programa 
de Voluntariado da Classe Contábil no Rio de Janeiro, em 2008. Fui Vice-Presidente no 
mandato da minha grande amiga, Diva Maria de Oliveira Gesualdi, a primeira mulher 
Presidente do CRCRJ, a quem tive a honra de suceder em 2014.

Assim como acontece com as pessoas que comemoram datas importantes, tirando fo-
tografias e agradecendo por mais um ano com saúde, devemos agir de maneira seme-
lhante com nossa entidade, por reconhecer sua grandiosidade e importância para a 
sociedade, para a Contabilidade brasileira, e para os Profissionais da Contabilidade de 
nosso Estado.

Essa data simbólica deve ficar eternizada para a posteridade para que possamos co-
nhecer o passado de nosso Conselho, e, assim, munidos de conhecimento, consigamos 
continuar, no futuro, seguindo por esse caminho de evolução.

Com esta publicação especial comemorativa, vamos passear pelas décadas, conhecer 
as transformações desde a fundação aos dias atuais do CRCRJ. Faremos isso por meio 
de relatos valorosos de profissionais que há muito estão na profissão contábil, ou que 
não estão há tanto tempo, mas já possuem muito a dizer. Também fizemos questão de 
abrir espaço para que profissionais do ramo nos contassem sobre a relação deles com 
a Contabilidade. É gratificante que tenhamos recebido tantos depoimentos que com-
provam que o CRCRJ está presente na vida do profissional, fazendo a diferença em sua 
trajetória – porque este Conselho não é composto tão somente por sua administração, 
mas pelos mais de 57 mil Profissionais da Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro. 
Assim, convido você a conhecer, nas próximas páginas, a história do nosso Conselho. 
Do CRCRJ de todos nós.

Vitória Maria da Silva
Presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro
Gestão 2014-2017
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Prefácio
Sinto-me honrado com a nobre missão de prefaciar a publicação com a qual o Conselho 
Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro comemora, exaltando seus 70 anos de exis-
tência. Assim, este Conselho não poderia se limitar a uma simples obra de mídia, mas, 
em verdade, propõe-se a apresentar uma monumental obra jornalística de pesquisa, em 
que se dá conhecimento a suas ações e, por consequência, presta contas à nobre classe 
dos Profissionais da Contabilidade.

É uma revista diferenciada, porque descreve a ação gestacional dos diversos dirigentes, 
profissionais que, com patriotismo e dedicação à causa pública, nos apresentam um ór-
gão de fiscalização do exercício profissional digno de ser imitado por outros que tenham 
a mesma função: orientar e fiscalizar. O respeito à coisa pública é norma de conduta, 
inclusive, para o bom exercício da cidadania.

Vemos que as administrações do Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio 
de Janeiro não se preocupam apenas com a fiscalização, mas também com a profissiona-
lização, para que que o Profissional da Contabilidade possa desempenhar suas funções 
com o estrito cumprimento das normas legais e, com isso, colaborar com os governos 
Federal, Estadual e Municipal na arrecadação de seus tributos sem atritos, para o fiel 
cumprimento de seus orçamentos públicos, possibilitando arrecadar receitas para via-
bilizar a realização das despesas.

Recomendo, pois, a leitura desta obra, não só aos Profissionais da Contabilidade, mas 
aos demais órgãos de fiscalização profissional, para, em colaboração, solucionarem 
questões que gerem diversidade de ação para saber “a quem cabe”.

Os conselhos de fiscalização do exercício profissional exercem serviços públicos de 
notório valor e, quando sentem que algo tem que ser normatizado, através da Lei ou 
simples resoluções, devem apresentar proposições, indicações ou recomendações para 
a edição de políticas públicas.

Nesta revista está a prova de que um órgão de fiscalização do exercício profissional se 
preocupa com suas raízes e com o que está acontecendo mundo afora, e tudo anota, 
tudo grava e, ainda que por mero conhecimento, discute com seus membros as conse-
quências advindas.

Parabéns, pois, aos seus organizadores, e àqueles que contribuíram para o alto pata-
mar que atingiu o CRCRJ. Fruto, logicamente, do estrito cumprimento do dever e do 
patriotismo.

Na pessoa da Presidente Vitória Maria da Silva, saúdo a todos os demais Presidentes e 
aos servidores qualificados que possibilitaram que o Conselho Regional de Contabilidade 
do Estado do Rio de Janeiro tivesse orgulho em comemorar seus 70 anos de existência 
com essa magnitude de presença

Oswaldo Alves de Mattos
Presidente do CRCRJ nas gestões 1969-1973 e 1978-1979. Presidente 
Nacional da Academia Nacional de Economia (ANE).
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A
O início da Contabilidade
“A Contabilidade é tão antiga quanto o próprio homem que 
pensa.” (IUDÍCIBUS, 2005). Essa frase, de Sérgio de Iudícibus, 
pode resumir o que chamamos de “início da Contabilidade”, 
pois ela sempre esteve atrelada à necessidade de o homem 
controlar seus bens, proteger suas posses e fazer o registro 
do comércio, o que vem desde a Antiguidade. 

As civilizações organizavam seus registros para obter controle 
de seu patrimônio e avaliar seu crescimento. Nesse período, 
o homem já tinha posses, realizava pequenas atividades de 
comércio, como troca e venda, que eram seguidas de simples 
registros ou relatórios. Conforme essas operações iam ficando 
mais complexas, o homem sentiu a necessidade de processar 
seus registros de maneiras mais eficientes. 

As primeiras escritas contábeis datam do término da Era da 
Pedra Polida, quando o homem registrava seus primeiros de-
senhos e gravações. Já os primeiros controles foram utiliza-
dos nos templos. A contagem dos rebanhos, metais e bens, 
de maneira geral, era feita por meio de inventários. 

Os egípcios faziam registros que remontam a 6 mil anos a.C., 
possuíam um Fisco Real, que fiscalizava a escrita contábil, 
e, ainda que de forma primitiva, utilizavam controles contá-
beis, administrativos e financeiros. Foram ainda, segundo 
historiadores, o primeiro povo a usar valor monetário em 
seus registros.

Seguindo seus passos, os gregos, 2 mil anos a.C., escritu-
ravam contas de custos e receitas e aperfeiçoaram o mode-
lo egípcio, utilizando a escrituração contábil em atividades 
como administração pública, privada e bancária. Os roma-
nos, em 200 a.C., classificavam as receitas de caixa em ren-
das e lucros, e as despesas, em salários, perdas e diversões. 
A Contabilidade, portanto, desde a Antiguidade, já existia 
e evoluía conforme o homem sentia a necessidade. E uma 
coisa é fato: em cada um dos períodos históricos, ela sempre 
esteve presente.

A Contabilidade 
na História
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A Contabilidade na História

Período Medieval
Compreendido entre 1202 a 1494, nesse período histórico o 
mundo conheceu diversas inovações, como o moinho de ven-
to e o aperfeiçoamento da bússola, que permitiu aos navega-
dores desbravarem novos horizontes. A Igreja consolidou-se, 
e seu poderio trouxe mudanças também para a população e 
os governos. A indústria artesanal se complexou com o sur-
gimento de novas técnicas. Na época, os homens estudavam 
técnicas matemáticas, como pesos e medidas, e adquiria co-
nhecimentos comerciais, matemáticos e financeiros. 

No início do século XIV, a Contabilidade era semelhante ao que 
temos hoje: registros explicitavam os custos comerciais e in-
dustriais; a escrita considerava os gastos com matérias-primas, 
mão de obra, e custos indiretos de fabricação etc. todos separa-
damente. As sociedades se tornam mais complexas, bem como 
os sistemas econômicos e, com eles, a Contabilidade.

O término do Período Medieval da Contabilidade é con-
siderado pela publicação da obra Tratactus de Computis 
et Scripturis (em português, Contabilidade por partidas 
dobradas), em 1494, pelo Frei Luca Pacioli. Matemático, teó-
logo e contabilista, entre outras profissões, foi um pioneiro 
por sistematizar a Contabilidade e possibilitar novos estu-
dos, pesquisas e publicações sobre o assunto. À época, seu 
país de origem, a Itália, era uma grande potência mercanti-
lista, e suas cidades, verdadeiros polos do comércio mundial. 
Assim, sua obra contribuiu para inserir a Contabilidade entre 
os ramos do conhecimento humano, alterando paradigmas e 
marcando o início da fase moderna da Contabilidade. 

Período Moderno
Nesse período, que vai de 1494 até 1840, compreende a 
chegada dos portugueses ao Brasil, em 1500; e a Reforma 
Religiosa, com a emigração dos protestantes perseguidos na 
Europa para as Américas. No Novo Mundo, a Contabilidade 
era primordial para estabelecer o controle das novas e inú-
meras riquezas, especialmente na relação Coroa-Colônia. 

Do século XII ao início do século XVII, a Europa desenvolveu-
-se econômica e culturalmente, graças à expansão comercial. 
A Itália despontou como um verdadeiro expoente, e seus 
comerciantes realizavam não somente vendas, mas também 
empréstimos e investimentos, contribuindo para a técnica 
contábil nos negócios privados. Assim, foram desenvolvidas 
– novamente devido à necessidade –, novas escritas contábeis.

Após a divulgação da obra de Luca Pacioli, a Escola Italiana 
espalhou-se por todo o continente europeu, levando consigo 
a importância da escrita contábil e ampliando o desenvolvi-
mento dos registros patrimoniais e dos métodos de avalia-
ção. Com a Revolução Industrial, a Contabilidade foi forçada 
a um novo progresso e a uma readaptação das técnicas.

Período Científico
O Período Científico pode ser classificado como aquele em 
que despontam diversos autores, escolas e obras para aprimo-
rar ainda mais a Contabilidade. As três principais escolas do 
Pensamento Contábil nesse primeiro momento são: a Escola 
Lombarda, cujo expoente é Francisco Vila; a Escola Toscana, de 
Giusepe Cerboni; e a Escola Veneziana, de Fabio Besta. 

O marco para seu início, na opinião de pesquisadores, foi a 
obra La contabilità applicata alle amministrazioni private e 
pubbliche, de Fabio Besta. Isso porque essa obra “extrapola” 
os conceitos tradicionais de Contabilidade e reafirma que 
não deve ser feita por leigos, por exigir conhecimentos so-
bre a natureza, as normas, as leis e as práticas que regem 
o patrimônio.
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Mas foi só em 1923 que um seguidor de Besta, Vincenzo 
Masi, definiu o patrimônio como o objeto da Contabilidade. 
Depois disso, essa ciência passou a ser considerada como 
instrumento básico de gestão, e não mero registro de fatos.

Nesse momento, a escola italiana já não era a principal estre-
la da Contabilidade, pois, a partir de 1920, inicia-se a predo-
minância da escola norte-americana, marcada pelo surgimen-
to do American Institute of Certified Public Accountants. Seu 
crescimento foi impulsionado pelas grandes empresas multi-
nacionais, pois, por requererem grandes capitais, demanda-
vam teorias e práticas contábeis mais específicas e comple-
xas que permitissem a correta interpretação de informações 
por todos os acionistas. 

A Contabilidade no Brasil
No Brasil, a Contabilidade inicia com a chegada dos portu-
gueses. O primeiro “Profissional da Contabilidade” a pisar em 
solo brasileiro foi Pero Vaz de Caminha, já que as expedições 
das naus portuguesas possuíam controles contábeis. Assim, 
os primeiros Profissionais da Contabilidade do Brasil eram 
provenientes de Portugal. Era o caso de Gaspar Lamego, o 
primeiro profissional nomeado como Contador para a Casa 
Real do Brasil, em janeiro de 1549. 

Durante todo o período das capitanias e do Governo Geral, 
não há dúvida de que existiam controles patrimoniais e re-
gistros contábeis, que se tornaram mais complexos com o 
regime escravocrata (1530-1888), que exigia a contabiliza-
ção não só do comércio de escravos, mas também de sua 
manutenção com alimentação, vestimenta, entre outros. 

Por volta de 1754, foi criado o curso Aulas de Comércio, 
semelhante a uma escola superior que diplomava guarda-
-livros. Em 1761, o Marquês de Pombal reformou o sistema 
financeiro de Portugal, que impactou a Colônia brasileira, e 
criou o cargo de “contadores gerais”. A Carta-Lei estabelecia 
os livros Diário, Razão e Auxiliares.

Em 1808, a família real portuguesa chegou ao Brasil exigindo 
que a Contabilidade, o Fisco e os controles de maneira ge-
ral se tornassem mais complexos. Nesse mesmo ano, foram 
criados o Erário Régio e o Banco do Brasil. No ano seguinte, 
em 1809, surgiram as aulas de comércio no Rio de Janeiro, 
e o governo criou o Tribunal de Contas, que passou a for-
mar a Contadoria do Reino do Brasil. Como só guarda-livros 
habilitados poderiam compor a instituição, este é o primeiro 
marco para a regulamentação de cursos de preparação con-
tábil no Brasil.

Anos depois, em 1850, com a edição do Código Comercial 
Brasileiro, sancionado pelo imperador D. Pedro II, os guar-
da-livros passaram a ser considerados agentes auxiliares do 
comércio. Ele tornou obrigatória a Escrituração Contábil e a 
elaboração anual da Demonstração do Balanço Geral. 

A partir desse momento, as sementes para o desenvolvimen-
to da Contabilidade estavam enraizadas em solo brasileiro. 
Desde então, a profissão passou por diversos momentos e 
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modificações: “Pode-se considerar como início de uma am-
pliação do mercado de trabalho do contabilista no Brasil, ou 
mesmo a consolidação deste de forma oficial, a promulgação 
no reinado de D. Pedro II do Código Comercial (lei nº 556, de 
25 de junho de 1850), embora não fosse ainda uma forma de 
regulamentar a profissão”, disse Antônio Lopes Sá. 

A profissão só viria a ser regulamentada de fato no sécu-
lo XX, momento histórico no qual também foram criados o 
Conselho Federal de Contabilidade e os Conselhos Regionais 
de Contabilidade.

A Contabilidade na primeira metade do século XX 
Na virada do século, o Brasil já era uma república, com 17,3 
milhões de habitantes, sendo que a maioria – cerca de 11 
milhões –, vivia no campo. Dominávamos o mercado mundial 
de café, exportando uma média de 20 milhões de sacas por 
ano na década de 1900. 

Em 1905, foi fundada a Escola de Comércio do Rio de Janeiro, 
a primeira escola de Contabilidade no Brasil, reconhecida 
pelo Decreto nº 1.339, de 9 de janeiro de 1905. Os concluin-
tes recebiam o diploma de guarda-livros e perito judicial. 

No começo do século XX, também surgiram as primeiras 
associações contábeis, visando diferentes campos: amplia-
ção da cultura, aprimoramento do exercício profissional. 
Mas, em todas elas, a união e o fortalecimento da classe 
estavam presentes. 

A mais antiga associação oficialmente reconhecida no Brasil 
foi fundada em abril de 1869; a Associação dos Guarda-Livros 
da Corte, no Rio de Janeiro. Logo em 1916 surge o Instituto 
Brasileiro de Contabilidade, que posteriormente tornou-se o 
Sindicato dos Contabilistas do Município do Rio de Janeiro 
(Sindicont-Rio), que completou seu centenário em 2016.

O primeiro Congresso Brasileiro de Contabilidade (CBC) 
aconteceu no Rio de Janeiro em 1924, organizado e co-
ordenado pelo Instituto Brasileiro de Contabilidade (IBC). 
O Presidente do evento foi o Profissional da Contabilidade 
João Lyra Tavares, expoente da Contabilidade que, em 
1926, proferiu o seguinte discurso: “Trabalhemos, pois, 
tão convencidos de nosso triunfo, que desde já considera-
mos 25 de abril o dia dos contabilistas brasileiros”. Assim, 
em 25 de abril de 1927 foi instituído o Dia do Contabilista, 
que posteriormente, em 2010, passou a chamar oficial-
mente Dia do Profissional da Contabilidade. Em 1931, 
com o advento do Decreto nº 20.158, foi regulamentado o 
Ensino Comercial no Brasil. Em 1932, o Decreto nº 21.033 
exigiu a assinatura do Profissional da Contabilidade para 
validar a escrituração das empresas. E em 1934, sob a pre-
sidência de Getúlio Vargas, surgem, no âmbito fazendário, 
os departamentos de Rendas Internas, Rendas Aduaneiras 
e Imposto de Renda, ampliando as tarefas delegadas aos 
Profissionais da Contabilidade. 

Nas décadas de 1930 e 1940, o Brasil ampliou muito seu co-
nhecimento científico. Foram publicadas diversas obras de 
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teor científico, destacando-se os autores Frederico Hermann 
Junior e Francisco D’Áuria. Na mesma época, houve o início 
da proliferação dos cursos superiores de Contabilidade. 

Nos fins da década de 1930, ampliou-se o uso das má-
quinas na escrituração contábil das empresas; até então, 
o processo era predominantemente manual. Lentamente, 
as máquinas de escrever começaram a ser utilizadas na 
década de 1940.

Um marco para a Contabilidade brasileira
Na década de 1940, surgem o Conselho Federal de 
Contabilidade (CFC), na então capital do país, Rio de Janeiro, 
bem como os Conselhos Regionais de Contabilidade (CRCs). 
Como se sabe, trata-se de um dos maiores marcos da 
Contabilidade brasileira, por representar a regulamentação 
do exercício da profissão contábil. 

Em 1945, o Decreto nº 8.191 alterou a denominação de guar-
da-livros para técnico em Contabilidade. O Conselho Federal 
de Contabilidade surge em 1946, pelo Decreto nº 9.295, 
de 27 de maio, cuja finalidade é a de “habilitar e fiscalizar 
o exercício da profissão contábil”, além de definir as atri-
buições de contador e de técnico em Contabilidade.

No ano seguinte, em 1947, surgem dois conselhos re-
gionais: em 12 de fevereiro, o Conselho Regional de 
Contabilidade do Estado da Guanabara, com sede na en-
tão capital Rio de Janeiro, tendo como primeiro Presidente 
Rinaldo Gonçalves de Souza. Em 31 de março, instala-se o 
Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro, com 
sede na então capital do Estado, Niterói, e seu primeiro 
Presidente foi Emílio Dias Filho. 

A Contabilidade na segunda metade do século XX
A partir da criação do Sistema CFC/CRCs, a profissão con-
tábil ganhou novos contornos. Na década de 1960, houve a 
incursão brasileira na Comunidade Internacional Contábil. 
Em 1968, foi criada a Secretaria da Receita Federal. A par-
tir desse momento, o Profissional da Contabilidade rece-
beu mais responsabilidades dos órgãos governamentais. 

No mesmo período, com a instalação de diversas empresas 
multinacionais de auditoria no Brasil, houve grande influên-
cia da escola norte-americana na Contabilidade brasileira, 
alcançando seu ápice na década de 1970, quando foi intro-
duzido o modelo contábil das instituições norte-americanas 
pela Lei nº 6.404/76, das sociedades por ações, com força 
de orientação para todas as demais sociedades mercantis. 

Outros marcos da década são: a aprovação, em 1970, do 
Código de Ética Profissional do Contabilista, na gestão 
do Presidente Ivo Malhães de Oliveira; a publicação, em 
1972, das circulares do Banco Central no178 – que obrigou 
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o registro de auditores independentes, exclusivo para 
Profissionais da Contabilidade –, e no179, que tratou dos 
Princípios e Normas da Contabilidade Brasileira; a promul-
gação da Lei nº 6.404, que regulamenta a Sociedade por 
Ações em 1976; e, no mesmo ano, a criação da Comissão 
de Valores Mobiliários (CVM).

A partir dos anos 1980, iniciava-se o caminho rumo à tecnolo-
gia, vivido na atualidade pelos Profissionais da Contabilidade. 
No período, a informática generalizou-se no país, e a 
Escrituração Contábil passou a ser feita dessa maneira. 

Na década de 1990, iniciava-se o Programa de Educação 
Continuada do CFC em âmbito nacional, prezando o cons-
tante aprimoramento e desenvolvimento profissional. 

Para conter a evasão tributária, e auxiliado pelas ferra-
mentas tecnológicas, o governo ampliou consideravel-
mente a burocracia para empresas, e os Profissionais da 
Contabilidade passaram a ter outras responsabilidades. 
Em 1997, iniciava-se a entrega de declarações via processo 
eletrônico para a Receita Federal. O marco de um processo 
tecnológico que não tem mais volta, como pode-se com-
provar logo no início do século XXI. 

A Contabilidade no século XXI
O século XXI para os Profissionais da Contabilidade já se 
iniciou com novas responsabilidades, fixadas pelo novo 
Código Civil Brasileiro, de 2002. Com o auge da tecnologia 
no mundo dos negócios, as práticas contábeis precisaram 
se reinventar, e o Brasil, de maneira geral, precisava alcan-
çar os países de primeiro mundo.

Em 2007, foi criado o Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPC). No mesmo ano, surgiu o Sistema Público 
de Escrituração Digital (SPED), que fez parte do Programa 
de Aceleração do Crescimento 2007-2010 (PAC), visando 
acelerar o crescimento econômico no país, aumentar o 
emprego e a melhorar as condições de vida da população 
brasileira. O SPED e todas as obrigações subsequentes a 
ele (ECD, ECF, EFD, eSocial etc.) são o verdadeiro marco da 
chegada da era tecnológica à Contabilidade.

Outro grande acontecimento no período foi a adoção, 
com a aprovação da Lei nº 11.638/2007, das Normas 
Internacionais de Contabilidade (IFRS), que se configuram 
como um grande salto para a contabilidade brasileira e, 
consequentemente, para a valorização do profissional. 

Assim, no século XXI, a Contabilidade se reinventou. 
E neste Capítulo mostrou que a história da Contabilidade 
e a Contabilidade na História continuarão sendo escritas 
ao longo do tempo.
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C

Jair dos Santos
Técnico em Contabilidade e Administrador de Empresas

A Contabilidade ao longo da história

“Considero que a Contabilidade é tão antiga quanto a humanidade, justamente porque o ho-

mem sentiu a necessidade de controlar o seu patrimônio. À medida que seus bens iam crescendo, 

era importante saber quanto poderiam render e qual a forma mais simples para aumentar o 

seu patrimônio. Foi isso que levou o homem aos primeiros registros contábeis, para que pudesse 

conhecer as suas reais possibilidades de novas aquisições, de uso, de consumo e de produção.

No Brasil, a Contabilidade chegou com os portugueses e, com o passar dos tempos, foi so-

frendo várias alterações com a necessidade que o mercado sentia para obter melhores infor-

mações e decisões que as companhias abertas eram obrigadas a fazer das suas demonstrações 

contábeis, de acordo com o padrão de suas estruturas, com a influência da Escola Norte-A-

mericana de Contabilidade.

A dificuldade maior que os profissionais contábeis encontraram, ao longo do tempo, foi a 

inexperiência de seus clientes, que pensavam que tínhamos o dever de resolver todos os proble-

mas. Por isso, o contador precisava cada vez mais ter uma ampla visão de sua atividade para 

fazer uma análise das informações, a fim de tornar cada vez maior o crescimento financeiro 

de seu cliente. 

 Na década de 1940, o Brasil foi impactado com diversas realizações do então presidente Ge-

túlio Vargas, entre elas a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), trazendo grandes mudanças 

também para a nossa classe, já que a legislação trabalhista sempre esteve ligada diretamente à 

Contabilidade. Geralmente, sempre coube ao profissional contábil executar todo o processo do 

setor trabalhista de uma empresa, tais como admissão, demissão, folha de pagamento, cálculos 

de férias, 13º salário, rescisão contratual trabalhista e outras.

Com a fusão dos Estados do Rio de Janeiro e da Guanabara, na década de 1970, a grande dúvi-

da inicial é que seria de um prejuízo muito grande para o Estado da Guanabara, que era muito 

rico, que seria juntado ao antigo Estado do Rio de Janeiro, que era muito pobre. Destaca-se que 

o senador Roberto Saturnino Braga era o único que defendia a fusão, para estabelecer justiça 

social para a classe dos trabalhadores, pois a grande maioria, que trabalhava no antigo Estado 

da Guanabara, contribuía para a produção de riqueza para a cidade do Rio de Janeiro, mas 

morava na Baixada Fluminense. Porém, com a fusão, o Rio de Janeiro passou a ser a capital 

do Estado e, para resolver o grande problema, foi criada a área denominada “Metropolitana”, 

composta dos seguintes Municípios: Petrópolis, Niterói, Nova Iguaçu, São Gonçalo, São João de 

Meriti, Mangaratiba, Magé, Marica, Nilópolis, Itaboraí, Itaguaí, Paracambi e Duque de Caxias. 

 O tempo passou e chegamos ao novo milênio. O Sistema Público de Escrituração Digital vem 

sendo um grande percussor da evolução tecnológica, padronizando as informações contábeis e 

fiscais. Com isso, o Profissional da Contabilidade passou a ser visto de uma maneira mais impor-

tante para economia do Brasil, pois estamos diante de uma revolução, com grandes implicações 

para as empresas. Assim, inegavelmente a profissão contábil ficou mais valorizada, pois anti-

gamente éramos vistos como guarda-livros, ou seja, simplesmente um escriturador de livros, e, 

atualmente, a situação mudou e a profissão está passando da fase mecânica para a técnica e da 

informação, em virtude de exigências das empresas para aprimorar o controle de seus negócios.

Nesse processo de valorização, destaca-se a atuação do Conselho Federal de Contabilidade, 

criado em 1946, com a finalidade de fiscalizar o exercício da profissão, bem como tornar o profis-

sional contábil habilitado e respeitado.

Particularmente, considero que a criação do Conselho trouxe grandes benefícios à classe con-

tábil. Por isso, finalizo orgulhosamente a missão que me foi dada, desejando ao nosso Conselho de 

Contabilidade parabéns pelos seus 70 anos de existência!”
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Símbolos da Profissão Contábil
O símbolo da Profissão Contábil: Caduceu
O Caduceu é um símbolo antigo composto por um bastão 
entrelaçado com duas serpentes, duas pequenas asas e um 
elmo. É o símbolo da profissão contábil pelo seu significa-
do: o bastão representa o poder de quem conhece a Ciência 
Contábil; as serpentes, a sabedoria; as asas, a diligência, a 
presteza, a solicitude, a dedicação e o cuidado ao exercer 
a profissão; e o elmo tem significado de proteção contra 
pensamentos baixos que podem levar a ações desonestas. É 
também um dos atributos do deus Mercúrio (Hermes), prote-
tor do comércio. Também representa a paz e a prosperidade.

O anel do Profissional da Contabilidade
Pedra turmalina rosa-clara, ladeada de diamantes, com 
um caduceu e as tábuas da lei com a legenda “LEX” no 
aro. Essas são as características do anel do Profissional da 
Contabilidade.

Esses elementos são símbolos de características da profissão 
e representam, também, os deveres para com a sociedade, 
ao gerar informações no cumprimento da Lei e para com os 
clientes, como guardiões de seus bens. 

São Mateus, o patrono da Contabilidade
Proclamado por iniciativa dos Colégios de Contabilistas 
Italianos em 6 de agosto de 1953, o patrono da Contabilidade 
é São Mateus. De origem judaica, nasceu em Cafarnaum e 
seu nome é Levi. Foi um dos doze apóstolos de Jesus Cristo 
e era também Profissional da Contabilidade.

Levi era um cobrador de tributos e, como tal, era visto pela 
sociedade como pecador. A história conta que, em sua pere-
grinação, Cristo passou diante do Telônio (local onde eram 
cobrados os tributos) de Levi, parou e disse: “Segue-me”. No 
mesmo momento, Levi levantou-se e o acompanhou. A partir 
do chamado, ele trocou de nome e de vida, convertendo-se 
ao Cristianismo. 

Seu dia é comemorado em 21 de setembro: Dia de São 
Mateus, Santo Padroeiro dos Contabilistas.

O juramento

“Juro no exercício da profissão de Contador/Técnico em Contabilidade me 

ater mais à consciência do que ao lucro, mais aos fins do que aos meios, mais 

ao ser do que ao ter, para dignificar o homem na sua expressão mais universal, 

acima das raças, crenças e ideologias, na comunhão do mesmo destino e da 

mesma realização, trabalhando pelo progresso econômico e social do país, com 

lealdade e honestidade.”



18 | 70 anos do CRCRJ |

Capítulo 1

Datas comemorativas
Dia do Profissional da Contabilidade: 25 de abril
“Trabalhemos, pois, tão convencidos de nosso triunfo, que 
desde já consideramos 25 de abril o Dia dos Contabilistas 
Brasileiros.”

Foi com essa frase que o senador João Lyra Tavares, em 25 de 
abril de 1926, estabeleceu a data como o Dia do Contabilista, 
hoje denominado Dia do Profissional da Contabilidade.

Na ocasião, ele participava de um almoço no Hotel Términus, 
em São Paulo, e agradecia as homenagens que os Profissionais 
da Contabilidade paulistas o prestavam. Assim, estava institu-
ída a data, não por decreto, mas pela força de vontade de um 
homem, que foi transformada em realidade por seus colegas.

Quase uma década antes, em 1916, o senador já defendia, 
no Senado, a conveniência de regularizar o exercício da pro-
fissão, acentuando a merecida confiança nos Profissionais 
da Contabilidade. 

Porém, mesmo com toda a luta do senador, de Carlos de 
Carvalho e tantos outros profissionais que engrandeceram 
a classe, a regulamentação do ensino comercial no Brasil só 
ocorreu em 30 de junho de 1931, com o advento do Decreto 
nº 20.158. Ainda assim, o dia mais marcante para a classe 
contábil foi o da assinatura da Lei nº 9.295/1946, quando a 
classe assumiu sua maioridade. 

Dia do Contador: 22 de setembro
O dia do profissional bacharel em Ciências Contábeis foi 
instituído em 22 de janeiro de 1945 e o primeiro curso de 
ensino superior em Contabilidade, na Universidade Federal 
de Minas Gerais (UFMG).

Antes, tanto o curso de Contabilidade quanto o de Contador 
eram técnicos, sem validade de ensino superior. 

Dia do Empresário Contábil: 12 de janeiro
Além das duas datas, o dia 12 de janeiro também está vincu-
lado à classe contábil. Dessa vez, para celebrar o empreende-
dorismo que norteia a atividade do contabilista. Com todas 
as dificuldades para empreender no Brasil, ser empresário 
contábil é um grande desafio, com ganhos não só para o 
profissional, mas para a economia do país e, de modo geral, 
para toda a sociedade.

A data comemorativa foi criada pela Lei nº 12.387, de 3 de 
março de 2011, por iniciativa do deputado federal Arnaldo 
Faria de Sá, um dos grandes defensores da classe no 
Congresso Nacional. 
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NNeste capítulo, faremos uma viagem sobre o contexto histó-
rico mundial e a Contabilidade ao longo dos setenta anos de 
existência do Conselho Regional de Contabilidade do Estado 
do Rio de Janeiro (CRCRJ). Conheceremos os principais mar-
cos no período, tanto no mundo quanto no Brasil, e os refle-
xos diretos e indiretos para a Contabilidade.

Anos 1940: uma década marcada pela Segunda 
Guerra Mundial e suas consequências
É impossível discorrer sobre a década de 1940 sem falar so-
bre os efeitos da Segunda Guerra Mundial e a consolidação 
das duas superpotências – Estados Unidos e União Soviética, 
que estabeleceram a chamada Guerra Fria nos campos ideo-
lógico, econômico, político, militar e cultural. O mundo esta-
va dividido, e as nações precisavam optar por apoiar um dos 
antagonistas. Prova disso foi a criação da Coreia do Norte e 
Coreia do Sul; a divisão da Alemanha em República Federal 
da Alemanha e República Democrática Alemã e o próprio 
muro de Berlim. 

Em nosso continente, a Colômbia recebeu na cidade de 
Bogotá a Conferência Pan-Americana, que deu origem, pos-
teriormente, à Organização dos Estados Americanos (OEA). O 
Brasil viveu o período do Estado Novo, com o então presidente 
Getúlio Vargas, deposto somente em 1945. O principal mar-
co de seu governo foi a Consolidação das Leis Trabalhistas 
(CLT), que impactaram em toda a classe de trabalhadores e 
empresários, assim como a própria Contabilidade brasileira.

A economia vivia um clima de crescimento econômico, com 
redução das importações impostas pela Segunda Guerra e o 
consequente crescimento da industrialização. Apesar disso, 
nossa população – com cerca de 41,2 milhões de habitantes 
– ainda era predominantemente rural, com 64% das pessoas 
vivendo no campo.

Foi na década de 1940 que surgiu o Conselho Federal de 
Contabilidade – mais precisamente em 27 de maio de 1946, 

Linha do Tempo: 
contexto histórico mundial 
e da Contabilidade (1940-2017)

através do Decreto-Lei nº 9.295, no Rio de Janeiro, então 
Distrito Federal. O decreto estabeleceu as funções do CFC 
– orientar, normatizar e fiscalizar o exercício da profissão 
contábil –, e os Conselhos Regionais de Contabilidade.

Pioneiro, o Estado do Rio de Janeiro foi palco não somen-
te da criação do CFC, mas também do Conselho Regional 
de Contabilidade do Estado da Guanabara (CRC–GB), no 
município do Rio de Janeiro, em 12 de fevereiro de 1947, 
e do Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio 
de Janeiro (CRC–RJ), com sede em Niterói, então capital do 
Estado, em 31 de março de 1947.
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1940
• Paris é ocupada pelos alemães no dia 14 de junho;

• Em 27 de setembro, a Alemanha e a Itália aliam-se ao Japão, mudando 
os rumos da guerra na Europa;

• Franklin Roosevelt é reeleito presidente dos Estados Unidos, pela tercei-
ra vez consecutiva;

• Estreia do último filme de Charles Chaplin, O grande ditador, que faz 
uma crítica ao fascismo.

• O ensino de Ciências Contábeis é elevado à condição de educação 
superior em todo o território nacional com o Decreto nº 7.988. 
Assim, os profissionais passaram a ter dois níveis de formação: 
Guarda-Livros, com Ensino Médio; e Profissional da Contabilidade, 
com Ensino Superior.

1941
• Os Estados Unidos entram em guerra contra o Eixo fascista, após 

cerca de 360 caças japoneses terem destruído a base militar norte-
-americana de Pearl Harbor, deixando milhares de mortos e feridos, 
no dia 7 de dezembro;

• O engenheiro britânico Frank Whittle cria o primeiro avião a jato da 
história da aviação;

• O Brasil institui a Justiça do Trabalho no dia 1º de maio.

1942
• O Brasil declara guerra aos países do Eixo – Alemanha, Itália e Japão –, 

no dia 22 de agosto;

• A Coca-Cola chega ao Brasil, com uma avalanche de produtos 
norte-americanos.

1943
• O presidente Getúlio Vargas anuncia, no dia 1º de maio, a criação da 

CLT (Consolidação das Leis do Trabalho).

1944
• No dia 6 de junho, começa, ao amanhecer, a esperada invasão da 

Europa pelos aliados, conhecida como “Dia D”;

• A cidade de Paris é libertada pelos franceses em 25 de agosto;

• É eleito, pela quarta vez consecutiva, Franklin Roosevelt como presiden-
te dos Estados Unidos.

• Em 18 de agosto de 1944, é fundada, em âmbito nacional, a 
Academia Brasileira de Ciências Econômicas, Políticas e Sociais 
(ANE).

1945
• Morre, no dia 12 de abril, o presidente dos Estados Unidos, Franklin 

Roosevelt. O vice, Harry Truman, assume a presidência;

• Adolf Hitler, o dirigente máximo da Alemanha, suicida-se com um tiro, no 
dia 30 de abril;

• No dia 7 de maio, a Alemanha rende-se incondicionalmente;
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• Em 26 de junho, representantes de cinquenta países assinam a Carta 
das Nações Unidas, formalizando a criação de um órgão internacio-
nal para garantir a paz mundial e incentivar a cooperação entre os 
países-membros;

• Em agosto, aviões norte-americanos lançam duas bombas atômicas nas 
cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, que ficaram arrasadas;

• No dia 2 de setembro, a guerra do pacífico termina oficialmente com a 
rendição incondicional do Japão;

• O presidente do Brasil, Getúlio Vargas, é deposto por tropas do Exército, 
em 30 de outubro, e, em dezembro, o general Eurico Gaspar Dutra assu-
me seu lugar.

1946
• Surge, nos EUA, o Eniac – o primeiro computador eletrônico, com 30 

toneladas, que ocupa dois andares de um edifício;

• É promulgada, em 10 de setembro, a nova Constituição Brasileira, subs-
tituindo a autoritária Carta de 1937, imposta por Getúlio Vargas para 
instituir o regime do Estado Novo;

• A Segunda Guerra Mundial é oficialmente encerrada em 31 de dezembro;

•  Juan Perón torna-se presidente da Argentina, fortalecendo o populismo 
no país.

• Criação do CFC, através do Decreto-Lei nº 9.295, de 27 de maio, no 
então Distrito Federal Rio de Janeiro. Entre outras finalidades, o 
CFC deve orientar, normatizar e fiscalizar o exercício da profissão 
contábil;

• Inauguração da Faculdade de Economia e Administração da 
Universidade de São Paulo.

1947
• É lançado o Plano Marshall pelos Estados Unidos, cujo objetivo era a 

reconstrução da Europa após a Segunda Guerra Mundial;

• A TV começa a se popularizar nos lares, principalmente na Europa, Japão 
e Estados Unidos;

• No Brasil, o governo do presidente Dutra lança o plano SALTE, caracteri-
zado por forte intervencionismo econômico;

• 12 de fevereiro de 1947: Instalação do Conselho Regional de 
Contabilidade do Estado da Guanabara, com sede na capital. Seu pri-
meiro Presidente foi o Sr. Rinaldo Gonçalves de Souza (1947-1953);

• 31 de março de 1947: Instalação do Conselho Regional de 
Contabilidade do Rio de Janeiro, com sede na então capital do 
Estado, Niterói. Seu primeiro Presidente foi Emílio Dias Filho 
(1947-1955).

1948
• Em 30 de janeiro, Gandhi, líder espiritual da independência da Índia, é 

assassinado por um extremista hindu;

• É criado, em 14 de maio, o Estado de Israel;

• Em 10 de dezembro, a ONU (Organização das Nações Unidas) aprova a 
Declaração dos Direitos Humanos, documento que define as liberdades 
fundamentais;

• Realização dos Jogos Olímpicos de Londres em 1948.
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1949
• Em 18 de março, os Estados Unidos e os países da Europa Ocidental 

revelam seus planos de formar uma aliança de defesa contra a URSS – a 

Otan (Organização do Atlântico Norte);

• O primeiro avião a jato de linha comercial, o Havilland Comet, faz seu 

voo inaugural na Inglaterra, em 27 de julho;

• A RCA anuncia, em 25 de agosto, a invenção do sistema de transmissão 

de televisão colorida;

• Em 1º de outubro, multidões comemoram a proclamação da República 

Popular da China pelo líder comunista Mao Tsé-Tung.

1950: os anos dourados
Instabilidade, espionagem internacional, grandes avanços tecnológicos. 

Surgimento da televisão, acirramento da corrida armamentista, lançamento 

do Sputnik 1, o primeiro satélite artificial da Terra, em 1957, pela então 

URSS, com consequente início da corrida espacial. A Europa continuou sua 

reconstrução, o ponto alto foi o Tratado de Roma, assinado em 1957, que 

inicia a construção do que hoje é a União Europeia. Aproveitando o momen-

to de fragilidade no então continente hegemônico, o colonialismo europeu 

começou a entrar em declínio, e os países africanos, a se emancipar. Na 

Ásia, o Japão impressionou por sua rápida reconstrução e caminhada rumo 

à modernização. Trata-se da década da tecnologia, com o espírito de otimis-

mo e a chegada de um novo modo de vida, com mais consumo alavancado 

pela prosperidade econômica e grande influência norte-americana.

Na América Latina, os EUA abandonam a “política da boa vizinhança”, 

após a intervenção na Guatemala por meio da CIA, em 1953. A Revolução 

Cubana de 1959 marcou a primeira experiência socialista das Américas. 

O Brasil inaugura, em setembro de 1950, o primeiro canal de televisão da 

América do Sul: a TV Tupi. 

Getúlio Vargas retornava ao poder por meio de eleições presidenciais em 

outubro de 1950, com um governo marcado pelo nacionalismo e populismo, 

pela promoção da indústria nacional, criação da Petrobras e monopólio es-

tatal do petróleo. Vargas, antecipando-se que seria deposto, suicidou-se em 

24 de agosto de 1954. Assumiu, em 1956, Juscelino Kubitschek, com o lema 

“50 anos em 5”. Em seu governo, ocorreu um período de acelerado desen-

volvimento econômico, priorizando os setores de transporte e energia. As 

multinacionais foram atraídas para o Brasil. Surgiu Brasília. O final da década 

foi marcado por dívida externa e inflação.

A população brasileira deu um grande salto: de 52 milhões de pessoas em 

1950 para 70 milhões em 1960, principalmente a população urbana: passan-

do de 36 para 44% do total, motivada, especialmente, pelo êxodo rural. O Rio 

de Janeiro passa de 2,4 milhões de habitantes para 3,3 milhões.

Durante o V Congresso Brasileiro de Contabilidade (CBC), surgiu a primeira 

codificação de normas para orientar a conduta ética dos Profissionais da 

Contabilidade no Brasil, em Belo Horizonte. Surgiu, também, a máquina de 

escrever específica para o uso contábil, que substituía a prensa.
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1950 
• Getúlio Vargas é eleito para a presidência da República com quase 50% 

dos votos, no dia 3 de outubro;

• A TV Tupi, primeira emissora brasileira, inicia suas transmissões no dia 
19 de setembro;

• Realização do V Congresso Brasileiro de Contabilidade, em Belo 
Horizonte.

1951
• No Brasil, o Congresso Nacional aprova, no dia 17 de julho, a lei que 

considera crime qualquer ato de racismo, cabendo prisão aos infratores.

 1952
• No dia 5 de novembro, Dwight Eisenhower é eleito presidente dos EUA 

pelo Partido Republicano;

• A Comissão de Energia Atômica dos EUA anuncia, no dia 16 de novem-
bro, que a bomba H está pronta para ser usada;

• Em 8 de março, um coração artificial é utilizado pela primeira vez em um 
ser humano, nos EUA.

1953
• Em 3 de outubro, Vargas sanciona Lei de Monopólio do Petróleo 

Brasileiro, criando a Petrobras.

1954
• Astrônomos anunciam, em 27 de dezembro, que a observação de 800 

galáxias mostra que o Universo nasceu de uma gigantesca explosão cós-
mica – chamada de Big Bang –, que teria ocorrido há 5,5 bilhões de anos;

• Mao Tsé-Tung é reeleito para outro mandato de quatro anos como presi-
dente da República Popular da China, em 27 de setembro;

• A Resolução CFC nº 051 dispõe as normas ao registro de diplomas e 
expedição de carteiras profissionais.

1955
• Em 26 de novembro, a então União Soviética confirma que possui a 

bomba de hidrogênio;

• Em 14 de maio, as nações do bloco oriental firmam o Pacto de Varsóvia, 
que as unifica militarmente;

• Nesse ano, a indústria japonesa Sony lança o primeiro rádio portátil 
transistorizado produzido em massa;

• Em 3 de outubro, Juscelino Kubitschek é eleito presidente do Brasil.

1956
• Em 1º de fevereiro, Kubitschek apresenta um plano desenvolvimentista, 

em que promete fazer o país avançar “50 anos em 5”.

1957 
• A União Soviética anuncia, em 4 de outubro, que lançou com sucesso em 

órbita ao redor da Terra o primeiro satélite fabricado pelo homem, o 
Sputinik 1. No mês seguinte, lança seu segundo satélite espacial, dessa 
vez tripulado por uma cadela chamada Laika;
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• Em 19 de dezembro, a Otan aprova a presença de armas atômicas dos 
EUA na Europa, incluindo mísseis de alcance intermediário;

• A Resolução CFC nº 091 estabelece normas para registro no Conselho 
Federal de Contabilidade de associações de caráter civil com persona-
lidade jurídica, associações profissionais e sindicatos, todos de conta-
bilistas, para efeito de eleição dos membros dos Conselhos Federal e 
Regionais de Contabilidade.

 1958 
• Em 17 de setembro, o líder guerrilheiro Fidel Castro lança prometida 

ofensiva contra as tropas do governo Batista em Cuba;

• No dia 28 de outubro, João XXIII torna-se o novo papa da Igreja Católica, 
escolhido para substituir Pio XII;

• A Resolução CFC nº 14, de 10 de maio, dá nova denominação à 
profissão de guarda-livros; 

• A Resolução CFC nº 101 recomenda aos Conselhos Regionais de 
Contabilidade a fiscalização do exercício das funções contabilísticas 
dos membros dos Conselhos Fiscais das Sociedades por Ações.

 1959 
• A Nasa é criada em 29 de julho, por uma lei que dá milhões de dólares 

ao programa espacial;

• Em 14 de setembro, os soviéticos lançam a primeira nave espacial a 
realizar uma viagem à Lua, a Lunik 2;

• Em 16 de janeiro, as forças de Fidel Castro conquistam Cuba. Em julho, 
Fidel Castro torna-se presidente do país.

• Aprovada a Resolução CFC nº 110, que dispõe sobre aplicação das 
penalidades por falta de indicação do número de registro profissio-
nal em peças contábeis.

Anos 1960: época de instabilidade política e econômica
A década de 1960 foi conturbada, tanto mundial quanto nacionalmente. 
O mundo preocupou-se com a Crise dos Mísseis em Cuba e a possível 
iminência de uma Terceira Guerra Mundial. Em 1964, ocorreu a Guerra do 
Vietnã, conflito que despertou uma onda mundial de indignação. O homem 
chegou ao espaço sideral e à Lua. Países europeus perderam suas colônias 
nos continentes africano e americano. A China passou por sua Revolução 
Cultural (1966-1976), e o Oriente Médio, pela Guerra dos Seis Dias (1967). 
Na Tchecoslováquia, a Primavera de Praga sucumbiu à invasão do país pe-
las tropas do Pacto de Varsóvia. A juventude da época, jovem e idealista, 
contestava a ordem social e mundial. Foi uma época revolucionária, com 
o surgimento de diversos movimentos sociais. Surgiu a pílula anticoncep-
cional, o transplante de coração e o embrião da internet.

No Brasil, logo no início da década, tivemos a inauguração de Brasília, a 
eleição de Jânio Quadros e uma reforma cambial que desvalorizou a moeda 
(à época, o cruzeiro) e reduziu os subsídios das importações, seguida por 
crise política que foi agravada com a renúncia, menos de sete meses após 
sua posse. João Goulart, seu vice-presidente, assumiu. O Congresso instituiu 
regime parlamentarista, reduzindo os poderes presidenciais. Goulart tomou 



26 | 70 anos do CRCRJ |

Capítulo 2

posse na Presidência em 7 de setembro de 1961 e, para o cargo de primei-
ro-ministro, indicou o deputado Tancredo Neves, iniciando a experiência 
parlamentarista, que durou cerca de 14 meses. O retorno ao presidencialis-
mo se deu por meio de plebiscito, em que 9,5 milhões de eleitores optaram 
pelo regime, em 1963. 

Com o retorno de Jango, iniciaram-se as manifestações e pressões para a 
implementação das reformas de base. Os setores mais conservadores do 
empresariado e da classe política articulavam uma ofensiva contra Jango, 
ampliando a tensão política e social. Ele promoveu uma série de grandes 
comícios, a fim de mobilizar a população em favor das reformas. O maior 
exemplo foi no Rio de Janeiro, em 1964: o Comício das Reformas reuniu 200 
mil pessoas. Por outro lado, em São Paulo, foi realizada a Marcha da Família 
com Deus pela Liberdade, manifestação que reuniu cerca de 500 mil pessoas 
pela deposição de Jango, o que ocorreu em 1º de abril de 1964. 

Os governos militares assumiram o poder e ocorreu, no país, uma onda de 
prisões de líderes políticos, sindicais e camponeses. O Congresso Nacional 
elegeu o primeiro presidente militar, o marechal Castelo Branco, que decre-
tou Atos Institucionais, como o AI-3, que tornou indiretas as eleições para 
governador e acabou com as eleições para prefeitos das capitais estaduais, 
passando estes a ser nomeados; fechou o Congresso por um mês; promul-
gou uma nova Constituição; estabeleceu a Lei de Imprensa, que limitava a 
liberdade de expressão. Em 15 de março de 1967, Costa e Silva, o segundo 
presidente militar, tomou posse, e a nova Constituição entrou em vigor. 
Nesse dia, também passou a vigorar a nova Lei de Segurança Nacional, que 
se tornaria um poderoso instrumento de controle e vigilância política sobre 
todos os setores da sociedade civil. Em seu governo, foi baixado o mais 
famoso Ato Institucional, o AI-5. 

Eclodiram por todo o país movimentos de oposição, que foram reprimidos 
com truculência pelo governo. Em agosto de 1969, Costa e Silva ficou impos-
sibilitado de continuar na presidência, por problemas de saúde. Em seguida, 
integrantes dos movimentos de oposição MR-8 e ALN sequestraram o embai-
xador dos EUA no Brasil, Charles Burke Elbrick, e exigiram a libertação de 15 
prisioneiros políticos. No dia seguinte, foram decretados o AI-13 e o AI-14, 
que instituíram, respectivamente, a pena de banimento do território nacional 
e a pena de morte ou de prisão perpétua, aplicáveis a quem representasse 
“perigo para a segurança nacional”. Aprofundando o regime de exceção, em 
27 de setembro foi promulgada uma nova Lei de Segurança Nacional, que 
praticamente instituía o estado de sítio permanente, e, em 17 de outubro, a 
Emenda Constitucional nº 1, que constitucionalizou o AI-5. No dia 22, após 
mais de 10 meses fechado, o Congresso voltou a funcionar, convocado para 
eleger o novo presidente e vice. Foi eleito o general Emílio Médici, que tomou 
posse em 30 de outubro de 1969 para um mandato até 15 de março de 1974. 
Seu governo foi o mais repressivo do período militar, e, economicamente, o 
período ficou conhecido como o “milagre econômico”.

Nessa década, o Brasil passou a ter a maioria de sua população nas ci-
dades. A população urbana, motivada pelo êxodo rural e pelo processo 
de industrialização das metrópoles, atingiu seu pico de crescimento no 
século XX. O Centro-Oeste, ao lado dos centros urbanos Sul e Sudeste, atra-
íram imigrantes. Aumentavam a miséria e a violência nas grandes metrópo-
les. Instalavam-se, em solo brasileiro, empresas anglo-americanas de au-
ditoria para acompanhar as multinacionais que foram atraídas para o país. 
A Contabilidade começou sua adaptação. As funções de Auditor Interno, 
Consultor e Auditor Analista se fortaleceram. Foi o início da Contabilidade 
Gerencial no Brasil. 
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1960
• Em abril, os Estados Unidos lançam o primeiro satélite meteorológico;

• A empresa IBM anuncia o lançamento do primeiro computador eletrôni-
co com disco rígido, o RAMAC 305;

• Em 21 de abril, a capital do Brasil é transferida para Brasília;

• Em 3 de outubro de 1960, Jânio Quadros é eleito presidente do Brasil; 

• O CFC decide pela permanência no Estado da Guanabara, conforme a 
Resolução nº 133;

• Surge, em novembro, o Instituto dos Auditores Internos do Brasil.

1961
• Em 3 de janeiro, os Estados Unidos rompem as relações diplomáticas 

com Cuba;

• Em 12 de abril, o russo Yuri Gagarin torna-se o primeiro homem a ir 
para o espaço;

• Em agosto, ocorre a construção do Muro de Berlim;

• Em 25 de agosto, Jânio Quadros renuncia;

• O Rio de Janeiro recebe, pela quarta vez, o Congresso Brasileiro de 
Contabilidade. A sétima edição aconteceu em Petrópolis.

1962
• O Brasil torna-se bicampeão mundial durante a Copa do Mundo de 

Futebol no Chile.

1963
• Em 22 de novembro, o presidente dos EUA John F. Kennedy é 

assassinado;

• Em 1º de maio, a TV Tupi faz a primeira transmissão em cores da televi-
são brasileira;

• Em 17 de outubro, é criada a Associação Científica Internacional de 
Contabilidade e Economia (ACICE).

1964
• Em 1964, a IBM lança o primeiro chip de computador;

• Em 31 de março, inicia-se a Ditadura Militar no Brasil;

• Baixados o Ato Institucional 1 e 2 (AI-1 e AI-2), dando ao governo militar 
o poder de alterar a constituição, suspender direitos políticos; deter-
minar eleições indiretas para a presidência, dissolver todos os partidos 
políticos, entre outras medidas;

• A Lei nº 4.595 cria o Conselho Monetário Nacional e o Banco Central 
do Brasil.

1965
• A Lei nº 4.728 regulamenta o mercado de capitais, outorgando poder 

normativo e de controle sobre tarefas da auditoria. À época, inte-
lectuais da contabilidade realizam duros protestos sob a alegação 
de que o mercado estava dominado pelas multinacionais. Oswaldo 
Alves de Matos, então Presidente do CRCRJ, foi uma das lideranças;

• O CFC reage instituindo, pela Resolução nº 317, o Cadastro de 
Auditores;

• O CFC adota os Princípios Geralmente Aceitos de Contabilidade;
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• A Resolução CFC nº 188 dispõe sobre registro profissional dos conta-
bilistas e cadastral das empresas que explorem serviços contábeis e 
sobre o pagamento da anuidade devida aos Conselhos Regionais de 
Contabilidade;

• A Resolução CFC nº 195 dispõe sobre o Registro de Contabilista.

1966
• Tem início a Revolução Cultural na China;

• O presidente Castelo Branco implanta o AI-3, que estabelecia que gover-
nadores seriam eleitos indiretamente por um colégio eleitoral, bem como 
os prefeitos seriam indicados pelos governadores, com aprovação das 
assembleias legislativas. No mesmo ano, baixa o AI-4, convocando ao 
Congresso Nacional uma nova carta constitucional.

1967
• Em 5 de junho, começa a Guerra dos Seis Dias. Israel ataca a Síria, o Egito 

e a Jordânia;

• Em 25 de junho, ocorre a primeira transmissão de televisão via satélite.

1968
• Em 4 de abril de 1968, é assassinado o ativista pelos direitos civis Martin 

Luther King Jr.;

• Ocorre o primeiro transplante de coração no Brasil;

• É implantado o AI-5, que concedia ao presidente os poderes de cassar 
mandatos, intervir em Estados e Municípios, suspender direitos políticos 
e decretar recesso do Congresso, além de suspender o habeas corpus 
para crimes políticos.

• Constitui-se, oficialmente, o Instituto de Auditores Independentes do 
Brasil (IAIB).

1969
• O homem chega à Lua em 20 de julho de 1969, através da missão Apollo 11;

• Em outubro, é enviado o primeiro e-mail da história entre computadores 
localizados em áreas distantes;

• Em 4 de setembro, é sequestrado o embaixador americano Charles Burke 
Elbrick no Brasil;

• Criação da ArpaNet, em abril de 1969, o embrião da internet;

• Realização, em 1969, do Primeiro Festival de Woodstock nos Estados Unidos.

Anos 1970: ditaduras militares e milagre econômico
Essa década começou com a redução da tensão iminente da Guerra Fria e pelo 
refreamento da corrida armamentista. Os EUA passaram pela Guerra do Vietnã, 
que só terminou em 1975, com derrota dos norte-americanos. Morreram mais 
de 1 milhão de vietnamitas e cerca de 47 mil estadunidenses. Na América Latina, 
diversos regimes ditatoriais foram instalados. Na Europa, por outro lado, Portugal 
e Espanha viviam revoluções que acabaram com as ditaduras. Diversos países 
africanos se tornaram independentes. No Oriente Médio, ocorreu a Guerra do 
Yom Kippur, em outubro de 1973, terminando em uma nova vitória para Israel. 
As nações árabes membras da Organização dos Países Exportadores de Petróleo 
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(OPEP), em retaliação, suspenderam o fornecimento de petróleo aos EUA e às 
potências europeias que apoiavam Israel. Ocorreu a primeira crise do petró-
leo. Houve, ainda, a segunda crise do petróleo, dessa vez em 1979, devido à 
Revolução Islâmica no Irã. A recessão econômica mundial foi agravada.

Na contramão, países como China, Japão e Brasil viviam momentos de pros-
peridade econômica. Cresceu o consumo. A tecnologia avançou e surgiram 
os primeiros microprocessadores, que deram origem, na mesma década, aos 
microcomputadores. 

No Brasil, a ditadura militar alcançou seu auge na primeira metade do decênio. 
A economia cresceu como nunca, o que ficou conhecido como “milagre brasilei-
ro”, com expansão da indústria, das exportações e do emprego. O PIB brasileiro 
cresceu, em média, 10% ao ano. A inflação foi estável entre 1968 e 1974, com 
medidas de controle da moeda, dos salários e dos preços. 

Geisel sucedeu Médici na presidência, assumindo em março de 1974 um mandato 
de cinco anos. Em 1º de julho de 1974, ele fez a fusão do Estado do Rio de Janeiro 
com a Guanabara, e a Cidade do Rio de Janeiro passou a ser a capital. Em seu go-
verno, Geisel deu início ao que denomina de “distensão lenta, gradual e segura”, 
retomando paulatinamente o diálogo com a oposição, a Igreja e determinados 
setores da sociedade. Foi em seu mandato, porém, que aconteceram diversas re-
pressões às passeatas e aos movimentos estudantis, bem como marcantes mortes 
por torturas, como a de Vladimir Herzog em 1975. 

Em plena crise do petróleo, foi lançado o II Plano Nacional de Desenvolvimento, 
com intuito de diminuir a dependência da importação do produto, na época em 
80%. No entanto, não obteve êxito. A queda do crescimento econômico, o dese-
quilíbrio no balanço de pagamentos, a alta da inflação e o grande aumento da 
dívida externa, que em 1979 atingiu a marca de R$ 49,9 bilhões de dólares, re-
sultaram no declínio econômico do Brasil na segunda metade da década de 1970. 

Em 31 de dezembro de 1978, o AI-5 foi finalmente abolido, e em 15 de março de 
1979 Figueiredo assumiu a presidência da República. Em 28 de agosto, em fase 
de redemocratização, o novo presidente sancionou a Lei de Anistia. Em 21 de 
novembro, o Congresso aprovou emenda constitucional que extinguiu a Arena 
e o MDB e restabeleceu o pluripartidarismo. Antes do fim da década, 1979 foi 
marcado ainda por alguns atentados terroristas contra a abertura política e por 
diversas greves operárias.

Na década de 1970, a influência estadunidense alcançou seu ápice no Brasil, com 
grandes reflexos para a Contabilidade. A Lei nº 6.404, de 1976, dispôs sobre as 
Sociedades por Ações, e introduziu o modelo contábil das instituições norte-ame-
ricanas no Brasil. 

Outro marco para a profissão contábil da década foi a aprovação do Código de 
Ética, na gestão do Presidente do CFC Ivo Malhães de Oliveira, contador do Estado 
do Rio de Janeiro. 

1970
• Em 21 de junho, a seleção brasileira conquista seu tricampeonato na 

Copa do Mundo, realizada no México; 

• Tem início a Guerrilha do Araguaia, promovida por militantes do Partido 
Comunista do Brasil (PCdoB) na região norte de Goiás, que dura até 1975;

• A Resolução CFC nº 290 aprova o Código de Ética Profissional do 
Contabilista.
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1971
• A Intel lança o primeiro microprocessador do mundo, o Intel 4004;

• A República Popular da China ingressa na ONU;

• A Revista Brasileira de Contabilidade (RBC), publicação técnica do CFC, 
é relançada, de maneira que permanece até os dias atuais. Sua criação 
data de 1912, circulando até 1920 e, posteriormente, entre 1929 e 
1932, voltando à circulação no período chamado de “segunda fase”.

1972
• Em 1972, são realizados os Jogos Olímpicos de Munique, na então 

República Federal da Alemanha.

1973
• A crise mundial do petróleo gera aumento de 300% no preço do barril;

• Acontece, no dia 11 de setembro, o golpe militar no Chile, liderado pelo 
general Augusto Pinochet, que derruba o governo de Salvador Allende.

1974
• Em 9 de agosto, após o caso Watergate, Richard Nixon renuncia à presi-

dência dos EUA;

• Revolução dos Cravos acaba com o regime militar em Portugal, em abril;

• 15 de março de 1974 – o general Ernesto Geisel assume a presidência 
do Brasil;

• 1º de julho de 1974 – fusão dos Estados do Rio de Janeiro e da Guanabara.

1975
• A missão espacial Viking I explora o planeta Marte;

• Com derrota dos Estados Unidos, termina a Guerra do Vietnã;

• Fim da ditadura franquista, na Espanha;

• Em abril, começa a Guerra Civil no Líbano;

• 25 de outubro: o jornalista Vladimir Herzog é morto sob tortura nas 
dependências do DOI-CODI de São Paulo;

• A Resolução CFC nº 401 decide sobre a fusão dos Conselhos 
Regionais de Contabilidade dos Estados da Guanabara e Rio de 
Janeiro.

1976
• Margareth Thatcher torna-se a primeira mulher a ocupar o cargo de 

Primeira-Ministra Britânica; 

• É fundada a empresa que atualmente é a gigante da computação: a Apple;

• Em 1º de julho de 1976, o presidente Geisel sanciona a Lei Falcão, que 
altera o Código Eleitoral, reduzindo a propaganda política no rádio e na 
televisão a níveis mínimos;

• Entra em vigor a Lei nº 6.404, das Sociedades por Ações, que intro-
duz o modelo contábil das instituições norte-americanas no Brasil;

• A Lei nº 6.385 cria a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que 
passa a exigir do Profissional da Contabilidade um registro específi-
co e a estabelecer normas contábeis e de auditoria.
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1977
• Em março, Geisel encaminha proposta de reforma do Judiciário ao 

Congresso, que não obtém os dois terços de votos necessários à sua 
aprovação. Ele fecha o Congresso e decreta a reforma pretendida, bem 
como o Pacote de Abril.

1978
• O governo brasileiro envia ao Congresso, em junho, um pacote de medi-

das liberalizantes.

1979
• A Nicarágua vive a revolução sandinista, contra a ditadura de Anastásio 

Somoza;

• Em abril, eclode a Revolução Iraniana.

• No dia 15 de março, o general João Baptista Figueiredo assume a presi-
dência do Brasil.

• A Resolução CFC nº 495 dispõe sobre a obrigatoriedade de qualifica-
ção do Profissional da Contabilidade que, no exercício das funções 
de auditor, compareça à assembleia geral e às reuniões do Conselho 
de Administração e do Conselho Fiscal das Sociedades Anônimas.

Anos 1980: colapso mundial e a década perdida
A década de 1980 marcou o declínio da então URSS e do regime socialista 
de maneira geral. Iniciou-se a flexibilização política do regime e buscou-se 
a recuperação econômica, por meio das políticas Glasnost e Perestroika. 
Todo o bloco socialista soviético entrou em convulsão, desencadeando 
diversas rebeliões. A década encerrou com a queda do Muro de Berlim, em 
1989, que anunciou o término da União Soviética e o fim da Guerra Fria, em 
1991. No Golfo Pérsico, ocorreu a Guerra Irã-Iraque. Na América Latina, em 
razão da estagnação econômica, ficou conhecida como a “década perdida”. 
Em 1982, Argentina e Reino Unido se enfrentaram na Guerra das Malvinas. 
Diversos países enfrentaram guerras civis, como El Salvador, Colômbia, 
Angola e Líbano. Em 1986, os Estados Unidos bombardearam a Líbia em 
retaliação a ações terroristas apoiadas pelo governo líbio. Surgiram os 
“tigres asiáticos”, formados por Coreia do Sul, Singapura, Taiwan e Hong 
Kong. A existência da AIDS foi divulgada e, posteriormente, se tornou uma 
pandemia. Em 1986, ocorreu o desastre nuclear de Chernobyl. Também 
nessa década, os computadores começaram a ser usados como ferramen-
tas de trabalho. 

No Brasil, o Congresso aprovou projeto do governo que restabeleceu a elei-
ção direta para governadores. Em novembro de 1982, ocorreram as eleições 
estaduais. Nasceu o Diretas Já em 1983, que ganhou muita força no ano se-
guinte. A população saiu às ruas pedindo eleições diretas para presidente da 
República, com 1 milhão de pessoas no Rio de Janeiro e mais de 1,5 milhão 
em São Paulo. Ainda assim, a emenda das Diretas foi derrotada no congresso. 
Assim, Tancredo Neves e seu vice José Sarney foram eleitos. Tancredo ado-
eceu e faleceu antes de assumir o cargo e Sarney tornou-se presidente até 
março de 1990. Seu governo foi marcado por sucessivos planos – fracassados 
– de combate à inflação. 
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A nova Constituição Brasileira foi promulgada em 1988. Chamada 
“Constituição Cidadã”, afirma a independência dos três poderes, estabelece 
eleições diretas, votos para analfabetos e maiores de 16 anos, direto à greve, 
entre outras garantias individuais, sociais e trabalhistas. Ela vigora até hoje. 

No fim da década, finalmente o povo elegeu seu presidente diretamente. 
O escolhido foi Fernando Collor de Mello. Após quase três décadas, consoli-
dava-se o processo de redemocratização. 

1980
• Em julho, acontecem as Olimpíadas de Moscou, na União Soviética. 

Os Estados Unidos boicotam os jogos por motivos políticos;

• Em 30 de setembro, foi publicado o padrão da ethernet (tecnologia para 
redes locais);

• É constituída, no dia 18 de novembro, a Academia Brasileira de 
Ciências Contábeis, tendo como fundador e Presidente Ivo Malhães 
de Oliveira;

• A Lei nº 6.839 dispõe sobre o registro de empresas nas entidades 
fiscalizadoras do exercício de profissões.

1981
• Ronald Reagan toma posse como presidente dos Estados Unidos;

• Em abril, a nave espacial Columbia faz seu primeiro voo;

• Rondônia deixa de ser território e passa ser um Estado da Federação;

• Promulgada a Resolução CFC nº 529, que dispõe sobre as Normas 
Brasileiras de Contabilidade.

1982
• Em 2 de abril: Início da Guerra das Malvinas.

1983
• Os pesquisadores Luc Montagnier e Robert Gallo identificam o vírus da 

AIDS;

• Em janeiro, a empresa Apple lança o computador Macintosh;

• Nelson Piquet torna-se bicampeão mundial de Formula 1;

• Surge a Central Única dos Trabalhadores (CUT);

• É realizado, no Rio de Janeiro, o I Congresso Latino-Americano de 
Pesquisa Contábil;

• A Resolução CFC nº 563 normatiza as formalidades da Escrituração 
Contábil.

1984 
• Eclode o movimento Diretas Já pela volta das eleições diretas para 

Presidente do Brasil;

• 7 de outubro: nasce o primeiro bebê de proveta no Brasil.

1985
• O buraco na camada de ozônio é identificado pela primeira vez por 

climatologistas;

• Tancredo Neves é eleito indiretamente presidente do Brasil. Porém, 
morre antes de assumir o cargo. Assume o vice-presidente José Sarney. 
Fim da ditadura militar no Brasil;
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• Resolução CFC nº 607 aprova as normas sobre procedimentos de 
Auditoria Independente de instituições financeiras e entidades 
equiparadas.

1986
• A União Soviética sofre o pior acidente nuclear da história. A catástrofe 

ocorreu na cidade de Chernobyl e matou milhares de pessoas;

• É implementado no Brasil o Plano Cruzado, que visava reduzir a inflação 
com tabelamento de preços.

1987
• Uma grave crise econômica abala as bolsas de valores de diversos países 

do mundo.

1988
• Fim da guerra entre Irã e Iraque;

• Em 5 de outubro: é promulgada a Constituição Brasileira;

• Amapá e Roraima deixam de ser territórios e passam a ser Estados bra-
sileiros; é criado o Estado de Tocantins.

1989
• A NASA lança duas importantes sondas espaciais: Galileo e Magalhães;

• Em 9 de novembro: queda do Muro de Berlim e fim da Guerra Fria.

Anos 1990: a última década do século 
Com o fim da Guerra Fria e da União Soviética, o capitalismo venceu, e 
o mundo passou por um clima de otimismo. Consolidaram-se também a 
democracia e a globalização. O primeiro mundo experimentou um grande 
crescimento econômico. Na África, a AIDS se consolidou como uma verda-
deira epidemia, e inúmeras guerras civis dizimaram o continente, como o 
genocídio em Ruanda. Cresceu a preocupação com a preservação do meio 
ambiente. Os EUA se tornaram ainda mais fortes e poderosos. Estourou a 
Guerra do Golfo. O computador se popularizou e começou a chegar nos 
lares brasileiros.

O presidente do Brasil, Fernando Collor, confiscou poupanças visando à 
estabilidade econômica. Denúncias e polêmicas envolveram o presiden-
te, o que desencadeou um movimento de milhares de jovens chamado 
“caras pintadas” em busca do impeachment. Após sua renúncia, assumiu 
Itamar Franco. Em 1994, foi lançado o Plano Real. O país experimentou 
uma grande estabilidade econômica e, inclusive, cresceu. Cresceu também 
a popularidade de Fernando Henrique Cardoso, então Ministro da Fazenda, 
responsável pela implementação do plano que igualava a paridade da mo-
eda e do dólar por meio de uma banda cambial, o que aumentou o poder 
de consumo das famílias brasileiras. Fernando Henrique Cardoso alterou a 
constituição e se elegeu presidente por duas vezes seguidas. 
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No fim da década, cresceram a pobreza e o desemprego. Com as reservas 
cambiais comprometidas, a moeda tornou-se flutuante em janeiro de 1999, 
após não suportar as pressões especulativas da crise russa de 1998. 

O telefone celular foi relativamente popularizado e diminuiu o seu tama-
nho. Surgiram os primeiros comércios eletrônicos. Em 1997, iniciou-se a 
entrega de declarações via processo eletrônico para a Receita Federal. Os 
Profissionais da Contabilidade começaram a se preparar para o que estava 
por vir no novo milênio.

1990
• Ocorre a reunificação da Alemanha;

• Em 22 de maio, é lançado o Sistema Operacional Windows 3.

1991
• Em 17 de janeiro, as forças armadas dos Estados Unidos invadem, com 

apoio de outros países, o Iraque. Começam as operações militares da 
Guerra do Golfo; 

• Em 31 de dezembro, a URSS deixa de existir;

• Ocorre a desintegração da Iugoslávia e tem início a Guerra da Bósnia;

• Em dezembro de 1991 ocorrem os Jogos Pan-Americanos na cidade de 
Havana (Cuba);

• Em 20 de outubro, Ayrton Senna conquista o tricampeonato mundial de 
Fórmula 1;

• Nasce o I Encontro Nacional da Mulher Contabilista, realizado em 
conjunto com a 43ª Convenção dos Contabilistas do Estado do Rio 
de Janeiro (Concerj);

• Lançamento da Pedra Fundamental do Prédio do CFC em Brasília, DF 
(a Resolução CFC nº 719 dispõe sobre a transferência dos serviços 
dos servidores para Brasília);

• Início do Programa de Educação Continuada em âmbito Nacional;

• Criação da Fundação Brasileira de Contabilidade;

• Implantação do Museu Nacional de Contabilidade.

1992
• A cidade do Rio de Janeiro recebe a ECO-92, um encontro mundial para 

o meio ambiente;

• Em 25 de setembro, o Congresso Nacional aprova o impeachment do 
presidente Fernando Collor. Assume o vice-presidente Itamar Franco;

• A Resolução nº 3 do Conselho Federal de Educação (CFE) alterou o 
currículo escolar de Ciências Contábeis;

• O CFC aprova a Resolução nº 731, da Perícia Contábil;

• Em janeiro, a publicação informativa do CRCRJ é remodelada e passa 
a se chamar Jornal do CRC-RJ – A Tribuna do Contabilista.

1993
• Bill Clinton toma posse como 42º presidente dos Estados Unidos;

• Entra em vigor o tratado que instituiu a União Europeia;

• Em 15 de outubro, Frederik de Klerk e Nelson Mandela ganham o prê-
mio Nobel da Paz;
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• Em 21 de abril, é realizado no Brasil o plebiscito sobre sistema de gover-
no. Ganhou a República Presidencialista;

• Resolução CFC Nº 751: dispõe sobre as Normas Brasileiras de 
Contabilidade, definindo que elas estabelecem regras de con-
duta profissional e procedimentos técnicos; classificando-as em 
Profissionais e Técnicas, entre outros aspectos.

• Em setembro, o CRCRJ amplia sua sede, comprando o décimo an-
dar na Praça Pio X, nº 78. O espaço foi usado para implementar o 
Programa de Educação Continuada.

1994
• O NAFTA (North American Free Trade Agreement – Tratado Norte-

Americano de Livre Comércio) entra em funcionamento;

• Em julho, o Brasil se torna tetracampeão durante a Copa do Mundo de 
Futebol nos Estados Unidos; 

• Nelson Mandela torna-se o primeiro presidente negro da África do Sul;

• Em 1º de julho, tem início o Plano Real, criado para diminuir e controlar 
a inflação no Brasil;

• Em 1º de maio, falece o piloto de Formula 1 brasileiro Ayrton Senna, 
durante uma prova na Itália;

• O Manual de Procedimentos Contábeis Aplicáveis à Movimentação 
Financeira das Campanhas Eleitorais é aprovado pela Resolução CFC 
nº 763;

• A DECORE é instituída pela Resolução CFC nº 766.

1995
• Em 5 de julho, é realizado o primeiro processo de clonagem de um 

mamífero, a ovelha Dolly;

• A Microsoft lança o sistema operacional Windows 95;

• Em 1º de janeiro, toma posse como presidente do Brasil Fernando 
Henrique Cardoso.

1996
• Em 17 de abril, ocorre o Massacre em Eldorado dos Carajás numa de-

sastrada ação da Polícia Militar do Pará. O crime chocou o mundo, pois 
matou 19 pessoas;

• Um acidente aéreo interrompeu a trajetória de sucesso da irreverente 
banda Mamonas Assassinas;

• É sancionada a Lei nº 9.317, conhecida como Lei do Simples;

• Em maio de 1996, o CRCRJ lança a publicação especial “A Conquista 
da Profissão Regulamentada”, bem como a medalha, em comemora-
ção aos 50 anos do Decreto Lei nº 9.295, que regulamentou a 
profissão contábil. 
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1997
• O trabalhista Tony Blair é escolhido para ser o Primeiro-Ministro do 

Reino Unido;

• A Receita Federal inicia a entrega de declarações via processo 
eletrônico.

1998
• Em 27 de setembro foi fundada a empresa Google;

• Ocorre a visita histórica do Papa João Paulo II a Cuba;

• Promulgada a Resolução CFC nº 825, que cria o Estatuto dos 
Conselhos de Contabilidade;

• O Manual de Fiscalização dos CRCs é aprovado pela Resolução CFC 
nº 827.

1999
• Em 1º de janeiro, o euro passa a circular em 11 países da União 

Europeia;

• Começa a Guerra do Kosovo no Leste Europeu;

• O Exame de Suficiência como requisito para obtenção do registro 
profissional no CRC é instituído pela Resolução CFC nº 853.

Novo tempo, novo século: a chegada dos anos 2000
Internacionalmente, os anos 2000 são marcados por confrontos entre os 
Estados Unidos e o Oriente Médio. Ações terroristas, como o atentado ao 
World Trade Center em 11 de setembro de 2001 desencadearam inva-
sões americanas aos países no Oriente Médio: a Guerra do Afeganistão, 
do Iraque e o apoio dos EUA a Israel durante o conflito no Líbano e contra 
a Palestina. Chegou ao fim a ditadura de Saddam Hussein no Iraque e dos 
Talibãs no Afeganistão. Também nessa década, a maior parte dos países 
da União Europeia passou a adotar o euro. Vladmir Putin foi eleito presi-
dente da Rússia, após o liberal Boris Yeltsin. As relações com os EUA se in-
tensificaram. Foi eleito à presidência dos EUA o primeiro presidente negro, 
Barack Obama. O regime socialista de Cuba experimenta certa abertura, e 
o governo de Fidel Castro chega ao fim em 2008. 

Na América Latina, candidatos de esquerda chegaram ao poder através 
de eleições democráticas. Destacam-se Hugo Chávez, na Venezuela, Evo 
Morales, na Bolívia, e Luiz Inácio Lula da Silva, no Brasil, o primeiro presi-
dente operário a chegar ao poder.

A economia viveu um período de prosperidade em todo o mundo, mas 
especialmente na China. O Brasil conseguiu acumular mais reservas do 
que a dívida externa, e recebeu status de credor no Fundo Monetário 
Internacional (FMI). O cenário mundial mudou em 2007, quando foi de-
sencadeada uma grave crise econômica com reflexos principalmente em 
países europeus. O Brasil, apesar do baixo crescimento, conseguiu manter 
sua situação econômica estável.

Politicamente, no entanto, o Brasil experimentou um de seus maiores 
escândalos de corrupção: o mensalão. Diversos nomes de políticos fo-
ram citados por investigações da Polícia Federal, por compra de votos 
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de parlamentares no Congresso Nacional do Brasil, que ocorreu entre 
2005 e 2006. O caso teve como protagonistas membros do Partido dos 
Trabalhadores (PT), Popular Socialista (PPS), Trabalhista Brasileiro (PTB), 
República (PR), Socialista Brasileiro (PSB), Republicano Progressista (PRP) 
e Progressista (PP). 

A internet definitivamente se consolidou como um veículo de comunicação 
em massa, algo proporcionado, especialmente, pelas conexões de banda 
larga. Começou a ocorrer o fenômeno de convergência das mídias. Ocorreu 
a globalização da informação. Para a Contabilidade, iniciou-se de fato a Era 
da Tecnologia, marcada pela chegada do SPED.

Em 2006, assumiu a primeira mulher Presidente do CFC, a contadora Maria 
Clara Cavalcante Bugarim. No mesmo ano, aconteceu o I Fórum da Mulher 
Contabilista do Estado do Rio de Janeiro, evento da classe contábil flumi-
nense direcionado especificamente às mulheres.

Outro grande acontecimento no período foi a adoção, com a aprovação da 
Lei nº 11.638/2007, das Normas Internacionais de Contabilidade (IFRS), 
que se configuram como um grande salto para a contabilidade brasileira 
e, consequentemente, para a valorização do profissional. 

Para o CRCRJ, também há um grande marco: a mudança para sua atual 
sede, situada na Rua Primeiro de Março, nº 33. 

2000
• O exército russo invade e toma a Chechênia;

• Ocorrem os Jogos Olímpicos de Sidney;

• A Resolução CFC nº 878, que dispõe sobre o programa de aperfeiço-
amento profissional dos Técnicos em Contabilidade, é aprovada;

• No mesmo ano, são estabelecidos parâmetros nacionais de fiscaliza-
ção para os Profissionais da Contabilidade, por meio da Resolução 
CFC nº 890;

• O CRCRJ reedita o Jornal Nota 10 – o Jornal do Estudante, publica-
ção direcionada aos estudantes do curso de Ciências Contábeis.

2001
• No dia 11 de setembro, atentados terroristas com aviões atingem 

o World Trade Center e parte do Pentágono;

• Inicia-se a Guerra do Afeganistão e o fim do governo talibã no país;

• É outorgada a Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece, em regime 
nacional, parâmetros a serem seguidos para gastos públicos;

• O primeiro clone animal é realizado no Brasil;

• O país passa por uma crise energética e racionamento de energia;

• Uma grave crise econômica atinge a Argentina.

• Em reunião plenária do CRCRJ em 24 de maio, o então Presidente 
Carlos de La Rocque comunica que o CFC aprovou empréstimo soli-
citado pelo CRCRJ para compra de sua nova sede.
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2002
• O euro começa a circular na Europa;

• Conflitos entre Israel e Palestina se acirram;

• Luiz Inácio Lula da Silva é eleito presidente do Brasil;

• O Brasil conquista seu pentacampeonato na Copa da Coreia do Sul  
e do Japão;

• Novas responsabilidades são atribuídas aos Profissionais da 
Contabilidade, com a aprovação do novo Código Civil Brasileiro;

• São estabelecidas as Normas para a Educação Profissional 
Continuada, por meio da Resolução CFC nº 945;

• O CRCRJ lança o projeto Certificado Empresa Cidadã, em vigor até hoje.

2003
• Saddam Hussein é deposto, condenado à morte e executado na forca;

• Eclode a Guerra do Iraque, com invasão dos EUA ao país;

• Néstor Kirchner é eleito presidente da Argentina;

• O presidente da Bolívia, Sánchez de Lozada, é deposto;

• É aprovada a Resolução 965/2003, que dispõe sobre as normas pro-
fissionais dos Auditores Independentes.

2004
• George W. Bush é reeleito presidente dos EUA;

• Madri sofre atentados terroristas;

• O Haiti é ocupado por tropas de paz da ONU, após conflitos armados se 
espalharem pelo país. Tropas brasileiras participam da ação;

• A Ásia é afetada pelo tsunami;

• O CRCRJ adquire o prédio de sua nova sede, na Rua Primeiro de 
Março.

2005
• Londres é atingida com atentados terroristas;

• A China ultrapassa 1,3 bilhão de habitantes;

• Morre o Papa João Paulo II, seu sucessor é Bento XVI;

• Eclode no Brasil o escândalo do mensalão;

• Mulheres assumem o poder na Alemanha (Ângela Merkel), no Chile 
(Michelle Bachelet) e na Libéria (Ellen Johnson-Sirleaf);

• É criado, por meio da Resolução nº 1.019, o Cadastro Nacional dos 
Auditores Independentes (CNAI). 

2006
• Luiz Inácio Lula da Silva é reeleito presidente do Brasil;

• Hugo Chávez é reeleito presidente da Venezuela;

• O ditador Augusto Pinochet, julgado por crimes contra a humanidade, 
morre antes do veredito;

• Ocorre a cisão da Sérvia e Montenegro;

• É criado o Fórum da Mulher Contabilista do Estado do Rio de Janeiro;

• No mesmo ano, Maria Clara Cavalcante Bugarim se torna a primeira 
Presidente mulher do CFC.
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2007
• Em maio, o Papa Bento XVI visita o Brasil;

• O Brasil é escolhido para sediar a Copa de 2014;

• O Supremo Tribunal Federal abre processo contra os acusados do 
mensalão;

• Nasce o Sistema Público de Escrituração Digital (SPED);

• É criado o Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC);

• As Normas Internacionais de Contabilidade (IFRS) são adotadas no 
Brasil, com a aprovação da Lei nº 11.638;

• Em 29 de outubro, a sede do CRCRJ passa a funcionar na Rua 
Primeiro de Março, em prédio próprio, onde está até os dias atuais.

2008
• Barack Obama é eleito o primeiro presidente negro dos EUA;

• Uma grave crise econômica atinge os EUA;

• Doente e debilitado, Fidel Castro deixa o governo de Cuba;

• Em agosto, ocorre a Guerra da Geórgia contra a Rússia, a Guerra dos 
Cinco Dias;

• O Kosovo declara sua independência;

• O Nepal proclama sua república, após 240 anos de monarquia;

• Ocorrem os Jogos Olímpicos de Pequim;

• Surge o Programa de Voluntariado da Classe Contábil (PVCC).

2009
• Em 20 de janeiro, Barack Obama é empossado presidente dos EUA;

• Uma pandemia de gripe suína atinge diversos países, entre eles o Brasil;

• A Cidade do Rio de Janeiro é escolhida como sede das Olimpíadas 2016;

• É aprovada a Lei nº 11.941, que autorizou o parcelamento de dívidas 
tributárias, conhecido como REFIS.

Anos 2010: tecnologia em ascensão, economia mundial 
em decadência
A segunda década do século inicia em meio a uma grave crise econômica de 
escala mundial que afeta, principalmente, os países da União Europeia. O aumen-
to do desemprego é sentido pelos jovens, que mesmo qualificados, ficam fora 
do mercado de trabalho. Manifestações populares eclodem por todo o mundo: 
Primavera Árabe, no Norte da África; Occupy Wall Street, nos EUA; Indignados da 
Espanha, entre tantas outras. As forças populares mostram sua força, depondo 
regimes ditatoriais. Os levantes são marcados por outra grande característica do 
período: o hibridismo entre a rua e as redes.

Desponta a Apple e as vendas de smartphones e tablets enquanto caem as 
de computadores tradicionais. O mundo, cada vez mais conectado, toma 
consciência rapidamente da crise migratória na Europa, que recebe centenas 
de milhares de pessoas vindas da África e da Ásia. Também no escopo da 
tecnologia, ocorre o escândalo conhecido como Vatileaks, em que documen-
tos secretos do Vaticano foram roubados e vazados, denunciando casos de 
corrupção e disputas internas. Os acontecimentos culminam na abdicação do 
Papa Bento XVI, em 2013, algo que não ocorria desde o século XIII. O Papa 
Francisco, primeiro oriundo da América Latina, se torna o novo pontífice.
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EUA e Cuba retomaram relações diplomáticas após cinco décadas. Osama 
Bin Laden foi capturado e morto. Teve fim a Guerra do Iraque. Morreram 
Hugo Chávez, presidente da Venezuela, Fidel Castro, ex-presidente de Cuba, 
e Nelson Mandela, ex-presidente da África do Sul.

A NASA decretou o fim da era do ônibus espacial, após conclusão da 
Estação Espacial Internacional. A China ultrapassou o Japão e se tornou a 
segunda maior economia do mundo.

No Brasil, foi eleita a primeira presidente mulher, Dilma Rousseff, em 2010. 
Em 2013, o aumento na tarifa dos transportes públicos foi o estopim para a 
ocorrência de protestos em todas as capitais brasileiras. Ocorreu o julgamen-
to do mensalão, com 25 réus condenados, e a Operação Lava Jato, que apura 
um rombo histórico na Petrobras. A popularidade de Dilma foi abalada, mas 
ela se reelegeu em 2014. Em seu segundo mandato, o Brasil enfrenta uma 
das mais graves crises econômicas e políticas. Dilma Rousseff sofreu impea-
chment e assumiu seu vice-presidente, Michel Temer, em 2016.

O CRCRJ elege sua primeira Presidente mulher, Diva Maria de Oliveira Gesualdi. 
Em 2011, é inaugurado o Centro de Memória e História da Contabilidade, em 
sua sede. O período de 2013 é considerado o Ano da Contabilidade no Brasil. 
Em 2014, assume a Presidente Vitória Maria da Silva. Em 31 de março de 
2017, o CRCRJ completará setenta anos.

2010
• Fim da Guerra do Iraque;

• Um terremoto provoca grande destruição no Haiti, país mais pobre 
do Hemisfério Norte, causando a morte de mais de 200 mil pessoas;

• A Grécia entra em crise interna e alarma toda a zona do euro;

• A Europa vive crise na previdência;

• O Brasil anuncia a comercialização da segunda família de cédulas do 
real, que substituíram as originais, lançadas em 1994;

• Aprovada a Lei nº 12.249/10, que alterou o Decreto-Lei nº 9295/46. 
Entre as principais mudanças, decide que a regulação acerca 
dos princípios contábeis e a edição das Normas Brasileiras de 
Contabilidade são de responsabilidade do CFC; introduz o Exame 
de Suficiência como requisito para obtenção de registro profissional; 
define o Programa de Educação Profissional Continuada e a fixação 
de valor em real para a cobrança da anuidade dos CRCs.

2011
• Osama Bin Laden é capturado e morto em 2 de maio; 

• O mundo árabe é abalado por uma onda de protestos;

• Um terremoto de 9 graus na escala Richter abala o Japão, deixando mais 
de 13 mil mortos e 16 mil desaparecidos;

• A Estônia torna-se o 17º Estado a adotar o euro como moeda;

• Dilma Rousseff toma posse como presidente do Brasil, a primeira mulher 
presidente do país;

• O CRCRJ inaugura seu Centro de Memória e História.

2012
• Obama é reeleito presidente dos EUA;

• A ONU reconhece a Palestina como Estado;
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• No dia 6 de agosto, o robô Curiosity pousa em Marte e inicia sua 
exploração;

• Brasil sedia a Rio+20;

• O presidente do Paraguai, Fernando Lugo, sofre processo de 
impeachment, Federico Franco assume;

• A Venezuela adere ao Mercosul.

• A Resolução CRCRJ nº 423 estabeleceu os critérios para a concessão 
do Certificado de Mérito ao Profissional da Contabilidade, entregue 
a profissionais com histórico irrepreensível, pelo menos vinte anos 
de registro ativo e 70 anos de idade.

2013
• O Papa Bento XVI abdica e é eleito o Papa Francisco; 

• Venda de smartphones supera a de celulares;

• Morre Hugo Chávez, presidente da Venezuela;

• Morre Nelson Mandela, figura importante pela luta contra o apartheid 
e ex-presidente da África do Sul;

• Nicolás Maduro é eleito na Venezuela;

• No Brasil, manifestações levam milhares às ruas; 
• Ocorre, em Santa Maria (RS), o incêndio na boate Kiss, deixando 242 

jovens mortos;

• No dia 18 de março, o CFC lança, em sessão solene no Congresso 
Nacional, a campanha 2013: Ano da Contabilidade no Brasil, com o 
objetivo de tornar positiva a imagem da Contabilidade.

2014
• EUA e Cuba retomam relações diplomáticas após cinco décadas;

• Dólar chega ao maior valor em nove anos;

• A África tem pior epidemia de Ebola já registrada;

• Israelenses e palestinos acertam cessar-fogo após 2 mil mortes;

• O Brasil sedia a Copa do Mundo;

• No Brasil, é sancionado o Marco Civil da Internet;

• Deflagrada a Operação Lava Jato, a maior operação policial da história 
brasileira, destinada à apuração de esquemas de lavagem de dinheiro na 
Petrobras;

• Inflação acumulada no ano vai a 6,52% e estoura teto da meta;

• Morre o presidenciável Eduardo Campos em uma queda de avião;

• No dia 26 de outubro, Dilma Rousseff é reeleita presidente;

• Após dez anos em queda, o número de brasileiros em extrema pobreza 
volta a crescer.

2015
• Ocorre a crise migratória na Europa ,com milhares de refugiados oriun-

dos da África, do Oriente Médio e da Ásia;

• Entra em vigor a União Econômica Euroasiática;

• Grécia vive ano de crise;

• Paris é alvo de ataques terroristas;

• Brasil entra em forte recessão e tem nota de crédito rebaixada, perden-
do o grau de investimento;
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• Ruptura de barragem controlada pela Samarco em Minas Gerais destrói 
todo o ecossistema da bacia do rio Doce, considerado um dos maiores 
desastres ambientais do país;

• O CRCRJ realiza sua milésima plenária, durante a 57ª Convenção dos 
Contabilistas do Estado do Rio de Janeiro (CONCERJ), em Petrópolis.

2016
• Donald Trump é eleito o 45º presidente dos Estados Unidos da América;

• Fidel Castro morre aos 90 anos;

• A presidente Dilma Rousseff sofre processo de impeachment, e o vice-
-presidente Michel Temer assume;

• O Rio de Janeiro recebe as Olimpíadas e Paralimpíadas;

• Um desastre aéreo mata tripulação e jogadores da Associação 
Chapecoense de Futebol no voo para disputa da final da Copa Sul-
Americana de 2016, em Medellín, na Colômbia, causando comoção 
nacional;

• O Sindicato dos Contabilistas do Município do Rio de Janeiro 
(SINDICONT-Rio) comemora seu centenário;

• O CRCRJ lança projeto-piloto remodelando o Ensino a Distância no 
Dia do Profissional da Contabilidade (22 de setembro);

• O CRCRJ lança campanha institucional com o objetivo de valorização 
da classe, com o slogan: “Contabilidade. Quem leva a sério, leva a 
melhor”;

• O CRCRJ firma Termo de Cooperação Técnica com o Tribunal 
Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, para atuar na capacitação dos 
Profissionais da Contabilidade que realizaram prestações de contas 
eleitorais, bem como auxiliar voluntariamente na sua análise.

2017
• Chega ao fim o segundo mandato de Barack Obama como presidente 

dos Estados Unidos e Donald Trump é empossado;

•  Istambul, na Turquia, sofre um atentado ocasionando 39 mortos e 69 
feridos;

• O Brasil sofre com rebeliões em penitenciárias, com presos fugitivos e 
assassinados;

• O Ministro do STF e Relator da Lava Jato, Teori Zavascki, morre em que-
da de avião em Paraty, no Rio de Janeiro;

• O CRCRJ completa setenta anos de fundação.

Continua…
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DDepois de conhecermos a história da Contabilidade desde o 
mundo antigo, bem como os principais acontecimentos no 
Brasil e no mundo desde 1940 até 2017, passaremos, agora, 
ao Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de 
Janeiro, sua evolução, marcos e memórias desde 31 de mar-
ço de 1947 até 31 de março de 2017.

Da fundação aos dias atuais
Apesar de formalmente não ser considerado o primeiro 
Conselho Regional de Contabilidade criado no Brasil, foi no 
Estado do Rio de Janeiro onde tudo começou.

Era 27 de maio de 1946 quando, no Palácio do Catete, na 
cidade do Rio de Janeiro, o Presidente Eurico Gaspar Dutra 
promulgou o Decreto-Lei nº 9.295, que criou o Conselho 
Federal de Contabilidade (CFC) e os Conselhos Regionais de 
Contabilidade (CRCs), com a atribuição primordial de fiscali-
zar o exercício da profissão. No mês seguinte, o CFC insta-
lou-se na cidade do Rio de Janeiro, então capital da República, 
na Av. Franklin Roosevelt, 115 - 10º andar. O Governo Federal 
outorgou a presidência desse Conselho ao Dr. Paulo de Lyra 
Tavares. Os demais membros eleitos foram João Ferreira de 
Moraes Júnior, Ovídio Paulo de Meneses Gil, Manoel Marques 
de Oliveira, José Dell’Aora e A. A. de Brito Pereira.

CRCRJ: uma história 
de pioneirismo

Ata da Assembleia Geral realizada em 1946

Reunião plenária do CFC quando sediado no Rio de Janeiro
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Em 2 de outubro de 1946, o CFC, por meio da Resolução nº 3, deu instruções para a 

instalação dos Conselhos Regionais de Contabilidade, para eleições de seus membros 

pelos sindicatos das capitais dos estados, e na ausência destes, pelas associações 

profissionais. O Instituto Brasileiro de Contabilidade e o Sindicato dos Contabilistas, 

à época os maiores órgãos de representação da profissão, ficaram responsáveis pela 

organização dos profissionais no sentido da instalação do Conselho Regional de 

Contabilidade do Rio de Janeiro.

O Conselho Regional do Estado da Guanabara, com sede no município do Rio de 

Janeiro, foi criado em 12 de fevereiro de 1947. Seu primeiro Presidente foi o Sr. Rinaldo 

Gonçalves de Souza (1947 a 1953). No mês seguinte, em 31 de março de 1947, foi a vez 

do Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro, este com sede em 

Niterói, na época capital do Estado. Seu primeiro Presidente foi o Sr. Emílio Dias Filho 

(1947 a 1955). Com a fusão do Estado do Rio de Janeiro com a Guanabara, ocorrida em 

março de 1975, foi criada a Junta Governativa, presidida pela Contadora Nilza Corrêa dos 

Santos e pelos contadores Mario Giraldo, Milton Martins dos Santos, Lauro de Lacerda e 

Armindo Dias Innocêncio, criada em 12 de dezembro de 1975. Depois de muitas reuni-

ões, os dois Conselhos Regionais foram fundidos, formando o atual Conselho Regional 

de Contabilidade do Rio de Janeiro.
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Ata de instalação do Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro, em 31 de março de 1947
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Ata de Termos de Posse de Presidente do CRC-RJ, em 1947

Descerramento da Placa Comemorativa da compra do 10º andar da 
então sede do CRCRJ, na Praça Pio X, em setembro de 1993

Ao longo de seus 70 anos, o CRCRJ passou por três sedes: 
a primeira situava-se na Cinelândia, um dos mais populares 
locais do centro do Rio de Janeiro. Depois disso, mudou-se 
para a Praça Pio X, na Candelária, onde ocupava três andares. 
Em outubro de 2007, passou a funcionar na sede em que 
está até hoje: o imponente prédio que se localiza na Rua 
Primeiro de Março, nº 33, no Centro do Rio de Janeiro.

Desde então, passaram pela casa 31 Presidentes e centenas 
de Conselheiros. Hoje, a classe fluminense reúne mais de 57 
mil pessoas. E os 48 Conselheiros, divididos entre efetivos e 
suplentes, estão prontos para representá-la.
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Linha do tempo

JUNHO · 1946
Criação do CFC (Conselho 
Federal de Contabilidade) 

no município do Rio de Janeiro

OUTUBRO · 1946
A Resolução nº 3 dá instruções 

para a instalação dos CRCs 
e as eleições de seus membros

MAIO · 1946
Aprovação do 

Decreto-Lei nº 9.295,  
que cria o CFC e os CRCs

31 DE MARÇO · 2017
O CRCRJ completa 70 anos
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MARÇO · 1947
Criação do Conselho Regional 

do Rio de Janeiro na cidade 
de Niterói, capital do Estado

DEZEMBRO · 1975
Unificação dos CRCs da 

Guanabara e do Rio de Janeiro, 
dando origem ao atual CRCRJ

FEVEREIRO · 1947
Criação do Conselho Regional 

do Estado da Guanabara  
na cidade do Rio de Janeiro (DF)
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Emílio Dias Filho
Gestão 1947 a 1955

1969 a 1973

Roberto Soares
de Mattos

Gestão 1958 a 1960

João Júlio de Mello
Gestão 1963
1967 a 1969

Gelsio Quintanilha 
Pinto

Gestão 1963 e 1964

Jairo Guimarães
de Mello

Gestão 1964

Waldemar Bonelli
Gestão 1965 e 1966

Dilson Esteves 
Damas

Gestão 1965

Itagiba Pinheiro
Gestão 1966

Nelson da Cunha
Gestão 1967 e 1968

Oswaldo Alves
de Mattos

Gestão 1969 a 1973
1978 e 1979

Antonio Lopes 
Martins

Gestão 1959 e 1961

Ary Pinto
de Carvalho

Gestão 1960 a 1962

Custódio Clemente 
S. Pinto

Gestão 1960 a 1962

Vicente Giffoni
Gestão 1954

Lamartine da 
Fonseca Almeida

Gestão 1955 a 1958

Manoel Damas Ortis
Gestão 1956 a 1958

1960

Mario Giraldo
Gestão 1974 e 1975

Milton Martins
dos Santos

Gestão 1974 a 1977

Lauro de Lacerda
Gestão 1977

Antonio Paiva Mello
Gestão 1980 e 1981

Orlando Martins 
Pinto

Gestão 1982 a 1985

José de Oliveira 
Brum

Gestão 1986 e 1987

Elysio de Souza 
Tavares

Gestão 1988 e 1989

Hugo Rocha Braga
Gestão 1990 e 1991

José Augusto
de Carvalho

Gestão 1992 e 1993

Adilson Votto Braga
Gestão 1994 a 1997

Carlos de La 
Rocque

Gestão 1998 a 2001

Antonio Miguel 
Fernandes

Gestão 2006 a 2009

Diva Maria de 
Oliveira Gesualdi

Gestão 2010 a 2013

Vitória Maria
da Silva

Gestão 2014 a 2017

Nelson Monteiro
da Rocha

Gestão 2002 a 2005
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“Me formei em Contabilidade em 1944. Aos 66 anos, tive a oportunidade de 

assumir a presidência do Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janei-

ro, de abril de 1960 a dezembro de 1962. Na época da minha gestão, não havia 

a receita e a tecnologia que há hoje, e o Conselho foi criando essa necessidade 

para crescer.

As Convenções dos Contabilistas aconteciam nas cidades, e, nessas ocasiões, 

se homenageava as autoridades e havia seções especializadas para a discus-

são de temas de relevância para a profissão, com um relatório final dos temas 

aprovados. Comecei a frequentá-las em 1951. A primeira que eu fui, foi a tercei-

ra edição, realizada na cidade de Barra Mansa, e o presidente do evento era 

Cícero Cunha.

Fui eleito Presidente da Federação, do Conselho Regional do Rio de Ja-

neiro e membro titular efetivo do Conselho Federal de Contabilidade. À 

época, ele se localizava na Rua Debret, com o Presidente Eduardo Foresti. 

Acompanhei a transição do CFC para Brasília por meio da imprensa, pelas 

publicações no diário.

A função do CRC é dar condição ao formando de ser profissional: ele só 

pode exercer a profissão com o prévio registro no Conselho; e acompanhar o 

exercício da profissão por esse profissional a fim de preservar a profissão con-

tábil. Essa função vem se ampliando com o fortalecimento e crescimento do 

Conselho, que hoje oferece muito mais atividades do que antigamente. Então, 

a oferta do aprimoramento ao Profissional da Contabilidade se tornou uma 

grade função da entidade.

Digo sempre aos estudantes de Ciências Contábeis sobre a importância de es-

tudar e de não ter comodidade, porque eles devem pensar, discutir e debater. O 

jovem precisa ter a consciência de que só o diploma não basta. O que interessa 

é a perseverança e a busca por uma conquista.

Finalizei minha gestão satisfeito por ter prestado serviço à classe. Fico mui-

to feliz pelo crescimento do Conselho.”

Custódio Clemente S. Pinto
Presidente do CRCRJ na gestão 
1960-1962
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“Da minha gestão para cá, foi possível identificar o crescimento da profissão 

contábil, principalmente em termos de valorização, com o aperfeiçoamento 

da graduação e de especialidades, e pela tecnologia, com uma modificação 

considerável da legislação à frente dessas questões.

Antes, tudo era manual e agora é tudo informatizado. Tudo que o Profissio-

nal da Contabilidade fazia de cabeça ou no papel hoje é feito pelo programa do 

computador. Antigamente, o profissional contábil só servia para preencher os 

recibos para recolhimento de imposto. Hoje, ele é analista, técnico judicial e 

perito judicial, dependendo da especificação dentro da área. Agora, podemos 

dizer que o nosso trabalho passa pelo viés intelectual e caminha por uma outra 

metodologia de execução, contando com o acesso à informação para estudar 

principalmente as leis e normas que são de difícil interpretação.

Fico satisfeito em ver que o Conselho acompanhou toda essa evolução, se 

preocupando com a Educação Continuada para que o nosso profissional esteja 

sempre se profissionalizando, de maneira que ele possa prestar os serviços que 

a sociedade espera com ética e responsabilidade.”

“Assumi a presidência do Conselho no ano de 1988. Na época, era contador 

por vocação e na classe já havia vivido 40 anos ininterruptos, participando da 

grande maioria de seus eventos, sobretudo Convenções e Congressos. Presidi este 

órgão, secundado por 17 Conselheiros e por 51 funcionários, para fiscalizar o 

exercício profissional e defender suas prerrogativas legais, isto é, o seu mercado 

de trabalho.

Desempenhamos a nossa missão tentando contribuir – dentro das nossas re-

conhecidas limitações – para a formação profissional dos colegas. Procuramos 

levar aos nossos pares meios para atingirem o seu bem-estar em nossa comuni-

dade. E não só fiscalizamos o exercício profissional, como propiciamos métodos 

de aperfeiçoamento para competirem, com a igualdade exigível, no desigual 

mercado de trabalho. 

Procuramos valorizar o exercício profissional, fiscalizando as invasões de 

áreas, oficiando órgãos promotores de concurso, dos direitos e atribuições exclu-

sivas dos Profissionais da Contabilidade na atividade pública e privada. Dedi-

camo-nos muito em propiciar meios para que os profissionais permanecessem 

em contato com as nossas atividades para a avaliação do nosso desempenho.

Nossa gestão nos fez enxergar duas situações com características muito espe-

ciais e significativas, que nos proporcionaram motivo de permanente reflexão: 

ser contabilista e ser Presidente. A presidência deste Conselho conteve aspectos 

sempre oportunos de serem lembrados. Apesar de passageira e transitória, a 

nossa missão de Presidente, ou de Conselheiros, sobre todas difícil e penosa, co-

roou-se, entretanto, de um halo de luz que nos acende a alma em vitórias com-

pensadoras. Este mandato nos permitiu rever a nossa história e os seus vultos. 

O coração se alegra quando o espírito realiza. Sou muito grato e honroso pela 

nossa administração.”

Elysio de Souza Tavares
Presidente do CRCRJ na gestão 
1988-1989

Mario Giraldo
Presidente do CRCRJ na gestão 
1974-1975
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“Comecei a profissão contábil muito cedo. Concluí o Curso Técnico em Con-

tabilidade em 1955. A minha inscrição no CRC do antigo Estado do Rio de 

Janeiro se deu oito anos após a criação do Conselho, como ‘guarda livros’. Em 

1956, com apenas 19 anos, montei meu próprio escritório e venho, de lá até o 

presente, exercendo a profissão, tendo me formado posteriormente em Direito, 

Administração e Ciências Contábeis. Fui professor universitário e exerço até 

hoje as três profissões nas quais me formei.

Comecei na época fazendo Contabilidade à mão. As máquinas RUF e, pos-

teriormente, os computadores, que chegaram nos anos 1980 trouxeram várias 

inovações.

Desde cedo me interessei pelas entidades contábeis, tendo sido Conselheiro 

no CRC do antigo Estado do Rio de Janeiro, na cidade de Niterói, onde iniciei 

a minha vida.

A minha primeira presidência foi no Sindicato dos Contabilistas de Niterói. 

Logo depois, ainda no sindicato de Niterói, criei a Federação dos Contabilis-

tas nos Estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia, onde tive a minha 

segunda presidência.

No exercício da presidência da Federação dos Contabilistas, fui eleito, por 

indicação do saudoso Companheiro Ivo Malhães de Oliveira, membro efetivo 

da Academia Brasileira de Ciências Contábeis, cargo que exerço até hoje com 

muito orgulho.

Em 1987 tive a minha terceira presidência, ao ser eleito para a Confederação 

Nacional dos Profissionais Liberais (CNPL) em Brasília.

Pensava ter terminado o meu ciclo de presidências, mas em 1991, ao concluir 

o meu mandato na CNPL, fui “convocado” para a minha quarta presidência, 

dessa vez no Conselho Regional de Contabilidade, do novo Estado do Rio de 

Janeiro, no biênio 1992-1993.

No Conselho, tive a grande satisfação de ter aumentado o patrimônio do 

órgão, com a aquisição do 10º andar do prédio da Praça Pio X, além de ter 

promovido a aproximação com as entidades sindicais, iniciando o movimento 

das Entidades Congraçadas, hoje consolidado.

A sucessão de presidências de Entidades Contábeis não se encerraria no  

CRCRJ, pois, em julho de 1997, assumi a minha quinta, e creio que derradeira, 

presidência, dessa vez no Sescon-RJ, onde permaneci até julho de 2004, tendo, 

nesse período, adquirido o 6º pavimento da Avenida Passos, 120, para a sede 

da entidade.

Consta que fui o único contador desse Estado a presidir cinco entidades da 

classe contábil, a saber: Sindicato dos Contabilistas de Niterói, Federação dos 

Contabilistas do RJ, ES e BA, Confederação Nacional das Profissões Liberais 

(CNPL), CRCRJ e Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis (Sescon-RJ).

Representando também a classe contábil, exerci o cargo de Conselheiro Efeti-

vo do SESC do Estado do Rio de 2000 a 2004 e ainda hoje, representando a Fe-

deração Nacional das Empresas Contábeis (Fenacon), sou membro do Conselho 

Nacional do SENAC, desde 2004, com mandato até 2018.

Por tudo isso, me orgulha pertencer a essa classe à qual dediquei a minha 

vida, mantendo-me na ativa até esta data, à frente da minha empresa de 

Contabilidade, em funcionamento hoje na Barra da Tijuca, iniciada em abril 

de 1956 e que neste ano completará 61 anos de existência e da qual não penso 

ainda em me aposentar.”

José Augusto de Carvalho
Presidente do CRCRJ na gestão 
1992-1993
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“A profissão contábil aconteceu na minha vida quase que por um acaso. 

Desde logo percebi que ali existia uma oportunidade para um jovem oriundo 

do subúrbio do Rio de Janeiro, de uma classe mais humilde, como a maioria 

dos profissionais contábeis.

Agarrei a oportunidade e, ao longo da trajetória profissional, comecei a me 

deparar com situações que pelo conhecimento que tinha dos dados e das infor-

mações geradas pela contabilidade, poderiam ser solucionadas pelos profissio-

nais do setor contábil e, assim, me conscientizei da grande importância da ca-

tegoria para o desenvolvimento econômico das empresas, e mais tarde, no setor 

público. Também percebi como nós, Profissionais da Contabilidade, poderíamos 

contribuir para o desenvolvimento dos entes federativos e do nosso país.

Ao mesmo tempo que identificava a importância do profissional, verifi-

cava a necessidade de modificar a imagem que muitos faziam da classe. Um 

fato marcante na minha vida profissional, quando muito jovem ouvi de um 

diretor financeiro de um banco que uma ação considerada menor só pode-

ria ser coisa de um Profissional da Contabilidade. Na hora não tive cora-

gem de reagir, acredito que pela tenra idade, mas esse fato doloroso marcou 

a minha vida profissional e me prometi que ninguém faria mais aquilo com 

nenhum profissional.

Foi com esse espírito em que, inicialmente como Conselheiro e depois como 

Presidente do CRCRJ, me dediquei à causa contábil e conduzi minhas ações. 

Um exemplo de vitória para a classe foi a criação da Lei nº 3.720, de 5 de março 

de 2004, em favor das sociedades de profissionais liberais, que reduziu a inci-

dência do ISS, em 2004. Outras grandes realizações em meu mandato foram a 

criação do balcão de empregos virtual e a compra do prédio onde até hoje o 

CRCRJ está sediado. E, claro, a realização do Show do Contabilista, que come-

morou o Dia do Profissional da Contabilidade. A primeira edição foi realizada 

em 2003, com a cantora Fernanda Abreu, o grupo Roupa Nova e o ator Marcos 

Frota. Reunimos 5 mil pessoas no Maracanãzinho, que teve entrada gratuita.

Mesmo não estando hoje nas entidades da classe, continuo na defesa intran-

sigente de nossa categoria, agora com minha atuação pública. Por isso, nesses 

70 anos do Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro, entidade 

que muito me orgulho de ter presidido, quero me somar a todos aqueles que 

contribuíram para que chegássemos aqui com a categoria conquistando cada 

dia o seu espaço e importância na sociedade.

Não quero, neste momento, apenas saudar o que já aconteceu e a estrada 

pavimentada até aqui. Quero também trazer uma palavra de incentivo aos 

jovens profissionais e aos estudantes, para que se engajem na defesa dessa pro-

fissão que pode continuar contribuindo para o desenvolvimento de nosso país.” Nelson Monteiro da Rocha
Presidente do CRCRJ na gestão 
2002-2005
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“Fui a primeira mulher eleita a assumir o cargo máximo do Conselho, algo 

que sempre tive como objetivo dentro da área profissional. Dessa forma, pude 

colaborar com meus colegas atuando diretamente com o nosso Conselho Di-

retor nas decisões que melhor pudessem agregar valor ao nosso profissional. 

Entendo que não é discriminação de gênero, e sim que nós precisamos traba-

lhar pela nossa competência. Mas que nós, mulheres, precisamos também ter 

a oportunidade de demonstrar a nossa capacidade e o nosso valor, trazendo 

as nossas características femininas para um ambiente que normalmente, nas 

gestões, eram muito masculinas. 

Busquei trabalhar sempre com toda prudência e cuidado para que pudesse 

dar o melhor retorno à nossa classe. Foi uma honra. Sinto-me orgulhosa em 

fazer parte da galeria de Presidentes como um marco, onde outras colegas 

nossas, certamente, terão a chance de dar continuidade, provando que o lugar 

da mulher será onde ela quiser estar”.

Diva Maria de Oliveira  
Gesualdi
Primeira Presidente mulher do 
CRCRJ, na gestão 2010-2013

Marcos das Gestões

“O marco da minha gestão foi a aquisição do 10º andar da antiga sede do 

CRCRJ. O 6º andar foi comprado quando eu era diretor Vice-Presidente de 

Administração e o 10º andar enquanto eu fui o Presidente.

Outro marco importante foi a aproximação das entidades sindicais com o 

Conselho, que foi meu embrião desse movimento das entidades congraçadas. 

Até então, os Conselhos não se relacionavam muito com os sindicatos, e fico 

feliz em dizer que iniciei esse processo”.

José Augusto de Carvalho 

“A atual sede do CRCRJ foi reformada e entregue durante a minha presidên-

cia. Quando assumi, a entidade funcionava em outro prédio, mas este novo já 

havia sido comprado. Porém, tivemos que equilibrar a situação financeira e 

realizar as obras para o funcionamento.

Também investimos na Educação Continuada e na TV CRCRJ. Ampliamos 

os convênios de saúde e educação para a classe contábil. ”

Antonio Miguel Fernandes 
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“Com o nosso tipo de administração, nós conseguimos coordenar todas as 

entidades de classe e fazer com que elas participassem do Conselho. Inclusive, 

futuramente isso deu uma grande representatividade, porque a maioria dos 

Conselheiros eram ligados às entidades de classe. Então, nós os trouxemos para 

dentro do Conselho. E, consequentemente, com a entidade debatendo conosco 

os problemas de interesses da classe, sejam reivindicatórios ou de atendimento 

às necessidades do país, geravam políticas públicas que nós encaminhávamos”.

Oswaldo de Mattos

“O que fizemos de mais importante durante a minha gestão, foi conquistar 

a simpatia e o apreço de todos os municípios. Construímos um bom relaciona-

mento, o que foi fundamental para o fortalecimento e crescimento da entidade.”

Custódio Clemente

“Da nossa gestão, nos orgulhamos da criação do Centro de Memória e 

História da Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro, onde Profissionais 

da Contabilidade deram depoimentos sobre suas trajetórias de vida profis-

sional no nosso Estado. Para compor o acervo, buscamos recolher alguns 

objetos, como máquinas de vários períodos, livros e documentos das respec-

tivas épocas, fazendo, assim, uma exposição para que os nossos profissionais 

e os estudantes que visitam o Conselho possam conhecer um pouco mais da 

história da Contabilidade do nosso Estado. O Centro de Memória e História 

funciona na sede do Conselho, no 7º andar.

Outra ação que nos marcou muito positivamente, foi o Conselho Diretor 

Itinerante. Participávamos de reuniões em outros municípios levando in-

formações das ações de cada área própria do Conselho e ouvindo profis-

sionais de outras regiões, promovendo uma grande aproximação, além de 

levar o conhecimento sobre as atividades do CRCRJ e sua importância para 

o fortalecimento da classe.

Também implementamos a Entrega de Certificado de Mérito aos profissio-

nais que completavam 70 anos, visando ao reconhecimento e a valorização 

do Profissional da Contabilidade pelo trabalho realizado com qualidade 

técnica e ética, durante a Plenária do CRCRJ ou nos Conselhos Diretores; e, 

na mesma ocasião, a entrega da Carteira Profissional, para promover uma 

interação entre diferentes gerações de profissionais.

Outras ações relevantes foram a criação do Prêmio Américo Matheus 

Florentino, do Projeto Integração CRCRJ-Escola e da página do Conselho no 

Facebook; o lançamento do Ensino a Distância, a publicação de livros de Nor-

mas Contábeis e o ingresso no Fórum Permanente de Desenvolvimento Econô-

mico do Rio de Janeiro.”

Diva Gesualdi
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Os três pilares
Instituídos pelo Decreto-Lei nº 9.295/1946, os Conselhos 
Regionais de Contabilidade foram criados para registrar 
profissionais e empresas e fiscalizar suas atuações. 70 
anos depois, as necessidades da classe se tornaram mais 
complexas – assim como a própria estrutura destas en-
tidades. Hoje, o sistema CFC/CRCs abrange, também, o 
Desenvolvimento Profissional dos seus integrantes.

Desde receber a documentação de recém-formados até o 
acompanhamento rigoroso do seu trabalho e o incentivo à 
Educação Continuada, o CRCRJ trabalha para elevar ao má-
ximo a qualidade dos serviços de Contabilidade prestados.

Atividade primordial do Conselho, o primeiro pilar é o 
Registro Profissional. O trabalho inicia na organização e 
realização do Exame de Suficiência, que ocorre duas vezes 
por ano, com cerca de 3 mil candidatos em cada edição. O 
passo seguinte é receber as documentações dos profissio-
nais aprovados no exame e das organizações contábeis, 
mediante abertura do processo que ocorre na Central de 
Atendimento e no Setor de Atendimento às Delegacias. 
Essa área é uma das mais informatizadas do Conselho, o 
que permite consultas e solicitações diretamente via web 
para reduzir a burocracia e acelerar os procedimentos para 
os Profissionais da Contabilidade. Depois do recebimento 
dos documentos, os colaboradores do setor realizam aná-
lise minuciosa, e, em seguida, o processo é liberado para 
ser apreciado e aprovado pelos Conselheiros da Câmara 
de Registro. Ressalta-se que desde 2012, quando foi im-
plementado o Sistema de Processo Eletrônico de Registro, 
conhecido pela sigla de SPER, desenvolvido pelo CFC com 
apoio técnico dos Conselhos Regionais, todo o processo é 
eletrônico, assim, não se utiliza papel.

O segundo pilar, a Fiscalização, foi a peça-chave para a insti-
tuição dos Conselhos. Por meio dela, busca-se garantir a ci-
dadãos, empresas e governo serviços contábeis de qualidade 
e preservar a imagem da classe diante da sociedade. Além 
de fiscalizar as atividades da categoria, também se evita a 
reincidência de irregularidades no exercício da profissão.

Frota da Fiscalização do CRCRJ em 1993

Estudantes durante Exame de Suficiência, em março de 2000

Frota da Fiscalização do CRCRJ em 2016

Equipe de Fiscais do CRCRJ em 1992
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A fiscalização da obrigatoriedade da escrituração contábil 
analisa se os profissionais responsáveis pela contabilidade 
de empresas e entidades cumprem as Normas Brasileiras 
de Contabilidade (NBCs) e a Legislação Empresarial. 
O cumprimento das NBCs é verificado também nas 
Demonstrações Contábeis, que devem estar registradas 
no órgão competente e assinadas pelo responsável técni-
co. A fiscalização dos contratos de prestação de serviços 
também é meta deste departamento, que tem divulgado a 
importância do documento para garantir ao profissional 
mais segurança. Outra função é fiscalizar a emissão da 
Declaração Comprobatória de Rendimentos (Decore) e os 
documentos comprobatórios.

Ainda entre as atividades do setor, está a verificação da 
obrigatoriedade do Bacharelado em Ciências Contábeis 
para o exercício da função de Perito Contábil, por meio 
do envio de ofícios que alertam sobre esse requisito a juí-
zes. Também são fiscalizadas as empresas comerciais não 
contábeis, solicitando o preenchimento de uma ficha com 
a relação de funcionários dos setores de Contabilidade e 
Auditoria. Com esse documento, notifica-se ou autua-se 
os irregulares.

Curso do CRCRJ em 1993

Evolução das carteiras profissionais

O departamento acumula também outras funções internas, 
como análises de processos, controle de prazo de processos e 
notificações, atendimento aos profissionais notificados ou atu-
ados, bem como os denunciantes, distribuição e controle de 
processos enviados a outros setores e confecção de relatórios 
para o CFC e para a administração.

No caso do CRCRJ, busca-se uma fiscalização preventiva, no 
sentido de orientar ao Profissional da Contabilidade e não, 
somente, punir. Nesse sentido, desde 2015, o CRCRJ alia o 
modelo eletrônico de fiscalização com aspectos da tradicional 
fiscalização presencial. A principal motivação é por reconhecer 
a necessidade de uma mudança cultural na classe para garantir 
a eficácia do trabalho.

O departamento de Fiscalização atua em paralelo com o de 
Desenvolvimento Profissional, o terceiro pilar do CRCRJ. Seu 
papel é promover a Educação Continuada para aperfeiçoar a 
qualificação profissional, com a intenção de produzir serviços 
úteis e fundamentais para toda a sociedade.

As atribuições do Departamento de Desenvolvimento 
Profissional giram em torno da educação: agendamento de cur-
sos, promoção de palestras, visitas às Instituições de Ensino de 
nível Superior e Técnico, além de maior integração com os coor-
denadores de cursos destas instituições, por exemplo. Também 
é sua função organizar fóruns com professores e encontros 
com auditores.

Por meio da Comissão de Educação Profissional Continuada 
(CEPC), define também a pontuação do Programa de Educação 
Continuada, além de receber e avaliar as instituições capacita-
doras. Outra ação importante é a disponibilização de um balcão 
de estágio e empregos, além de um sistema online para pro-
fessores que procuram oportunidades de trabalho. Em 2016, o 
departamento também passou a ser responsável pelo projeto 
piloto com nova formatação de Ensino a Distância do CRCRJ, 
que oferece cursos de maneira totalmente gratuita, via internet 
para profissionais registrados e em dia. 

Para que estes pilares funcionem afinados, o Conselho Regional 
de Contabilidade do Rio de Janeiro conta ainda com outras vi-
ce-presidências, câmaras e departamentos, como Jurídico, 
Cobrança, Atendimento, Operacional, Compras, Contabilidade, 
Controle Interno, Comunicação, Eventos, entre outros.
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“Costumo dizer que somos o coração do Conselho. A Vice-Presidência gerencia 

as áreas de Comunicação, Eventos e o setor Jurídico. É por meio desses setores que 

levamos conhecimento para o profissional por meio de palestras de qualidade, 

divulgamos o que é interessante para a classe e lutamos pela permanência dos 

bons profissionais.

O trabalho que estamos realizando é perceptível: os eventos, divididos em pales-

tras, fóruns e seminários são nossos grandes destaques. Alcançamos muitos pro-

fissionais e abordamos diversas temáticas. Na área de Comunicação, buscamos, 

a cada dia, nos aproximar do profissional e ressaltar a importância dele para a 

sociedade, bem como levar informação de qualidade e de relevância.

Assim, cuidamos com muito carinho de nossas mídias, como a Revista do 

CRCRJ, o Portal, os Boletins Informativos e Especiais e o nosso Facebook. O CRCRJ 

realiza muito em prol da categoria, e é por meio da Comunicação que damos voz 

a essas realizações.”

“Uma das principais atribuições do CRCRJ é a Fiscalização, ao lado do Desen-

volvimento Profissional, e do Registro Profissional. É por meio dela que o Conselho 

verifica a atividade do Profissional da Contabilidade e busca manter, no mercado 

de trabalho, os profissionais de reputação ilibada e qualificados que, com seu tra-

balho, possam contribuir para a transparência das contas do país.

Como Vice-Presidente de Controle Interno, realizamos um trabalho sério e concre-

to de transparência para dar exemplo aos profissionais e demais entidades, tendo 

como objetivo evitar a reincidência de irregularidades no exercício da profissão.

Assim, a Câmara realiza um trabalho permanente. Durante todo o ano, fiscali-

za as ações do Conselho, analisa a gestão da presidência e tem a grande responsa-

bilidade de conhecer todos os outros setores, bem como aprovar as contas e emitir 

pareceres sobre elas. É o verdadeiro fiscal do CRCRJ.”

“A Pesquisa é um dos principais vieses do ensino e, no Conselho Regional de Con-

tabilidade do Rio de Janeiro, não é diferente. Nossa Câmara é responsável pela Bi-

blioteca do CRCRJ, pela Base Atena, pela Rede de Bibliotecas da Área de Ciências 

Contábeis (ReBACC) e também pela revista Pensar Contábil, publicação científica 

do CRCRJ com conceito B3 na Capes.

Também incentivamos o debate de questões normativas, coletando e encami-

nhando sugestões ao CFC. Além disso, realizamos eventos de natureza técnico-cien-

tíficos com o objetivo de contribuirmos para a maior capacitação dos profissionais. 

Nosso foco, portanto, é estimular os graduandos e profissionais da classe contábil 

à crescente e contínua veia na pesquisa e estudo técnicos em sua área de atuação.

Nesse sentido, também está sob nosso escopo dois prêmios instituídos pelo CRCRJ: 

o Prêmio Contador Geraldo de La Rocque, que visa a incentivar a pesquisa no pla-

no técnico e ético do exercício da profissão contábil, e o Prêmio Contador Américo 

Matheus Florentino, que tem como objetivo incentivar a pesquisa dos alunos do 

curso de graduação em Ciências Contábeis localizados no Estado do Rio de Janeiro, 

com ou sem coautoria do docente.

Antonio Ranha da Silva
Vice-Presidente de Controle 
Interno do CRCRJ

Márcia Tavares Sobral 
de Sousa
Vice-Presidente do CRCRJ

Francisco José dos Santos 
Alves
Vice-Presidente de Pesquisa 
e Estudos Técnicos do CRCRJ
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Outro fato relevante é a coordenação do Programa de Voluntariado da Clas-

se Contábil, o qual, entre as diversas ações, destacamos: Observatórios Sociais; 

Educação Financeira; Incentivo a doações aos fundos: Criança e Idoso; e apoio ao 

Ministério Público Federal na análise dos recursos do Programa do Dinheiro Dire-

to na Escola.”

“Nossa função é promover a Educação Continuada para desenvolver a quali-

ficação profissional, de forma a melhorar a capacitação de nossos serviços para 

toda a sociedade. Cabe atuar na oferta de cursos, palestras, seminários, fóruns, 

visitas às instituições de ensino de nível superior, além de maior integração com os 

coordenadores e professores de cursos dessas instituições, por exemplo.

Por se tratar de Desenvolvimento Profissional, o departamento cada vez mais 

aprimora a qualidade dos serviços prestados à sociedade, o que corrobora a boa 

prática profissional, com o zelo e a ética que tanto nos honram. Acreditamos que 

um profissional bem preparado protege a sociedade e o seu patrimônio.

Para realizar nosso trabalho, que é vinculado à Câmara de Desenvolvimento 

Profissional (CDP), nós contamos com as seguintes Comissões: Educação Profis-

sional Continuada (CEPC), Análise de Pedidos de Credenciamento de Professor, 

Docentes de Cursos de Ciências Contábeis e também o Conselho Editorial do Jornal 

Nota 10 – O Jornal do Estudante.

Por meio da CEPC, definimos também a pontuação do Programa de Educação 

Continuada, além de receber e avaliar as instituições capacitadoras. Também re-

conhecemos os docentes do CRCRJ que mais se destacaram em nossos cursos, bem 

como os formandos de maiores coeficientes de rendimentos de cada instituição 

de ensino superior, além de disponibilizarmos um balcão de estágio e empregos, 

bem como um sistema on-line para professores que procuram oportunidades de 

trabalho. Em 2017, nosso departamento também teve a satisfação de lançar um 

novo projeto do CRCRJ: a Educação a Distância para todos os profissionais de 

Contabilidade registrados.”

“O departamento de Registro é responsável pela recepção dos documentos de pro-

fissionais e de organização contábeis, mediante abertura do processo que ocorre 

na Central de Atendimento e no Setor de Atendimento às Delegacias. Essa área é 

uma das mais informatizadas do Conselho, o que permite consultas e solicitações 

diretamente via web, para facilitar a vida dos profissionais contábeis.

Nossa principal atribuição é receber, analisar e despachar os diversos processos 

que tramitam no setor de atendimento, tais como registros, transferências, alte-

rações de cadastro, reestabelecimentos e baixas de registro. Além dessa atividade 

primordial, organizamos e realizamos o Exame de Suficiência, que ocorre duas 

vezes por ano, com cerca de 3 mil candidatos em cada edição. Também somos res-

ponsáveis por recepcionar os alunos que participam do Projeto Integração CRCRJ 

Escola, cujo objetivo é aproximá-los do Conselho quando ainda estão na Univer-

sidade, para que possam conhecer nossa atuação e os benefícios de integrar uma 

categoria regulamentada.

 Ressalto, ainda, que todas as atividades da área são apresentadas em nossas 

reuniões plenárias, que são abertas aos Profissionais da Contabilidade, garantin-

do transparência aos processos.”

Waldir Jorge Ladeira 
dos Santos
Vice-Presidente de 
Desenvolvimento Profissional 
do CRCRJ

Marcelo dos Santos 
de Oliveira
Vice-Presidente de Registro 
Profissional do CRCRJ
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“A Vice-Presidência Operacional é responsável por fazer as coisas aconte-

cerem. À frente dos setores da Contabilidade, do Departamento Pessoal, da 

Informática, da Gerência Predial, da Gerência de Transportes, da Secretaria 

de Compras, da Gerência de Cobranças, da Gerência de Serviços Auxiliares, 

da Tesouraria e da Câmara Operacional, tem por objetivo cuidar da estrutura 

do Conselho como um todo.

Assim, mantemos o prédio e a estrutura física; operamos a folha de paga-

mento dos funcionários e seus respectivos benefícios; cuidamos da arrecadação 

para os projetos de todas as outras vice-presidências. Externamente, cuidamos 

das relações institucionais, mantendo contato com outros conselhos de classes e 

com empresas parceiras, visando à realização dos nossos projetos. Nosso traba-

lho é zelar pelo Conselho e pelo atendimento de qualidade para os profissionais 

vinculados à entidade.”

“Nossa atividade foi criada para valorizar a profissão da contabilidade e dar 

segurança à sociedade quanto à capacidade técnica e ética de nossos profissionais. 

Cumprimos metas estabelecidas pelo Conselho Federal de Contabilidade a partir 

do plano estratégico de fiscalizar todos os Profissionais da Contabilidade e empre-

sas contábeis do Estado do Rio de Janeiro em um período de até três anos. Essa fis-

calização visa orientar o profissional nas suas atividades para exercer a profissão 

no cumprimento das Normas Brasileiras de Contabilidade.

Fiscalizamos as Organizações Contábeis, as empresas não contábeis que se divi-

dem em comerciais, entidades sem fins lucrativos e instituições financeiras, além 

dos órgãos públicos e empresas de auditoria, a fim de verificar se esses profissio-

nais estão desempenhando a profissão como determinam a legislação e as Normas 

Brasileiras de Contabilidade. Realizamos trabalhos junto aos peritos contábeis, 

analisando toda a documentação contábil.

Nosso objetivo não é punir, mas sim educar. A fiscalização age em favor da 

classe contábil e da sociedade, garantindo profissionais éticos e qualificados no 

mercado de trabalho.”

“Compete ao CRCRJ instalar Delegacias dentro da sua jurisdição, objetivan-

do a descentralização e maior eficiência da execução de suas atribuições regi-

mentais, para cumprir o planejamento estratégico do Sistema CFC/CRCs, que 

contém projetos que visam aperfeiçoar, ampliar e difundir ações de Registro, 

Fiscalização e Educação Continuada.

Nesse sentido, o Vice-Presidente de Interior deve supervisionar as atividades 

das Delegacias, interagindo com os demais Vice-Presidentes do Conselho.

Assim sendo com a departamentalização por área geográfica, temos instala-

das 19 Delegacias regionais ou municipais. O Delegado é o representante insti-

tucional e político-cultural da sua jurisdição.

Além de apoiar as ações anteriormente descritas, deve estreitar relações com 

órgãos e entidades municipais, autoridades civis, políticas eclesiásticas da sua 

base territorial.”

Gil Marques Mendes
Vice-Presidente de Fiscalização 
Ética e Disciplina do CRCRJ

Luiz Francisco Peyon
Vice-Presidente de Interior 
do CRCRJ

Samir Ferreira Barbosa 
Nehme
Vice-Presidente Operacional 
do CRCRJ
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Palavra dos funcionários: histórias de dedicação

Trabalho e reconhecimento

“Ingressei no Conselho Federal de Contabilidade em 1974, como Datiló-

grafa e, posteriormente, fui conquistando outros cargos como Auxiliar Ad-

ministrativo, Secretária da Presidência e Assessora Operacional, este após 

conclusão da faculdade de Administração de Empresas. A seguir, cursei 

pós-graduação em Análise de Sistemas e fui convidada a assumir a Chefia 

do Departamento de Processamento de Dados, em 1980, cargo esse que ocu-

pei até a minha saída do CFC, em março de 1994.

Como Assessora Operacional e Chefe do Departamento de Processamento 

de Dados, tive a oportunidade de conhecer a grande maioria dos Conselhos 

Regionais, prestando assessoramento e aplicando treinamento, o que para 

mim foi um trabalho muito importante, à medida em que não só levava 

novos conhecimentos, mas também adquiria, pois pude conhecer outras cul-

turas, outros métodos de trabalho, assimilando aquilo que também pudesse 

melhorar o meu trabalho. 

Posso dizer que ter trabalhado no CFC por 20 anos foi muito importante 

para a formação da minha carreira profissional, pois sempre tive meu tra-

balho reconhecido e, consequentemente, me foram dadas as oportunidades 

de crescimento.

Acompanhei o processo de fusão dos Conselhos Regionais do Estado do 

Rio de Janeiro e Guanabara, enquanto ainda era funcionária do CFC. Em 

1994, fui admitida neste CRCRJ, na função de Chefe do Departamento de 

Informática, onde permaneci até 2003, passando a trabalhar no Departa-

mento de Desenvolvimento Profissional, onde até hoje me encontro, tendo 

assumido a chefia do Departamento em 2007. 

Na minha carreira no CRCRJ, em especial quando lotada na área de Infor-

mática, cujo Departamento se relaciona mais diretamente com os demais, 

acompanhei o crescimento do Conselho como um todo, cuja administração e 

funcionários sempre procuraram agregar melhorias que trouxessem maior 

qualidade no atendimento aos profissionais. 

Parabenizo o CRCRJ pelos 70 anos, dos quais tenho orgulho de fazer parte 

há 23 e, somando ao tempo do CFC, totaliza 43 anos que acompanho a traje-

tória deste Conselho, e pude testemunhar a sua evolução.”

Maria de Fátima G. Bacelo
Colaboradora do CRCRJ 
e ex-colaboradora do CFC

Maria de Fátima Bacelo quando funcionária do CFC
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Marise Furtado
Mais antiga colaboradora 
do CRCRJ

Minha história no CRCRJ

“Ingressei para o quadro de funcionários do CRC do Estado do Rio de Janeiro 

no dia 2 de janeiro de 1973, portanto há 44 anos, depois de ter sido aprovada no 

concurso público realizado no exercício de 1972. Fui admitida como Escrevente 

Datilógrafa. Primeiramente fiquei lotada no Setor de Registro e Cadastro.

O início da minha carreira como funcionária do CRCRJ foi no antigo CRC 

do Estado do Rio de Janeiro, situado à rua Maestro Felício Toledo, em Niterói. 

Posteriormente, as dependências passaram para a rua Dr. Borman, também 

no Centro de Niterói. Foi nesse período que houve a fusão dos estados do Rio 

de Janeiro e Guanabara e a criação da Junta Governativa, que deu origem ao 

atual CRCRJ. 

No final de 1975, fui designada, nas dependências do antigo CRC da 

Guanabara, para providenciar o envelopamento das anuidades e contribui-

ções sindicais para remessa aos Correios, e também para datilografar guias de 

anuidades aos profissionais que iam ao Órgão solicitá-la. O destino de todos os 

funcionários do antigo CRC (Niterói) era ser transferido para o Rio de Janeiro, 

pois a Sede do novo CRC funcionaria na Capital do Estado. Gradativamente, os 

funcionários iriam ser transferidos para a Capital. Posteriormente, foi criada 

uma agência para atendimento aos profissionais jurisdicionados em Niterói e 

Maricá, na Sede onde funcionava o CRC de Niterói.

O antigo CRC do Estado do Rio de Janeiro contava com várias Delegacias 

no interior, como Três Rios, Volta Redonda, Itaperuna, Nova Friburgo, Bar-

ra Mansa, entre outras, mas o CRC da Guanabara era somente ele. Naquele 

tempo, para efetuar a cobrança de anuidade, datilografava-se o recibo e fa-

zia-se o Bordeaux, tudo em máquina de escrever mecânica; posteriormente 

veio a máquina elétrica, seguida da eletrônica, até chegar a era do compu-

tador.

Nesses anos, como funcionária do CRCRJ, ocupei cargos em diversos setores, 

como Secretaria, Protocolo e Arquivo, Suprimento, Atendimento às Delega-

cias e Central de Atendimento. Atuei, também, em diversas eleições, desde 

aquelas em que contávamos os votos manualmente.

Também sou da época em que as carteiras expedidas a profissionais eram de 

dois tipos: livreto (escrita à mão) e cédula (carteira de papel), que era datilogra-

fada em máquina manual. Tínhamos que ter muito cuidado, pois se houvesse 

algum erro, não tinha como apagar.

Um fato ocorrido em 1973: procedi o registro de um profissional, e depois de 

cinco anos, nos conhecemos, namoramos e casamos em 1982. Dessa união temos 

dois filhos e dois netos.

Concluindo: gosto do que faço, visto a camisa do CRCRJ, procuro me in-

ter-relacionar com os colegas de outros Setores, para melhor desenvolver o 

trabalho que realizo.

Quero registrar agradecimentos a algumas pessoas, umas não estão mais no 

nosso convívio, por estarem em um plano superior, também os que resolveram 

se afastar por aposentadoria, ou por terem achado que era a hora própria, e 

aos que permanecem no nosso dia a dia, colaborando sempre que solicitados. 

Obrigada pelas suas presenças em meu convívio profissional. Foi e é muito 

importante ter conhecido e vivido com vocês!”

Carteira profissional de Marise Furtado
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Evolução nos logos do CRCRJ
Os Profissionais da Contabilidade do Rio de Janeiro devem 
se recordar desse logo do CRCRJ, que esteve em uso na 
década de 2000. A ideia era passar o envolvimento das ati-
vidades do CRCRJ dentro de um mundo em plena mudança. 
Assim, do nome CRCRJ, surgem a forças e ações, represen-
tadas pelas setas, que lideram e estão em sua vanguarda. 
O semicírculo branco representa toda a classe contábil, que 
recebe e vive as ações das setas. O anel do planeta mostra o 
movimento e o envolvimento com o que acontece ao redor, 
e as cores azul e vermelho representavam o Estado do Rio 
de Janeiro à época.

Em 2010, houve uma verdadeira revolução visual no CRCRJ, 
com o lançamento do novo logo da entidade. Com foco na 
engrenagem e no caduceu, ela já estava em sintonia com 
o Conselho Federal de Contabilidade e os outros regionais. 
A intenção era, de fato, mostrar a coesão do sistema CFC/
CRCs e da categoria em torno de sua atuação e do desenvol-
vimento do país como um todo. A presença da engrenagem 
destaca, além da força dos Profissionais da Contabilidade, 
sua relação direta com outras categorias e áreas do saber, 
reiterando a ideia de que a profissão contábil faz parte de 
um sistema com peças interdependentes e fundamentais. 
Junto a ela está o círculo interno, reforçando a unidade en-
tre os profissionais da categoria. No centro do logo, está o 
caduceu, considerado “símbolo da profissão contábil”. Seu 
bastão remete ao poder daqueles que dominam a Ciência 
Contábil, enquanto as serpentes entrelaçadas são símbolos 
da sabedoria necessária para perceber o momento certo para 
agir e o caminho que deve ser seguido. No alto, enquanto 
as asas representam a presteza e a dedicação profissional, 
o elmo tem a função de proteger os profissionais de pensa-
mentos negativos. Se a tradição estava bem representada 
nas imagens, o dinamismo e a modernidade eram os traços 
marcantes nas tipografias usadas na razão social e na sigla 
do Conselho, que realçavam a sobriedade e, ao mesmo tem-
po, suavizavam a marca.

O logo atual do CRCRJ foi instituído em 2014, a partir da 
definição da obrigatoriedade de uma identidade visual única 
para todo o sistema. Assim, alinhada com o CFC e os CRCs, 
a nova logomarca do CRCRJ parte da figura da engrena-
gem, porém com releitura mais moderna, o que demonstra 
visão no futuro sem se desvencilhar do passado da institui-
ção. A engrenagem representa a força dos Profissionais da 
Contabilidade e também a relação que a Ciência possui com 
outras áreas do saber, reforçando o compromisso da cate-
goria em contribuir com o desenvolvimento do país. A ideia 
é reforçada, ainda, com a referência à bandeira nacional, 
de forma estilizada, que também demonstra a importância 
da classe, que se projeta mais e mais para a sociedade. Por 
fim, a tipologia marcante reitera a força da categoria, que, 
unida, se organiza e consolida a cada dia.
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O selo dos 70 anos
Criado especialmente para o ano de 2017, o selo dos 70 anos 
do CRCRJ foi pensado para ser jovem e dinâmico. Os números 
foram desenhados à mão, utilizando curvas suáveis para que 
um ar de modernidade fosse acrescentado em seu design.

Os números 7 e 0 se cruzam para mostrar uma interativi-
dade que o Conselho tem com seus profissionais. A fonte 
da palavra “anos” foi escolhida para completar o ar jovial 
do logo, por ser uma tipografia fina e moderna. Utilizada 
em itálico, traz ainda mais dinamismo e, ao mesmo tempo, 
elegância, reforçando a ideia de que o CRCRJ é dinâmico, 
acessível e une jovialidade e tradição. 

A Tribuna do Contabilista: de Jornal a Revista Digital
Uma das principais revoluções trazidas pela era da Internet 
é o modo de consumir informações. Se antes os grandes 
conglomerados de mídia impressa monopolizavam os veí-
culos e as notícias, hoje a população tem acesso aos mais 
diversificados meios na Internet. E o acesso se dá não so-
mente de seus computadores, mas na palma da mão, com 
os smartphones.

A Pesquisa Brasileira de Mídia 2015, produzida pela Secretaria 
de Comunicação Social da Presidência da República para traçar 
os hábitos de consumo de mídia pela população brasileira, 
mostrou que 67% dos brasileiros acessam a Internet em busca 
de notícias ou de informação. Sobre os veículos impressos, os 
dados comprovam o que há muito já é sabido: o seu declínio 
– 76% dos entrevistados afirmaram não ler jornal impresso.

Assim, fica clara a necessidade de uma reformulação na ma-
neira de informar todos os públicos, e com o Profissional da 
Contabilidade não poderia ser diferente.

O Conselho sempre buscou as melhores maneiras para se 
comunicar com a classe contábil. Por exemplo, com a publi-
cação Boletim CRC-RJ Informa, que perdurou até a década 
de 1990. 

Em janeiro de 1992, surgia o Jornal do CRCRJ – A Tribuna do 
Contabilista; modelo que continua vigente, com alterações, 
até os dias atuais. Sem quantidade fixa de páginas, que varia-
vam entre 8 e 12, a periodicidade era mensal, com distribui-
ção direcionada e gratuita aos Profissionais da Contabilidade. 
A edição 1 anuncia a posse da nova diretoria, traz uma lista 
de todos os funcionários do Conselho – à época, eram 75 –, 
artigos e notícias para a classe.

“O Jornal do CRC – A Tribuna do Contabilista – com novo 
visual, formato e conteúdo, isto é, com uma nova apresen-
tação, e que pretendemos que seja, como de fato será, um 
importante canal de comunicação do CRC com a Classe, e 
vice-versa.” (Editorial “A Casa é nossa”, Jornal do CRC-RJ, edi-
ção 1, 1992)

Em 1996, o jornal passa a ser impresso colorido. Em 2001, 
ele é novamente reformulado e assume identidade visual que 
se mantém semelhante até os dias atuais.



67| 70 anos do CRCRJ |

CRCRJ: uma história de pioneirismo

Em 2009, passou a se chamar Revista do CRCRJ, tornando-
-se mais prática, informativa e atraente, em razão não só 
do novo layout, mas também do conteúdo técnico e claro. 
Porém, foi só no ano seguinte, em 2010, que a revista 
inicia uma nova fase, a partir do nº 13, quando ganhou 
nova versão eletrônica, repleta de recursos que facilitam a 
navegação. É possível, por exemplo, “folhear” as páginas 
usando o ícone do mouse de seu computador. Além disso, 
a capa e o índice disponibilizam links diretos para as ma-
térias de cada seção. A interação é ainda maior nas funcio-
nalidades de recomendação via e-mail, Twitter e Facebook. 
Atualmente, sua principal forma de acesso é eletrônica, e 
são impressos 2 mil exemplares, distribuídos em eventos 
do Conselho e de parceiros.

Em 2017, a Revista do CRCRJ chegará ao número 50, compro-
vando seu sucesso e importância para toda a classe contábil.

Proximidade com as instituições de ensino
Uma das prerrogativas do CRCRJ é contribuir para o aprimoramento do ensino de 
Ciências Contábeis. Nesse sentido, busca aproximar-se das instituições de ensino su-
perior para identificar suas dificuldades, demandas e necessidades, bem como de-
monstrar sua atuação aos futuros Profissionais da Contabilidade desde a graduação. 
Nesse sentido, o Conselho realiza palestras nas faculdades, promove anualmente 
o Encontro de Dirigentes e Docentes de Ciências Contábeis, possui a comissão de 
Dirigentes dos Cursos de Ciências Contábeis, vinculada à Câmara de Desenvolvimento 
Profissional, e diversos outros projetos voltados aos estudantes.

“Ao longo da sua existência, o CRCRJ sempre procurou incentivar a busca pelo 

conhecimento dos seus Profissionais da Contabilidade. Motivados por essa ne-

cessidade, enfatizamos a aproximação com as instituições de ensino superior, 

apresentando aos estudantes a importância e o significado do Conselho para 

a profissão contábil. Incrementamos a realização de palestras em instituições 

de ensino, promovendo aproximação com os alunos e também estimulando-os 

a visitar o Conselho.

Para evoluir cada vez mais essa relação, nosso trabalho tem sido feito de ma-

neira contínua, porque entendemos que, se o aluno passa a ter conhecimento 

dos seus deveres e direitos ainda na condição de estudante, além da necessida-

de de ele se aproximar do Conselho, terá mais responsabilidade no desempenho 

da profissão, porque conhecerá bem nossas leis e normas.

A aproximação do CRCRJ com as instituições de ensino visa, principalmen-

te, a mostrar a importância do Conselho, a razão de sua existência, bem como 

mostrar ao futuro profissional que ele precisa conhecer as nossas normas pro-

fissionais e éticas para que possa ter um bom desempenho na profissão que ele 

abraçou, e que é tão importante para a nossa sociedade.”

Diva Gesualdi
Presidente do CRCRJ na Gestão 2010-2013 e representante do CRCRJ no CFC
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Investimento no interior
O CRCRJ, com o objetivo de atender os Profissionais da Contabilidade de maneira satis-
fatória em todo o Estado, mantém 19 Delegacias de representação do Conselho. Nelas, 
o Profissional da Contabilidade que não tem fácil acesso à sede pode obter informações, 
realizar procedimentos e tem à disposição o Delegado, que transmite as demandas 
locais para a administração. 

“As Delegacias regionais possuem alguns papéis fundamentais em benefício 

dos profissionais e estudantes da sua jurisdição, pois é ela quem fornece os ser-

viços que são realizados na sede do Conselho, encurtando a distância e o custo 

do deslocamento do profissional, que consegue, assim, usufruir dos serviços 

dentro de suas próprias regiões com a mesma qualidade que é oferecida em 

nossa sede.

Como Delegado, realizei um sonho profissional quando fui nomeado para 

ser o representante da região da Costa Verde em 2014. É uma satisfação imen-

surável poder fazer parte de um grupo que prima pela capacitação dos nossos 

profissionais e pela fiscalização do exercício da nossa profissão.”

Delegado Anderson Marinho – Angra dos Reis

“Como Delegado, me sinto muito feliz por conseguir acrescentar algo todos 

os dias a cada profissional que passa pela Delegacia e ver a evolução de um 

trabalho feito com tanto afinco pelo e para o Profissional da Contabilidade 

de nossa região. Agradeço por fazer parte desse Conselho que tanto nos honra 

com sua eficácia; esse estreitamento com o Profissional da Contabilidade se 

faz necessário, o profissional se sente mais perto do CRCRJ e também se faz re-

presentado nos órgãos regionais e municipais, conseguindo obter um resultado 

cada vez mais satisfatório.”

Delegado Fillipe dos Santos – Araruama

“Já são quase 30 anos à frente da Delegacia do Conselho Regional de Contabi-

lidade em Barra do Piraí, algo que me orgulha muito por estar representando 

essa profissão que abracei e pela qual construí a base da minha vida. A satis-

fação do meu trabalho vem em forma de respeito e gratidão a todos os mais 

de 600 profissionais das nove cidades do Sul Fluminense aos quais represento. 

Companheiros e amigos de uma luta diária e constante para o firmamento e o 

reconhecimento da nossa profissão em uma sociedade em que cada vez mais a 

ética e o profissionalismo se fazem necessários.” 

Delegada Maria Elizabeth da Cunha – Barra do Piraí
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“Nesses 70 anos do CRCRJ, primeiramente, parabéns a esta entidade, talvez 

a mais importante do país. Se analisarmos, a criação das Delegacias foi de 

grande valia para o profissional contábil, muitas vezes isolado. Agora, com a 

interação com outros profissionais, com os cursos, as palestras e os atendimen-

tos, além de maior qualificação, se torna possível uma aproximação deles com 

o Conselho. Como Delegado, me sinto responsável na condução desse processo e 

fico muito grato por intermediar essa aproximação, assim como ter a oportu-

nidade de ajudar na qualificação dos profissionais de nossa região. Para nós é 

de grande importância.”

Delegado Ramires Rodrigues – Cabo Frio

“Tive o prazer de ser Conselheiro no período de 2002 a 2005, quando passei 

a conhecer um pouco esta Casa. Hoje, vivemos outros tempos, e ser Delegado 

é um prazer, é procurar estar integrado com a classe contábil de sua região, 

buscando vivenciar os desafios que a profissão exige.”

Delegado Roberto Nascimento – Campos dos Goytacazes

“A Delegacia é a extensão da sede do CRCRJ em nossa região. Procuramos 

atender os profissionais oferecendo mais comodidade, evitando um desloca-

mento maior até a sede. A comunicação entre os profissionais da contabili-

dade e a Delegacia é de forma direta e proveitosa, inclusive na organização 

dos cursos oferecidos pelo CRCRJ em nossa jurisdição. O Delegado tem um 

papel fundamental e de muita responsabilidade, pois é um dos principais 

canais de comunicação entre o profissional da área contábil e o Conselho 

Regional de Contabilidade.”

Delegado Roberto Otoniel Junior – Campo Grande 

“Os Profissionais da Contabilidade devem ter a Delegacia da jurisdição como 

uma extensão do Conselho em sua região. O Delegado, além de auxiliar o Con-

selho na organização dos serviços de Fiscalização e Registro, tem que ter tam-

bém uma grande interação com a sociedade de sua jurisdição (classe contá-

bil, empresarial, escolas, universidades, órgãos públicos Municipal, Estadual e 

Federal), um relacionamento político-social buscando maior aproximação do 

CRCRJ com os profissionais e com a comunidade. Sou Delegado do CRCRJ desde 

1998 com muito orgulho, sempre pautando meu trabalho na ética, diplomacia, 

discrição, respeito, sigilo, profissionalismo e responsabilidade.”

Delegado Jader Barbosa – Itaperuna
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“A Delegacia do CRCRJ tem tamanha importância pois leva ao conheci-

mento dos profissionais as atividades desenvolvidas pela entidade em prol da 

categoria, através da realização de palestras, cursos e fóruns de temas técni-

cos atualizados, que contribuem sobremaneira para tornar os profissionais 

cada vez mais capacitados para o bom desempenho de suas funções perante a 

sociedade. Além disso, há uma agilização e praticidade dos processos em geral, 

como obtenção de registro e a alteração de dados cadastrais – serviços que, an-

tes, o profissional precisava se deslocar até a sede do Conselho para obter. Está 

sendo muitíssimo proveitoso para minha pessoa ser o representante do CRCRJ 

na região, conhecer melhor a estrutura e as atividades desenvolvidas, bem 

como auxiliar, no exercício de minhas funções, a sociedade em geral.”

Delegado Arthur Santos – Jacarepaguá

“É com muito orgulho e satisfação que assumi a representação de Delegada 

de Macaé, e desde então, trabalho a fim de honrar o compromisso de atender 

aos anseios dos profissionais da região.”

Delegada Jussara Célem – Macaé

“Localizada no coração do centro da cidade de Niterói, nossa Delegacia tem 

sido utilizada diariamente para atender, tanto presencial quanto por telefone 

ou e-mail, a todos da classe contábil, desafogando o fluxo de pessoas na sede. 

O clima amistoso e cordial de nossa equipe tem feito a diferença no atendimen-

to aos colegas e futuros colegas contabilistas. Como Delegado, me sinto orgulho-

so de poder contribuir para que toda essa engrenagem, CRCRJ, funcione bem 

e com eficiência. Fazendo a minha parte por tudo que a contabilidade me deu 

e continuará dando, pois estamos chegando na 3ª geração em nosso escritório 

contábil que funciona desde 1958. Saudações contábeis.”

Delegado José Ribamar Cypriano – Niterói

“É motivo de grande alegria e privilégio e estou agradecido a Deus por estar 

fazendo parte, desde 2012, do Conselho Regional de Contabilidade do Estado do 

Rio de Janeiro, como Delegado de sete municípios da nossa querida Baixada 

Fluminense. Neste ano em que completo 40 anos na profissão contábil, que, 

pelo incentivo de meu saudoso pai, Raul Teixeira Andrade, in memoriam, que 

me ensinou essa profissão, a qual abracei e tanto amo! Ao comemorar o ani-

versário de 70 anos do CRCRJ, é como um casamento, são as bodas de vinho, é 

o milagre da transformação dessa profissão, que passa pelas mais profundas 

mudanças, mas a humildade impera. Meu muito obrigado!”

Delegado Jorge Miguel de Moura – Nova Iguaçu
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“Estou Delegada desde setembro de 1986 até a presente data (30 anos). É de 

suma importância a Delegacia para atender os profissionais e estudantes 

da Contabilidade de nossa jurisdição. É indescritível essa missão que nos foi 

imposta para o bom atendimento dos nossos colegas. Sinto-me muito hon-

rada e feliz e faço isso com muito carinho e atenção. Agradeço a Deus por 

estar participando dos 70 anos do nosso CRCRJ e aos colegas Profissionais 

da Contabilidade pelo respeito, consideração e carinho.”

Delegada Guiomar Rodrigues – Nova Friburgo

“Ao criar a Delegacia na região, o CRCRJ permitiu ao profissional en-

curtar a distância no trato amistoso com seu órgão fiscalizador. Manter o 

relacionamento entre o Profissional da Contabilidade e o Conselho tem sido, 

para mim, motivo de orgulho.”

Delegado Flávio Ottero Licht – Petrópolis

“É gratificante fazer parte de nosso Conselho Regional de Contabilidade 

e representá-lo em nossa região, apoiando os demais colegas com os desafios 

da profissão. Tive a oportunidade de acompanhar a evolução de nosso Con-

selho em boa parte desses 70 anos e reconheço como vem contribuindo para 

o fortalecimento da Contabilidade em nosso Estado.”

Delegado Ubirajara Ritton – Resende

“Fui nomeada Delegada em 1998, depois da saída, por motivos de saúde, 

de meu pai Luiz Carlos de Souza Motta (Bolinha), atuante profissional no 

município. Desde esse ano estou à frente da Delegacia do CRCRJ em São 

Gonçalo, procurando atender às demandas dos profissionais da região, es-

timulando os estudantes e mostrando a riqueza de nossa profissão. Estar 

Delegada do CRCRJ é uma situação de orgulho sim, pois estabelecemos rela-

ções de amizade e profissionalismo ao longo desse tempo. Atualmente mais 

ainda, com todas as dificuldades que atravessamos neste país, será pela 

profissão e pela ética nas relações que alcançaremos o sucesso.”

Delegada Bianca Motta – São Gonçalo
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“Com enorme satisfação, no ano em que o CRCRJ comemora o seu sep-

tuagésimo aniversário, agradeço à Presidente Vitória Maria da Silva a 

confiança em mim depositada, estendendo esse agradecimento a todos os 

Conselheiros e afirmo que, sempre objetivando o alcance de todos os profis-

sionais do município de São João de Meriti, ao assumir, em 11 de março de 

2015 a Representação da 24ª Delegacia, com muita determinação buscamos 

alcançar as metas propostas, cuja principal é estar mais perto dos profissio-

nais, atendendo-os em seus mais variados anseios.”

Delegado Carlos Moraes – São João de Meriti

“A representatividade da Delegacia do CRCRJ tem por objetivo interme-

diar e facilitar o contato e convívio do profissional com seu órgão direcio-

nal. Como Delegada, busco, com ética e dedicação, manter a classe unida, 

aproximar os profissionais e intermediar a busca da sabedoria, lutando, 

também, pela melhora das condições de trabalho. Estou sempre à disposição 

para ouvir todos”.

Delegada Magda Fonseca – Teresópolis

“Ter uma Delegacia como a de Três Rios, que abrange os municípios de 

Paraíba do Sul, Comendador Levy Gasparian, Areal e Sapucaia, é de suma 

importância para os profissionais de nossa região, pois não é necessário o 

deslocamento do interior do Estado para a capital. Além disso, a Delegacia 

auxilia os profissionais na área de cursos, Educação Continuada, retirada 

da carteira, requerimentos, ofícios e outros, visando, também, a manter 

cada vez mais célere e qualificada a prestação de nossos serviços, aproxi-

mando o profissional do nosso Conselho. Ser o Delegado de Três Rios é ter 

total confiança no CRCRJ, servir e dar o melhor de si para a nossa classe 

Contábil.”

Delegado Cristiano Caldas – Três Rios

“As Delegacias regionais representam o CRCRJ nas suas jurisdições e, 

como tal, o Delegado é esse representante, que recebe esse mandato da di-

retoria. Exercendo esse papel há muitos anos, me sinto muito gratificado.”

Delegado Luiz Gonzaga Pedrosa – Volta Redonda
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Programa de voluntariado
O Programa de Voluntariado da Classe Contábil, instituído pelo Conselho Federal 
de Contabilidade no ano de 2008, foi reestruturado em 2015 e, a partir daí, vem 
desenvolvendo suas ações orientadas pelos quatro subprogramas: Rede Nacional de 
Cidadania Fiscal – Observatórios Sociais; Educação Financeira; Doações ao Funcriança 
e Fundo do Idoso; e Ações locais de Voluntariado.

O subprograma 1, Rede Nacional de Cidadania Fiscal – Observatórios Sociais, obje-
tiva estimular os profissionais a liderarem os processos de criação e operacionali-
zação dos Observatórios Sociais em seus municípios. O subprograma 2, Educação 
Financeira, busca orientar a sociedade para questões relacionadas ao controle, ao 
planejamento e à organização das finanças pessoais, para sensibilizá-la quanto aos 
riscos de endividamento pessoal e familiar, consumo consciente e o uso do cartão 
de crédito, por exemplo. O subprograma 3, Doações ao Funcriança e Fundo do 
Idoso, é uma ação para motivar os Profissionais da Contabilidade a atuarem com 
seus clientes para obter adesão aos programas de incentivos fiscais que regulam as 
doações aos fundos municipais de proteção à criança, ao adolescente e aos idosos. 
Por fim, o subprograma 4 reúne as ações locais de voluntariado, como campanhas 
de doação de sangue, doações de alimentos e de leite em pó, participações no Ação 
Global, entre outros.

Hoje, o PVCC/RJ conta com 516 voluntários cadastrados, e todos os Profissionais da 
Contabilidade podem atuar como voluntários, seja em um subprograma, seja com 
ações pontuais.

Seminário de apresentação do Observatório Social do Brasil aos cidadãos do Rio de Janeiro, em outubro de 2016

Doações de leite empó ao INCA Voluntário 
em novembro de 2016
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“O CRCRJ, sob a orientação da Coordenação Nacional do PVCC, vem atuan-

do intensamente no sentido da sensibilização dos profissionais da contabilida-

de sobre a importância das ações de voluntariado para a construção de uma 

sociedade mais justa e solidária.

Atualmente, mais de 500 profissionais do Estado do Rio de Janeiro estão ca-

dastrados no programa, e muitos atuam diretamente nas ações coordenadas, 

colaborando na conquista dos objetivos do PVCC.

Nos últimos anos, o PVCC/CRCRJ vem promovendo o controle social. 

Em parceria com o MPF, colabora na verificação das prestações de contas do 

Programa Dinheiro Direto nas Escolas. Integra os Conselhos de Alimentação 

Escolar do Município do Rio de Janeiro e do Estado do Rio de Janeiro. Atua 

com o Grupo de Trabalho de Controle Social (GTCS-RJ), formado por represen-

tantes de diversas instituições, tais como: Controladoria-Geral da União, Tri-

bunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Tribunal de Contas do Município 

do Rio de Janeiro, entre outras. Apoia os movimentos para a criação de Obser-

vatórios Sociais nos municípios do Rio de Janeiro. Desenvolve atividades de 

orientação de educação financeira com diversas entidades. Para melhor de-

senvolvimento do subprograma educação financeira, mantém parceria com 

a Escola de Educação Financeira do Rioprevidência. Realiza campanha de 

incentivo a doações para o Fundo do Idoso e Fundo da Criança e do Adolescen-

te. Mantém o recolhimento de alimentos perecíveis nos cursos oferecidos aos 

Profissionais da Contabilidade e estudantes na sede do CRCRJ, distribuindo a 

instituições de assistência social o montante acima de 14 mil kg a cada ano. E 

ainda realiza campanha de doação de sangue e de leite em pó, além de apoiar 

os movimentos de combate à corrupção.

Por meio do Programa de Voluntariado da Classe Contábil, o sistema CFC/

CRCs proporciona aos Profissionais da Contabilidade a oportunidade de dis-

ponibilizar seus conhecimentos para ações sociais de voluntariado organiza-

do, observando os princípios e valores de cidadania, da solidariedade, da ética 

profissional, da transparência e da responsabilidade social.”

Convenção dos Contabilistas do Estado do Rio de Janeiro em 1975

Convenções dos Contabilistas do Estado do Rio  
de Janeiro
Maior evento direcionado à classe contábil do Estado, a 
Convenção dos Contabilistas do Estado do Rio de Janeiro 
(CONCERJ) é realizada a cada dois anos pelo CRCRJ. Na oca-
sião, acontecem diversas palestras, debates e confraterniza-
ções sobre temas relevantes para a classe contábil, além de 
encontros como o Fórum da Mulher Contabilista.

Rosangela Dias Marinho
Conselheira e Coordenadora 
do PVCC/RJ
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57ª Concerj
Na 57ª Concerj, que teve duração de três dias, além da his-
tórica Milésima Plenária, foram realizadas 20 palestras, três 
eventos simultâneos, um talk show e uma peça de teatro. 
Foram cerca de 500 participantes, entre Profissionais da 
Contabilidade, estudantes, acompanhantes e expositores.

A abertura reuniu a Presidente do CRCRJ, Vitória Maria da Silva; 
o Presidente da Fundação Brasileira de Contabilidade (FBC) 
e o ex-Presidente do CFC, Juarez Domingues Carneiro; o en-
tão Presidente da Federação dos Contabilistas dos Estados 
do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia, Luiz Sérgio da Rosa 
Lopes; o Presidente da Junta Comercial do Rio de Janeiro, Luiz 
Velloso; a presidente do SINDICONT-Rio, Lygia Sampaio, repre-
sentando todos os Sindicatos e Associações de Profissionais 
da Contabilidade presentes; o Presidente do CRCSP, Cláudio 
Felipe, representando os demais Conselhos Regionais de 
Contabilidade; e o subsecretário de Fazenda de Petrópolis, 
Hernani Dias, representando o prefeito Rubens Bomtempo.

Milésima plenária
Em 22 de outubro de 2015, o CRCRJ chegou ao marco his-
tórico de mil plenárias. O feito foi comemorado durante a 
57ª edição da Convenção de Contabilidade do Estado do 
Rio de Janeiro (Concerj), no tradicional Sesc Quitandinha, 
em Petrópolis. Na ocasião, foram homenageados os 
Conselheiros, os Delegados e os Presidentes de gestões an-
teriores, que foram, um a um, convidados ao palco para re-
ceberem placas comemorativas. O Presidente na gestão 2002 
a 2005, Nelson Monteiro da Rocha, ficou responsável por re-
presentar todos os Presidentes homenageados. Em discurso 
emocionado, ressaltou grandes feitos ao longo dos quase 70 
anos de Conselho, como a conquista da sede própria.

Centro de Memória e História da Contabilidade
O Centro de Memória e História da Contabilidade foi inau-
gurado pelo CRCRJ em 25 de novembro de 2010, no sétimo 
andar de sua sede, na Rua Primeiro de Março, 33, Centro do 
município do Rio de Janeiro.

Sua finalidade é resgatar a memória da profissão e por isso 
conta com exposições de documentos, objetos, fotografias 
e arquivos multimídia que relatam a evolução e todas as mu-
danças ocorridas ao longo do tempo.

O espaço funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, 
com entrada franca e aberta a toda a sociedade.

Milésima plenária do CRCRJ, realizada durante a 57ª Concerj

57ª Concerj realizada em Petrópolis, em 2015

Reprodução de escritório contábil antigo, localizado no Centro de 
Memória e História da Contabilidade
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Biblioteca Ivo Malhães de Oliveira
A Biblioteca Ivo Malhães de Oliveira é especializada em 
Contabilidade e áreas afins e tem a função de reunir, siste-
matizar, preservar e disseminar a informação de interesse às 
diversas áreas do Conselho, colaborando com o contínuo aper-
feiçoamento dos profissionais contabilistas e estudantes da 
área contábil. O acervo, em constante atualização, conta atual-
mente com aproximadamente 4.500 títulos entre livros, apos-
tilas, periódicos, teses e dissertações. O sistema de biblioteca 
virtual, SophiA, foi implantado visando a dar maior agilidade 
e praticidade às pesquisas. Ele disponibiliza um serviço facili-
tando a reserva, cancelamento de reserva e renovação online.

A Biblioteca funciona de segunda a sexta-feira, das 9 às 18h.

Projetos
Revista Pensar Contábil
O periódico científico foi criado em 1998, com o objetivo 
de incentivar a discussão sobre o papel do Profissional da 
Contabilidade na sociedade e, mais do que tudo, contribuir 
para a elevação, melhoria e aprofundamento do ensino e do 
estudo das Ciências Contábeis.

Divulga artigos relevantes na área contábil e de gestão, vi-
sando a desenvolver permanentemente no Rio de Janeiro 
um núcleo de pensamento em torno da Contabilidade.

Possui periodicidade quadrimestral e conceito B3 da Capes, 
o que a coloca como uma das mais renomadas revistas cien-
tíficas sobre Contabilidade no Brasil.

Base Atena
A tecnologia da informação e a Internet se tornaram excelentes 
fontes de pesquisa para o mundo profissional e para o mun-
do acadêmico. As vantagens são muitas: rapidez, conforto, 
conveniência e número de fontes disponíveis, por exemplo. A 
base Atena oferece, de maneira gratuita, a possibilidade de 
acesso a Profissionais da Contabilidade, estudantes e toda a 
sociedade em geral obter, em um único portal, acesso aos pe-
riódicos científicos em contabilidade e gestão: revista Pensar 
Contábil; Revista de Contabilidade do Mestrado em Ciências 
Contábeis da UERJ; Sociedade, Contabilidade e Gestão; Revista 
Ambiente Contábil, da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte; Revista Contabilidade & Finanças; Revista ADM.MADE; 
ASAA – Advances in Scientific and Applied Accounting; Revista 
Evidenciação Contábil & Finanças, da Universidade Federal 
da Paraíba; Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade; 
Contabilidade, Gestão e Governança, da UnB; Revista de Gestão 
e Contabilidade, da Universidade Federal do Piauí; e Revista 
Mineira de Contabilidade. Em 2016, elas totalizaram 514.604 
acessos pela base Atena.

Biblioteca Ivo Malhães de Oliveira

À esquerda, a primeira edição da Revista Pensar Contábil, publicada 
em 1998; à direita, a edição nº 66, publicada em agosto de 2016
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“O Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro, anos atrás, mais 

precisamente em 1998, iniciou o projeto da Pensar Contábil por entender que o 

país estava carente de periódicos de pesquisa voltados para a área de gestão, e 

mais especificamente para a Contabilidade. O intuito era dar uma contribui-

ção ao conhecimento científico e, ao mesmo tempo, inserir esse periódico no 

projeto de Educação Profissional Continuada, uma vez que a leitura técnica 

é um ponto importante do aprimoramento profissional. Os anos passaram, o 

Conselho foi sempre fiel a esse objetivo e a essa meta, e chegamos, até o momen-

to atual, a 66 edições publicadas, mostrando que esse é um projeto exitoso por 

parte do Conselho.

De maneira semelhante, percebemos em determinado momento a necessidade 

de facilitar o acesso do Profissional da Contabilidade aos poucos periódicos de 

pesquisa existentes no país na área de Contabilidade. Assim, constituímos a base 

Atena, um instrumento que visa a proporcionar ao estudante e ao profissional 

contábil acesso aos artigos de periódicos lá relacionados, por meio de uma busca 

com palavras-chave e, assim, facilitar seu projeto de pesquisa. O projeto obteve 

um sucesso tão grande que hoje conta com 12 periódicos, e o número expressivo 

de downloads mostra sua relevância não só para o Estado, mas para todo o país.”

Francisco José dos Santos Alves
Vice-Presidente de Pesquisa e Estudos Técnicos do CRCRJ e editor da revista 
Pensar Contábil

Jornal Nota 10
O Jornal Nota 10 é uma publicação do CRCRJ voltada aos 
estudantes de Ciências Contábeis. Lançado há mais de dez 
anos, ele foi descontinuado e, em 2015, voltou a ser editado, 
com uma nova formulação. Em novembro de 2016, passou 
por outra reformulação, que o tornou um veículo totalmente 
digital. Com linguagem mais descontraída – atrativa aos jo-
vens – e matérias multimídia, assuntos como os projetos do 
CRCRJ para os estudantes, dicas sobre mercado de trabalho 
e informações sobre o Exame de Suficiência estão entre os 
temas pautados pelo jornal.

Empresa Cidadã
Instituído pelo CRCRJ em 2001, o projeto objetiva incenti-
var a elevação da qualidade das informações contábeis e 
socioambientais publicadas nos relatórios anuais de orga-
nizações de todos os portes, segmentos e regiões do Brasil. 
Os Profissionais da Contabilidade responsáveis pelos relató-
rios das organizações, bem como os dirigentes, também são 
certificados com o Diploma de Mérito Contábil – Empresa 
Cidadã.

São certificadas as organizações cujas informações alcan-
çam o nível de qualidade exigido pelo regulamento, segun-
do análise de uma equipe de mestrandos da Faculdade de 
Administração e Ciências Contábeis da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ), sob a coordenação de mestres e 
doutores em Ciências Contábeis.

O Conselheiro Jorge Ribeiro, coordenador do projeto, entrega 
Diploma para profissionais certificados

À esquerda, reedição do Jornal Nota 10, em 2015; à direita, 
Jornal Nota 10 totalmente digital, em 2016



78 | 70 anos do CRCRJ |

Capítulo 3

“O Certificado Empresa Cidadã é um projeto desenvolvido em parceria fir-

mada pelo CRCRJ, Fecomércio, Firjan (Federação das Indústrias do Estado do 

Rio de Janeiro) e UFRJ, em que os Profissionais da Contabilidade responsáveis 

pelos Relatórios Socioambientais das organizações certificadas, por alcança-

rem o nível de qualidade exigido pelo regulamento, recebem o Diploma de 

Mérito Contábil – Empresa Cidadã, bem como as respectivas organizações.

Nosso objetivo é analisar e incentivar a qualidade das informações por 

meio das demonstrações financeiras em conjunto com os dados socioambien-

tais, estimulando o desenvolvimento das empresas com relação às práticas 

de sustentabilidade.

Nos pautamos em mostrar ao Profissional da Contabilidade sua importân-

cia em contribuir com o país na condução do nosso projeto, visando ao forta-

lecimento das instituições e ao enriquecimento de uma sociedade mais justa e 

comprometida com o espírito da ética e dos bons costumes pelos princípios das 

boas práticas de governança corporativa, que devem se pautar no mercado 

como um todo.”

Jorge Ribeiro dos Passos da Rosa
Conselheiro do CRCRJ e coordenador do Certificado Empresa Cidadã.

Prêmios Acadêmicos
O CRCRJ oferece duas premiações para estimular o desenvolvimento acadêmico na área 
de Ciências Contábeis. O Prêmio Contador Geraldo de La Rocque foi instituído pela 
Resolução CRCRJ nº 261, em 1999. Desde então, é outorgado, anualmente, aos cin-
co melhores trabalhos da área de Ciências Contábeis produzidos por Profissionais da 
Contabilidade registrados no CRCRJ. O Prêmio Américo Matheus Florentino foi criado 
pela Resolução CRCRJ nº 412 de 2011. Voltado aos estudantes e professores de Ciências 
Contábeis, é outorgado anualmente aos três primeiros colocados.

Acadêmicos premiados em 2016 O então Presidente Carlos de La Rocque entrega 
prêmio Geraldo de La Rocque ao Profissional da 
Contabilidade Sebastião Bergamin, em abril de 2000
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Entrega das Carteiras Profissionais

O CRCRJ possui um projeto para dar reconhecimento e va-
lorização a um importante momento na carreira contábil: 
a conquista do registro profissional. Na gestão atual, a 
Presidente Vitória Maria da Silva implementou solenidade 
para a entrega, com paraninfo e juramento.

“Realizamos o grande sonho que tínhamos, de en-

tregar as carteiras profissionais em uma bela e gla-

morosa solenidade. Esse é um dos mais importantes 

momentos na vida do Profissional da Contabilidade; 

é a consagração de todo o seu esforço, de todo o tem-

po que dispensou aos estudos. Marca o fechamento de 

um ciclo, e o começo de outro: quando ele começará a 

trabalhar efetivamente na carreira que escolheu para 

sua vida.

É também um momento muito importante para os 

familiares. Emocionados, prestigiam uma conquista 

de seus filhos queridos. Para nós, é muito importante 

esse reconhecimento.”

Vitória Maria da Silva
Presidente do CRCRJ

Entrega dos Certificados de Mérito aos profissionais com 70 anos

Entrega das carteiras profissionais em Julho de 2016

Entrega dos Certificados de Mérito aos 
Profissionais com 70 anos
O profissional regularmente inscrito e ativo, ao completar 
70 anos de idade, fica isento do pagamento da anuidade 
ao Conselho, conservando todas as prerrogativas e direitos 
que lhe são assegurados. Na ocasião, são entregues os 
Certificados de Honra ao Mérito àqueles que possuam ao 
menos 20 anos de registro ativo e que, no desempenho de 
suas atividades, não cometeram nenhuma infração técnica 
ou ética, conforme a Resolução CRCRJ nº 423/2012.
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“O Conselho Regional de Contabilidade, por meio da Câmara de Desenvolvi-

mento Profissional, instituiu duas premiações, de caráter motivacional, para 

prestigiar os estudantes e futuros Profissionais da Contabilidade que mais se 

destacarem em suas instituições de ensino superior.

Em 2014 foi instituído o Certificado de Mérito para os sete melhores alunos 

concluintes do 4º período ou 2º ano, com o Coeficiente de Rendimento (CR) 

superior a 9,0; em 2015, o Certificado de Mérito para todos os Formandos de 

maior CR, indicados pelas IES.

O Certificado de Mérito para os Formandos é concedido anualmente, no mês 

de dezembro e tem como patrono um expoente que deixou seus ensinamentos 

como base para os nossos Profissionais da Contabilidade; já o Certificado de 

Mérito para os alunos é concedido duas vezes ao ano, tendo como base o desem-

penho obtido no semestre anterior à premiação.

As duas premiações têm como objetivo incentivar a qualidade acadê-

mica, mais especificamente o desenvolvimento dos estudantes do curso de 

Ciências Contábeis, e promover maior aproximação dos alunos – futuros 

profissionais – com o CRCRJ.

Participam da solenidade autoridades da classe contábil, professores, coor-

denadores de cursos, bem como familiares dos agraciados. Em todas as soleni-

dades temos a oportunidade de destacar a importância dessas premiações, que 

possibilitam, além de aproximá-los de nosso CRCRJ, apresentar aos futuros 

profissionais àqueles colegas que foram para a profissão um exemplo em todo 

seu exercício profissional e deixaram seus legados, que muito nos honram.

É grande a alegria de todos os presentes, especialmente a nossa em receber 

esses talentosos jovens que nos dão a certeza de que nossa profissão contábil 

cada vez mais se fortalece e alcançará o destaque merecido na sociedade com-

provando a satisfação pela boa escolha que todos nós fizemos!

Parabéns a todos os futuros Profissionais da Contabilidade!” 

Waldir Jorge Ladeira dos Santos
Vice-Presidente de Desenvolvimento Profissional do CRCRJ

Entrega de Certificados de Mérito para Alunos 
com Maiores Coeficientes de Rendimento
O Conselho promove duas premiações aos estudantes duran-
te o ano: ao fim de cada semestre, recebem o certificado de 
mérito os sete alunos de maior Coeficiente de Rendimento 
do 4º período de Ciências Contábeis das instituições do Rio 
de Janeiro. Em dezembro, os alunos formandos detentores 
dos melhores Coeficientes de Rendimento em cada universi-
dade, do primeiro e do segundo semestre, são certificados. 
As informações sobre os estudantes são enviadas pelas pró-
prias instituições.

Essas certificações foram instituídas pelas Resoluções CRCRJ 
números 446/2014, para estudantes do primeiro período, e 
456/2015 para formandos. Esta última também determina 
a escolha de um patrono, Profissional da Contabilidade de 
destaque, para receber uma homenagem póstuma.

Estudantes de Ciências Contábeis recebem Certificado de Mérito de 
Maiores CRs em dezembro de 2016



81| 70 anos do CRCRJ |

CRCRJ: uma história de pioneirismo

“Este projeto foi idealizado na Administração da Presidente Diva Maria de 

Oliveira Gesualdi, por sugestão do Vice-Presidente de Registro Carlos Alberto 

Nascimento, com objetivo de divulgar e ampliar a visão de alunos de nível mé-

dio e dos futuros Profissionais da Contabilidade. A meta é trazê-los ao CRCRJ 

para que tenham conhecimento das atividades do Conselho e saibam da impor-

tância da sua participação nas atividades inerentes ao exercício da profissão 

e também na vida profissional.

A primeira visita ocorreu em 31 de agosto de 2011, com a presença da Facul-

dade Béthencourt da Silva (Fabes). No decorrer dos anos testemunhamos uma 

grande transformação na visão dos alunos, em relação ao CRCRJ e à impor-

tância da obtenção do registro para o exercício profissional.

O ponto alto da visita ocorre no Centro de Memória e História da Contabi-

lidade, onde os futuros profissionais têm contato com variados instrumentos, 

entre livros e móveis que formam o patrimônio histórico da contabilidade 

em nosso Estado. Podemos então constatar que as visitas sempre ocorrem em 

clima de grande alegria e deslumbramento pela descoberta da importância 

do CRCRJ na vida profissional e também para a sociedade em geral, pois esse 

é o princípio que norteia a ação do CRCRJ.”

Seminário Itinerante de Contabilidade do Setor Público
Criado em setembro de 2015, o Seminário Itinerante de Contabilidade do Setor Público 
(NBC T 16) percorre os municípios do Estado do Rio de Janeiro para levar palestras e um 
curso sobre contabilidade aplicada ao setor público. O projeto foi criado visando a dar 
mais suporte aos profissionais que atuam, principalmente, nas secretarias municipais, 
para que possam se capacitar cada vez mais e, consequentemente, aprimorar a quali-
dade da informação contábil e da gestão pública. Até 2016, o seminário passou por 35 
municípios, e o objetivo é conseguir alcançar todos até o fim de 2017.

Fórum Profissional Itinerante 
O Fórum Profissional Itinerante do CRCRJ passou pelas cinco regiões do Estado, dividi-
do em dois ciclos, durante 2014 e 2015, com uma programação repleta de palestras 
técnicas e debates, sobre assuntos como o Simples Nacional, o eSocial, a Fiscalização 
do CRCRJ, entre outros. O evento foi destinado às empresas da área contábil, visando 
aproximar o Conselho com os Profissionais da Contabilidade da região e atualizando-os 
sobre as novas legislações.

Primeira edição do projeto Integração CRCRJ-Escola, em 2011

Projeto Integração CRCRJ-Escola
Em agosto de 2011 teve início o Projeto Integração CRCRJ-
Escola. Por ele, estudantes de qualquer período do curso 
de Ciências Contábeis do Rio de Janeiro visitam a sede do 
Conselho, acompanhados de seus professores, coordenado-
res ou diretores. Eles são recebidos por colaboradores do 
Conselho, que explicam a atuação de cada departamento. 
Depois, são guiados pela Biblioteca do CRCRJ, pelo Centro 
de Memória e História, e conhecem o gabinete da Presidente, 
oportunidade em que são recebidos por ela.

José Vicente de Paula
Chefe do Departamento de 
Registro do CRCRJ
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Medalha Mérito Contábil Professor Orlando Martins Pinto
Criada em 1999, a Medalha Mérito Contábil Professor Orlando Martins Pinto é outorgada 
anualmente pelo CRCRJ a profissionais que tenham contribuído significativamente para o 
engrandecimento da classe contábil e para o bem da sociedade.

Vinte e seis proeminentes Profissionais da Contabilidade já foram agraciados com a 
condecoração. Em 2017, ela será entregue durante a solenidade de 70 anos do CRCRJ.

Confira o quadro dos profissionais agraciados com a Medalha Mérito Contábil Professor 
Orlando Martins Pinto:

Ano Agraciado(s)

1999 Francisco Oswaldo Neves Dornelles

2000 Alberto Almada Rodrigues

2001 Américo Matheus Florentino

2002
Oswaldo Alves de Mattos
Lino Martins da Silva

2003
Francisco Paulo Favilla
Hugo Rocha Braga

2004 Natan Szuster

2005 José Augusto de Carvalho

2006
Nilza Corrêa dos Santos
Elysio de Souza Tavares

2007
Vicente de Paulo Muniz
Alberto Prinz Filho

2008
José de Oliveira Brum
Mário Giraldo
Cesar Augusto Barbiero

2009
Carlos de La Rocque
Heinz Werner Herbert von Uslar

2010 Marta Maria Ferreira Arakaki

2011
Laerte Calil de Freitas
Ruy Furtado de Oliveira (in memoriam)

2012 Antonio Miguel Fernandes

2013 Hélio César Donin

2014 Heraldo Da Costa Reis

2016
Diva Maria de Oliveira Gesualdi
Aracéli Ferreira
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Mulher Contabilista
Acompanhando as transformações do mundo, as mulheres 
vêm galgando cada vez mais espaço na sociedade. Nas 
últimas décadas do século XX, foi notável o crescimen-
to de mulheres no mercado de trabalho, o que pode ser 
explicado pela combinação de fatores socioeconômicos e 
culturais, como a urbanização, a queda nas taxas de fe-
cundidade, o aumento do custo de vida e dos padrões de 
consumo, entre outros.

Assim, elas passaram a viver mais – a expectativa de vida 
feminina é de 77 anos de idade –, têm tido menos filhos, 
ocupam cada vez mais espaço no mercado de trabalho e, 
atualmente, são responsáveis pelo sustento de 37,3% das 
famílias. É o que diz a ferramenta Estatísticas de Gênero 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

As mulheres também obtêm destaque na escolaridade: em 
2010, representavam 57,1% do público universitário entre 
18 e 24 anos. Na faixa etária de 25 anos ou mais, o nível 
educacional das mulheres é maior do que o dos homens. 

No Brasil, as mulheres são a maioria da população. Dados 
da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 
de 2013 indicam que viviam no Brasil 103,5 milhões de 
mulheres, o equivalente a 51,4% da população. Na classe 
contábil fluminense, elas representam quase 50% do total 
de registrados, somando mais de 24 mil Profissionais da 
Contabilidade do gênero feminino.

Quem começou a escrever essa história, em 10 de junho 
de 1947, foi Eny Pimenta de Moraes, a primeira mulher re-
gistrada no Conselho Regional de Contabilidade do Estado 
do Rio de Janeiro. Seu número de registro é RJ-000191/O.

8ª edição do Fórum da Mulher Contabilista do Estado do Rio de 
Janeiro, realizada durante a 57ª Concerj, em 2015

Em 1975, a contadora Nilza Corrêa presidiu a Junta Governativa, 
que resultou na fusão do CRC-GB e do CRC-RJ, formando o atual 
CRCRJ. Nilza, sem dúvidas, abriu espaço para as mulheres que 
a sucederam à frente deste Conselho, tomando importantes 
decisões a respeito da classe e da profissão.

O CRCRJ só foi ter sua primeira Presidente mulher em 2010, 
quando Diva Maria de Oliveira Gesualdi assumiu o cargo, 
entrando para a história da classe contábil fluminense e 
comprovando que homens e mulheres, com suas diferenças 
e características, são igualmente capazes, e tendo, ainda, 
a oportunidade de ter como sua sucessora outra mulher, a 
Presidente Vitória Maria da Silva.

Para reconhecer o avanço feminino na contabilidade, nas-
ceu, em 1991, na cidade do Rio de Janeiro, o Encontro 
Nacional da Mulher Contabilista, durante a 43ª Convenção 
dos Contabilistas do Estado do Rio de Janeiro (Concerj). 
O objetivo era promover o aprimoramento técnico-cultu-
ral e incentivar uma maior participação das Profissionais 
da Contabilidade na vida social e política no país. 
Fundamentalmente, o projeto destaca a importância da mu-
lher no contexto social, e o evento conta com painéis vol-
tados, principalmente, ao empreendedorismo. Atualmente, 
segundo dados do CFC, as mulheres representam 42,5% 
dos Profissionais da Contabilidade. São mais de 220 mil 
em todo país.

De maneira semelhante, surgiu, em 2006, o Fórum da 
Mulher Contabilista do Estado do Rio de Janeiro, evento da 
classe contábil fluminense direcionado especificamente às 
mulheres. Na primeira edição, realizada no Jockey Clube 
Brasileiro, ocorreu a outorga da Medalha de Mérito Contábil 
Professor Orlando Martins Pinto à contadora Nilza Corrêa 
dos Santos, a primeira mulher a receber essa condecoração.

Nilza Correa dos Santos e o então Presidente, Antonio Miguel 
Fernandes, durante o I Fórum da Mulher Contabilista do Rio de Janeiro
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Evolução da mulher na Contabilidade
“Muitas barreiras e preconceitos tiveram que ser superados para que as mu-

lheres conseguissem participar do mercado de trabalho, principalmente nas 

profissões consideradas “masculinas”, como era a Contabilidade.

A partir de 1970, para conquistar mais espaço nas atividades econômicas, as 

mulheres passaram a ingressar nas universidades de forma expressiva e con-

quistaram a maioria em muitas profissões, porque buscaram as qualificações 

necessárias para seu exercício com responsabilidade e competência.

Na Contabilidade, elas têm atuado nas mais diferentes áreas, seja como pro-

fessoras, pesquisadoras, sócias de empresas contábeis, profissionais autônomas 

ou contratadas para atuar em controladoria, consultoria, na contabilidade 

geral ou pública, no setor financeiro, na área tributária ou em custos e orça-

mentos. A diversificação de atuação da mulher contabilista no mercado de 

trabalho demonstra sua capacidade de aproveitamento das diversas oportu-

nidades oferecidas pela profissão contábil.

No entanto, essa evolução profissional das mulheres contabilistas não era 

percebida ou valorizada e nem lhe garantia igualdade de participação nas 

chapas das eleições para as entidades de classe, nas quais muitas vezes somen-

te apareciam como suplentes.

Em 1987, numa Convenção de Contabilidade realizada em Gramado/RS, a 

convite do então Presidente do CRC/RS, coordenamos a realização de um pai-

nel sobre a participação da mulher no mercado de trabalho da Contabilidade, 

no qual contamos com brilhantes expositoras, profissionais responsáveis pela 

área contábil e de auditoria em empresas de grande porte e no setor público.

Esse mesmo painel teve grande repercussão e foi inserido em outras conven-

ções de Contabilidade, em vários estados, e ajudou a arregimentar e a cons-

cientizar as mulheres contabilistas da importância de sua participação no 

mercado de trabalho e nas entidades de classe.

Em 1991, para ressaltar esse crescimento da participação feminina em nossa 

profissão, junto das contadoras Diva Maria Gesualdi de Oliveira e Vitória 

Maria da Silva – que depois se tornaram as duas primeiras Presidentes do  

CRC/RJ –, realizamos, no Rio de Janeiro, o primeiro Encontro Nacional da 

Mulher Contabilista (ENAMC), para o qual contamos com o apoio do Contador 

Hugo Rocha Braga, então Presidente daquele CRC, e de Aparecida Terezinha 

Falcão, posteriormente a primeira mulher Presidente do SESCON/SP – Sindica-

to das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perí-

cias, Informações e Pesquisas no Estado de São Paulo e Diretora da Fenacon – 

Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de 

Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas.

No mesmo ano, na gestão do Presidente do CFC, Contador Ivan Carlos Gatti, 

foi implantado o projeto “Mulher Contabilista”, destinado a valorizar o traba-

lho das mulheres na área contábil, promover a sua atualização profissional e 

estimular a sua participação nas entidades da classe.

Em 1992, realizamos o II ENAMC, em Salvador, com o apoio de Maria Cons-

tança Queiroz Galvão, posteriormente primeira Presidente do CRC/BA.

Marta Arakaki
Ex-Conselheira do Conselho 
Federal de Contabilidade
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A partir do III ENAMC, realizado em Maceió em 1998, assumiu a sua Co-

ordenação a Contadora Maria Clara Cavalcanti Bugarim, que se tornou a 

primeira Presidente do CRC/AL e depois a primeira Presidente do CFC, em 

dois mandatos, e que atualmente preside a Academia Brasileira de Ciências 

Contábeis (Abracicon).

Na liderança da organização dos oito ENAMC seguintes, contando sempre 

com o apoio do CFC, Maria Clara Bugarim vem conseguindo inovar com uma 

programação diversificada por temas técnicos e culturais de alto nível, que 

atrai um número cada vez maior de participantes.

O próximo Encontro Nacional da Mulher Contabilista (XI) será realizado de 

13 a 15 de setembro desse ano, na aprazível cidade de Gramado/RS e esperamos a 

adesão de todos os colegas contabilistas, para que seja mais um grande congra-

çamento da classe contábil e alcance o mesmo sucesso dos eventos anteriores.

Desde a criação do projeto Mulher Contabilista houve grande movimento 

de integração feminina no processo decisório da profissão contábil, pois mui-

tas assumiram cargos como Presidentes e Conselheiras de CFC e dos CRCS e 

em outras entidades contábeis. Além de participar dos encontros nacionais, 

as Contabilistas integram Comissões Estaduais, que realizam encontros pro-

movidos pelos Conselhos Regionais. Nesses eventos são estimulados debates de 

ideias e ações que possibilitem a evolução de suas carreiras e conscientizem 

as mulheres contabilistas de sua importância no mercado de trabalho, pois 

representam quase 45% dos profissionais de contabilidade no Brasil.

A tendência é que ocorra ainda um crescimento maior da participação fe-

minina na área, pois as condições intelectuais e a dedicação à profissão são 

características que não faltam às mulheres que optam pelo ingresso no merca-

do de trabalho da Contabilidade.

Além disso, a adoção de jornadas de trabalho flexível pode ajudar a mulher 

na conciliação das suas múltiplas responsabilidades, e se a profissão contábil 

for exercida de forma autônoma, inclusive na própria residência, facilitará 

na hora de conciliar trabalho, casa e família.

Em entrevistas realizadas, as mulheres apontaram a dedicação e a compe-

tência como características principais para obter sucesso na profissão, além 

da necessidade de atualização constante e preservação da ética.

Os valores femininos como emoção, sensibilidade e conciliação são destaca-

dos como aspectos relevantes da liderança das mulheres, e podem contribuir 

para melhoria das relações humanas nas organizações e maior compreensão 

entre os povos.”
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Maria de Fátima Moreira
Coordenadora da Comissão da 
Mulher Contabilista do CRCRJ

A comissão da mulher contabilista e a importância do Fórum da 
Mulher

“Ao longo dos anos, a mulher tem experimentado uma verdadeira mutação 

em seus vários ‘papéis’ na sociedade contemporânea, tornando-se visível a sua 

importância. Assim, não poderia ser diferente, a profissional contábil flumi-

nense enxergou que seria necessário ter no Sistema Contábil Brasileiro um 

espaço para unir sonhos, ultrapassar obstáculos e conquistar, o que hoje se faz 

notório, o empoderamento feminino.

Muitas mulheres virtuosas iniciaram aqui, na Cidade Maravilhosa, o pro-

jeto Mulher Contabilista, tornando-se Presidentes dos Conselhos Regionais e 

culminando com dois mandatos de Presidente de todo o Sistema Contábil Bra-

sileiro, nesses 25 anos.

A Comissão da Mulher Contabilista no Rio de Janeiro completa, neste ano, 

suas bodas de prata, tendo como nossa Presidente Vitória Maria da Silva, 

uma das pioneiras e incentivadoras desse projeto.

Por compartilhar desse sonho, de participar da Comissão da Mulher Con-

tabilista, sinto-me agraciada e honrada com a nobre função de coordenar a 

atual Comissão, formada por mulheres Conselheiras e convidadas, às quais 

aproveito para externar meus sinceros agradecimentos pelas horas doadas, 

não só ao cumprimento de nossa missão, mas, sobretudo, ao engrandecimento 

da Mulher Contabilista fluminense.

Diversas ações têm sido buscadas, com a criatividade inerente ao nosso gê-

nero, visando à implementar projetos que alcancem desde a área técnica até a 

cultural, por meio de palestras, workshop, passeios, filmes e bate-papos.

O espaço do Fórum da Mulher Contabilista vem consolidar essas conquistas, 

cuja relevância se demonstra com o tema escolhido para este ano: ‘O lugar da 

mulher é onde ela quiser’.

Até 8 de março, para o nosso maior empoderamento e respeito igualitário”.
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AA profissão contábil possui um grande diferencial perante 
outras carreiras: oferece um grande leque de possibilidades 
de atuação. Onde há uma empresa, seja de qualquer por-
te, há a necessidade de um Profissional da Contabilidade. 
Com todos os seus conhecimentos técnicos, o profissional 
contábil é indispensável para conhecer e entender melhor as 
contas de uma empresa, e é peça fundamental para a tomada 
de decisões.

A Profissão Contábil: 
diversas possibilidades

Para além dessa atuação, o Profissional da Contabilidade 
também pode atuar no setor público, especializar-se em 
Terceiro Setor, atuar como auditor e perito, ser pesquisa-
dor ou professor, consultor e palestrante, entre outras 
possibilidades.

Em suma, são muitas opções para quem deseja atuar na 
área. Neste capítulo, você conhecerá as principais: 



89| 70 anos do CRCRJ |

A Profissão Contábil: diversas possibilidades

Manuel Domingues e Pinho
Sócio-fundador da Domingues e 
Pinho Contadores. Conselheiro 
do CRCRJ

Escritório de contabilidade: 
Talvez seja uma das primeiras opções que venha à mente do estudante de Ciências 
Contábeis. A ideia de ter seu próprio negócio, empreender e fazer a diferença na vida 
de pessoas e do país como um todo é realmente encantadora. 

O empresário contábil precisa ser um profissional arrojado, com visão estratégica e em-
preendedora, organizado, com planejamento, perfil de liderança e altamente qualificado. 

Trinta e três anos de uma experiência de sucesso
“Sou técnico em Contabilidade, formado em 1971. Depois, me formei em 

Administração, em seguida, em Ciências Contábeis. Estudei durante nove 

anos naquele prédio histórico da Contabilidade, na Rua Buenos Aires, an-

tiga Faculdade Moraes Júnior, e obtive três diplomas.

Depois de formado, era funcionário de uma empresa norte-americana 

muito grande, até que recebi o convite de um colega para ser sócio do escri-

tório dele. Lá fiquei por sete anos, até que, vendo que o projeto do escritório 

não coincidia com meus objetivos, saí e fundei a Domingues e Pinho Conta-

dores, em 2 de abril de 1984. E já se vão 33 anos... 

Hoje, temos escritórios no Rio de Janeiro, em São Paulo e Macaé, com uma 

carteira de aproximadamente 500 clientes e cerca de 400 colaboradores. 

Quando me perguntam qual foi o planejamento que tive para que a empresa 

chegasse onde chegou, respondo: o único projeto foi trabalhar. Realizar um 

atendimento de qualidade é o nosso grande segredo, pois acreditamos que 

não há melhor propagandista do que o cliente. E, após tantos anos, nossa 

filosofia continua a mesma: trabalhar com ética, seriedade e prezar pela 

qualidade do serviço.

Antigamente, o Contador era considerado um mero cumpridor das nor-

mas burocráticas dos poderes federal, estadual e municipal, ou seja, quase 

que exclusivamente um preenchedor de guias e declarações. Hoje, vejo o 

Profissional da Contabilidade supervalorizado pelo mercado, pela impor-

tância que representa dentro das empresas. 

O seu perfil comportamental também mudou. Podemos perceber pela for-

ma como se comunica e se apresenta. Hoje, se preocupa em interagir com o 

cliente e se coloca como um consultor, que pode ajudá-lo a crescer. 

Eu sou um entusiasta da profissão. Considero que poucas profissões ofe-

recem a oportunidade que temos quando se fala em opções de trabalho. O 

mercado é rico, e a Contabilidade vive uma nova época. O que o Profissional 

da Contabilidade precisa cada vez mais? Estudar”. 
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Experiência Profissional na área de Auditoria Independente

“Em 1985, eu ingressava numa ‘Big Four’, iniciando minha carreira de audi-

tor independente. Da turma que foi admitida comigo, 7% eram compostas por 

mulheres. Hoje, essa porcentagem subiu de 35 a 45%.

Os papéis de trabalho em meio físico, que representavam 100% dos papéis de 

trabalho de auditoria, obrigavam os auditores independentes a carregarem 

‘malões’ de couro idênticos aos dos representantes de vendas de laboratórios 

farmacêuticos, sempre que a equipe se deslocava para as instalações da empre-

sa a ser auditada e quando finalizava o processo de auditoria, retornando ao 

nosso escritório. Hoje, provavelmente de 85 a 95% dos papéis de trabalho são 

elaborados em meio magnético, abandonando o uso dos ‘malões’. 

Nos trabalhos de auditoria em campo, a equipe utilizava somente calculado-

ras. Hoje, elas foram substituídas pelos notebooks, sendo praticamente impossí-

vel adotar procedimentos de auditoria sem o uso destes.

A dificuldade em pesquisar assuntos técnicos inerentes ao trabalho do au-

ditor independente, principalmente para o auditor iniciante, era maior, pois 

para esta demanda, o auditor precisava visitar a biblioteca da sua firma para 

iniciar a pesquisa. Muitas vezes, as consultas aos índices dos livros existentes 

na biblioteca não eram suficientemente claras para alcançarmos as respostas 

das nossas dúvidas, então, essas pesquisas duravam algumas horas e, às vezes, 

alguns dias. Hoje, normalmente, os esclarecimentos das dúvidas técnicas são 

obtidos em alguns minutos, por meio do uso da internet. 

Nos últimos anos, as diversas entidades congraçadas da área contábil passa-

ram a ter nos seus Conselhos e Diretoria, Profissionais da Contabilidade, sejam 

eles auditores, peritos ou contadores, fortalecendo ainda mais os seus objetivos 

e permitindo experiências profissionais diferentes. Para tal, o Conselho Re-

gional de Contabilidade do Rio de Janeiro teve uma importante contribuição.

Parabéns ao Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro pelo seu 

papel nesses 70 anos”.

Paulo Buzzi Filho
Contador, Auditor e Presidente 
do IBRACON RJ

Auditoria:
A auditoria é uma carreira que está em alta, que surgiu com a necessidade de confir-
mação dos registros contábeis, em virtude do aparecimento de grandes empresas. É 
responsável por confirmar aos investidores como está a saúde financeira das empresas, 
e sua evolução ocorreu em paralelo ao desenvolvimento econômico do país. 

Compreende o exame de documentos, registros e livros contábeis, inspeções para ob-
tenção de informações visando ao controle do patrimônio da entidade. Seu objetivo é 
averiguar a exatidão dos registros e das demonstrações contábeis, no que se refere aos 
eventos que alteram o patrimônio da entidade. 
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Luiz Francisco Peyon
Vice-Presidente do Interior do 
CRCRJ e contador especialista 
em entidades do Terceiro Setor

O Terceiro Setor e a Contabilidade
“Nasci dois anos após o Decreto 9295/46, um marco da profissão contábil no 

Brasil. Portanto, eu e o Decreto somos contemporâneos. E ao que parece, por 

onde andei trabalhando, forças ocultas do bem me aproximavam sempre da 

Contabilidade. Até hoje, como veremos a seguir.

Meu primeiro emprego foi aos 19 anos, em 1969, fui admitido em uma indús-

tria petroquímica, ocupando o cargo de “Praticante de Escritório”, alocado no 

arquivo morto do setor de...Contabilidade! Fiz amizades com contadores que 

foram me mostrando a lógica contábil e suas técnicas de escrituração e come-

cei a me interessar pelo vocabulário que usavam: o contabilês! Percebi que na 

indústria, a Contabilidade é fundamental.

Depois, passei por outros dois empregos, em banco comercial e em uma gran-

de empresa nacional, sempre interagindo com a Contabilidade. Me graduei 

em Ciências Contábeis pela Faculdade Moraes Junior (Rio de Janeiro), quando 

efetivamente me tornei Profissional da Contabilidade. Constatei que em qual-

quer ramo da atividade econômica, a Contabilidade é fundamental. 

Em busca de novos desafios, fiz concurso para a Universidade Federal em 

Pernambuco e ingressei no magistério superior. Foi nessa fase que tive os pri-

meiros contatos para consultoria em organizações do Terceiro Setor – funda-

ções e associações- na época ainda insipiente no Brasil. Seu boom ocorreu no 

final na década de 90, com a lei das OSCIPs, considerado o marco legal das or-

ganizações da sociedade civil. Era o início da profissionalização do segmento 

e a Contabilidade passa a ter participação fundamental na gestão das entida-

des. (Hoje falamos no Novo Marco Regulatório).

Retornei ao Rio de Janeiro já com certa bagagem profissional e comecei a 

escrever o primeiro livro dedicado à Contabilidade aplicada ao Terceiro Setor. 

Apresentei projeto de cursos temáticos do Terceiro Setor e fui professor no Pro-

grama de Educação Continuada do CRCRJ. Paralelamente, atuei como pro-

fessor universitário, dirigente sindical e palestrante. Estava em um período 

sabático estudando governança corporativa, política institucional e relações 

humanas quando fui convidado para participar do processo eleitoral para re-

novação de 1/3 do Plenário e aceitei o desafio. Eleito Conselheiro efetivo, voltei 

à sala de aula buscando capacitação contínua e sou aluno do curso Agente do 

Terceiro Setor, na Escola Aberta do 3 Setor. Como se vê, o magistério também é 

uma oportunidade de atuação do Profissional da Contabilidade.

Em síntese, pela minha mundivivência profissional, constatei e me sinto cre-

denciado a afirmar que a Contabilidade foi, é e sempre será uma necessidade 

vital para a continuidade e sustentabilidade das organizações de qualquer 

ramo de atividade econômica do passado, do presente e do futuro. Ao moder-

no Profissional da Contabilidade, cabe o esforço permanente de atualização e 

encontrar seu melhor nicho de atuação que sempre existirá, em qualquer tipo 

de organização”.

Terceiro Setor: 
As entidades do Terceiro Setor são aquelas sem fins lucrativos, que possuem muitas 
particularidades e exigem um trabalho diferenciado do Profissional da Contabilidade.

Apesar de não possuírem lucro ou sócios, exigem muita transparência, especialmente 
quando recebem verbas públicas. As demonstrações contábeis e os balanços precisam 
ser claros, e o Profissional da Contabilidade deve ter amplo conhecimento sobre a legis-
lação específica do setor. 
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Perícia Contábil:
A perícia contábil, atividade privativa do Contador, utiliza procedimentos técnicos 
de análise de livros, registros de transações e documentos, vistoria, indagações e 
avaliações com o objetivo de emitir laudo ou parecer sobre questões contábeis em 
processos judiciais.

Existem dois tipos de perícia: a judicial e a extrajudicial. Na primeira, o profissional é 
nomeado por um juiz para, após análise minuciosa de documentos e informações, emitir 
parecer e auxiliar na decisão jurídica. No segundo caso, é usada para avaliar bens e di-
reitos, cálculos de indenizações, partilhas de bens, venda e compra de empresas etc. É o 
único meio de prova capaz de avaliar as questões materiais controversas durante a ação. 

Nina Verônica Santos 
do Canto
Presidente da Associação de 
Peritos Judiciais do Estado do 
Rio de Janeiro e membro da 
Comissão de Perícia do CRCRJ

A Perícia e os 70 Anos do CRCRJ

“É com muita satisfação que venho nesta oportunidade festiva falar do Con-

selho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro e do seu impor-

tante papel em minha vida profissional e de meus colegas de profissão. 

Como profissional contábil, admiro e agradeço o dinamismo deste Conselho, 

que muito mais que um órgão estático, tão somente regulador e fiscalizador 

de nossa profissão, é um Conselho de Classe, que efetivamente abraça a causa 

contábil, acompanhando as mudanças, informando e atualizando sempre os 

profissionais que fazem parte dos seus quadros através de cursos, palestras, 

encontros, fóruns, congressos, simpósios e demais meios disponíveis. E, que ain-

da neste mesmo escopo, interage com os órgãos públicos vinculados a nossa 

atividade, na tentativa de melhorar a relação do profissional com estes órgãos 

e com as exigências implementadas a cada dia.

Como profissional da área pericial admiro ainda mais este dinamismo e 

visão aberta para a evolução de nossa profissão, que levou o CRCRJ a criar 

uma das primeiras Comissões de Perícias dos Conselhos Regionais, que trata 

de forma específica dos assuntos ligados a nossa área, formada por profissio-

nais atuantes na área pericial tanto profissional como academicamente e que 

têm como meta informar e formar os profissionais desta área, mantendo para 

tanto uma estreita parceria com a Associação de Peritos Judiciais do Estado 

do Rio de Janeiro (APJERJ).

O CRCRJ mantém, gratuitamente, cursos na área pericial trabalhista, já há 

algum tempo, mas a Comissão de Perícias está auxiliando na formulação de 

disponibilização de outros cursos na área pericial Cível. Além de manter um 

convênio com a APJERJ, para descontos em cursos disponibilizados por esta.

Estamos em época de grandes mudanças na área pericial, com a edição do 

Novo Código de Processo Civil e as novas Regulamentações do Conselho Na-

cional de Justiça, quanto a Cadastro e Honorários de Peritos. E o CRCRJ vem 

acompanhando de perto estas mudanças e atuando para aprimorar as novas 

regras. E para tanto, lançou, pioneiramente, a ideia do Cadastro de Peritos, 

que está sendo implementado pelo CFC, que objetiva a certificação de qualida-

de de Peritos Contábeis para os Tribunais, com exigência de conhecimento e da 

manutenção de uma educação continuada.
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Assim, só tenho a agradecer a este Conselho, por tudo que faz por nossa pro-

fissão e por nossos profissionais, particularmente, pelos profissionais da área 

pericial, bem como, pela contínua disposição de empreender, atuar, inovar, 

disponibilizar informações, investir em educação e formação de seus profis-

sionais e, principalmente, por almejar sempre a valorização do profissional 

contábil em todas as suas áreas de atuação.

O importante não é acertar sempre, mas sim, estar sempre tentando melho-

rar, contribuir e valorizar, e isso o CRCRJ faz!”

Profissional da Contabilidade de empresas públicas, privadas 
e de economia mista
O Profissional da Contabilidade pode atuar em diversos setores no interior de uma 
empresa privada ou de economia mista: contador geral, controller, contador de custos, 
analista financeiro, planejador tributário entre outras atividades.

Quem atua na área pública pode ser responsável pela contabilidade; atuar em tribunais 
de contas, em instituições militares, como agente ou auditor fiscal, entre diversas outras 
possibilidades.

Esse leque de atuações demanda um profissional bem atualizado e capacitado, que 
saiba lidar bem com sistemas de informações contábeis e contribuir com a tomada 
de decisões.

Uma carreira na Contabilidade 

“Voltar a 1996 é sempre gratificante, pois foi o ano em que comecei minha 

jornada como estudante de Contabilidade. Isso depois de muitas dúvidas so-

bre qual carreira seguir. Mas, quando descobri a carreira, após estagiar em 

uma rede de hotéis, meu interesse por essa ciência cresceu e, com a ajuda de 

bons professores, passei a admirar o curso e a profissão. 

Após me formar, tomei a decisão de estudar para concurso. Em 2001, entre 

aulas de cursinhos preparatórios e provas, resolvi tentar mais um passo: me 

inscrevi para a prova de mestrado da Uerj. E assim começou minha segunda 

paixão: lecionar. O ano seguinte foi o que definitivamente mudou minha vida: 

estava saindo de casa para mais uma aula no mestrado quando o carteiro 

chega com a convocação para se apresentar à Eletrobras. Finalmente eu havia 

sido aprovado e chamado para um concurso público!

Logo de início, encarei o desafio de adaptar as demonstrações financei-

ras aos USGAAP práticas contábeis geralmente aceitas nos Estados Unidos.  
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Nesse período, aprendi muito e pude conciliar a academia com a vida exe-

cutiva. Em 2004, fui promovido a gerente de USGAAP, responsável técnico 

pelo projeto de adaptação das demonstrações financeiras. Naquela época, 

não havia a convergência de normas existente hoje. As práticas contábeis 

no Brasil, nos Estados Unidos e no resto do mundo eram distintas, a globa-

lização não havia chegado ao mundo contábil. Todas as grandes empresas 

brasileiras estavam listando suas ações na Bolsa de Nova Iorque e entender 

de USGAAP era um grande diferencial. Em 2008, a Eletrobras listou suas 

ações em Nova Iorque, e com um enorme orgulho eu subi ao palanque na 

Bolsa e toquei o sino... talvez aquele dia tenha sido um dos mais importantes 

da minha carreira.

A partir de então, fui promovido gerente responsável pelos relatórios fi-

nanceiros da companhia. Tarefa desafiadora, mas gratificante! Fiquei alguns 

anos nessa posição até que me tornei o gerente responsável por toda a escri-

turação contábil da Eletrobras Holding. Em dezembro de 2013, a diretoria fi-

nanceira se reestruturou, e fui convidado a assumir o cargo de contador do 

Sistema Eletrobras. Confesso que na hora me deu um grande frio na barriga, 

mas como não aceitar?

Nossa atividade, apesar da pressão que sofremos, é muito gratificante! Per-

cebo uma grande mudança de prestígio atualmente, notadamente após os 

IFRS. Hoje, ocupo o cargo de Superintendente de Contabilidade da Eletrobras, 

função que me orgulho de exercer com muito zelo e responsabilidade. Pos-

so dizer que a Contabilidade mudou para melhor minha vida, proporcionou 

oportunidades que foram aceitas e vencidas, dia após dia, por vezes com uma 

ausência dolorida nossas famílias, muitas vezes em razão de prazos e ativida-

des. Sem dúvida alguma fiz a decisão certa em cursar Contabilidade e seguir 

carreira, valeu muito a pena!”

Uma profissão imprescindível para a defesa do patrimônio público 
e do controle social

“Iniciei minha carreira como contadora concursada da Secretaria de Estado 

de Fazenda do Rio de Janeiro, imediatamente após me formar pela Universi-

dade Federal do Rio de Janeiro, em 1994. Minha primeira lotação foi na Conta-

doria Seccional da Saúde, onde era responsável pela análise e verificação dos 

cálculos dos preços praticados nas licitações para as aquisições de medicamen-

tos, materiais e equipamentos hospitalares.

No ano seguinte, fui nomeada para a Diretoria de Revisão e Tomada de 

Contas da Contadoria Seccional do Gabinete Civil. A DRTC era o órgão res-

ponsável pela emissão do parecer do controle interno, documento exigido pelo 

Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro para compor as prestações de 

contas dos ordenadores de despesa e demais responsáveis pela guarda de bens 

e valores públicos.

Rodrigo Vilella Ruiz
Superintendente de 
Contabilidade da Eletrobras
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No final de 1996, fui convidada a assumir a Coordenação do Plano de Contas 

do Estado do Rio de Janeiro. O desafio foi grandioso, uma vez que em 1997 foi 

implantado o Sistema Integrado de Administração Financeira para os Esta-

dos de Municípios – SIAFEM-RJ –, que trouxe profundas mudanças para a 

administração pública estadual. Na ocasião, descrevi e revisei a função e o 

funcionamento e atribuí o sistema, o tipo de saldo, encerramento etc. de cada 

uma das quinhentas contas contábeis escrituráveis ou não do SIAFEM-RJ.

Em 2002, como Superintendente de Administração Financeira da Secreta-

ria de Educação, trabalhei no aperfeiçoamento das normas inerentes às pres-

tações de contas das 3 mil escolas da rede estadual de ensino. Eram cerca de 

12 mil prestações de contas anuais que necessitavam de reorganização e auto-

matização.

Em 2007, fui cedida ao Ministério Público Estadual, nomeada Diretora de 

Controle. Era responsável, entre outras tarefas, por orientar e acompanhar 

a confecção de balancetes, balanços gerais e demais espécies de demonstrati-

vos; analisar os demonstrativos dos materiais de consumo e permanente, bem 

como dos bens patrimoniais, emitindo parecer; acompanhar a resolução de 

diligências destinadas ao saneamento e proceder à imediata tomada de con-

tas quando constatasse qualquer irregularidade de natureza interna ou legal.

Desde 2013, exerço o cargo de Auditora-Geral do Ministério Público, asses-

sorando diretamente o Procurador-Geral de Justiça nas questões relativas à 

administração financeira e contábil. Para tanto, realizamos auditorias de 

natureza orçamentária, financeira, patrimonial, operacional e contábil no 

âmbito do Ministério Público; subscrevemos e validamos os dados constantes 

do Relatório de Gestão Fiscal exigidos pela Lei Complementar nº 101/2000 e 

emitimos parecer e certificado de auditoria nas prestações de contas dos res-

ponsáveis por bens patrimoniais e almoxarifado, dos ordenadores de despesa 

do Ministério Público e dos gestores do Fundo Especial.

Enfim, ao longo desses vinte e três anos de atividades como Profissional da 

Contabilidade da área pública, fica evidente que a profissão contábil é funda-

mental e imprescindível para que haja defesa do patrimônio público, combate 

à corrupção e incremento da transparência da gestão e do controle social.”

Ana Luiza Pereira Lima
Conselheira do CRCRJ e 
Auditora-Geral do Ministério 
Público do Estado do Rio 
de Janeiro
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A profissão contábil e minha experiência na área educacional

“No final dos anos 1980, eu buscava espaço no mercado de trabalho e, como 

aqueles que viveram a época sabem, não tínhamos as facilidades tecnológicas 

atuais. Através de telegrama, fui contratado por uma empresa prestadora de 

serviços xerográficos, exercendo o cargo de auxiliar de operações, que incluía a 

entrega das faturas aos clientes. O prazo não podia ser superior a 15 dias, tendo 

em vista as datas dos vencimentos.

Certa vez, o setor de contas a receber estava com muita dificuldade em iden-

tificar os pagamentos feitos pelos clientes, visto que a atualização monetária 

em função da inflação absurda verificada fazia que as empresas se vissem 

obrigadas a indexar os títulos. Propondo-me a ajudar, surgiu minha grande 

identificação com a Contabilidade. Passei a fazer a conciliação bancária, e 

tamanha foi a identificação que desenvolvi alguns instrumentos que pudessem 

facilitar a identificação de cada pendência. Dessa forma, ingressei no curso de 

graduação em Ciências Contábeis.

Durante o período em que cursei Ciências Contábeis, percebi a necessidade 

de mais conhecimento e, então, me apliquei nos estudos, me empenhei em de-

senvolver as atribuições a mim conferidas, sempre com um ‘Plus’. Como se diz, 

temos que reconhecer o nosso valor, e ao verificar que ao final de dois anos não 

havia reconhecimento por parte das empresas para as quais trabalhei, busca-

va uma nova e a mesma forma descrita era seguida, tanto que em duas empre-

sas conhecidas mundialmente permaneci por vinte anos, oito anos e doze anos, 

quando, buscando mais envolvimento com a Contabilidade, ingressei em uma 

Instituição de Ensino Médio para lecionar no curso de Formação em Técnico 

em Contabilidade. Essa experiência me permitiu, posteriormente, também le-

cionar na graduação em Ciências Contábeis. 

Em 2001, fazia parte do quadro de funcionários de uma empresa de Audi-

toria e Consultoria, a qual um dos diretores era palestrante no CRCRJ, e, em 

certa ocasião, precisamente março daquele ano, fui incumbido de substituí-lo 

e, assim, passados 16 anos, venho participando do corpo docente do CRCRJ.

Nesse período de vivência contábil, tivemos diversas alterações na legislação 

fiscal e societária. A partir de janeiro de 2008, o profissional contábil passou a 

ter um perfil que o aproximou do gestor, seja no momento do registro contábil 

das operações, seja na elaboração das Demonstrações Contábeis, que devem 

estar amparadas nas Normas Internacionais de Contabilidade, que buscam 

dar maior clareza e uniformidade nas informações, assim como os ajustes tri-

butários necessários. 

De forma conclusiva, faço parte do grupo que escolheu a Contabilidade por 

identificação, assim, entendo que devemos estar felizes com nossa profissão, 

buscando sempre o melhor e primando pelo conhecimento com a geração de 

dados confiáveis.”

Alberto Gonçalves
Professor de Contabilidade

Professor 
Outra possibilidade de atuação para o Profissional da Contabilidade é a carreira acadê-
mica. Como professor, ele pode atuar nas instituições de ensino superior, em cursos de 
Ciências Contábeis e áreas afins, bem como em capacitadoras que oferecem cursos de 
aperfeiçoamento profissional. Também pode atuar, inclusive, como professor do CRCRJ, 
que oferece cursos gratuitos aos Profissionais da Contabilidade.

No caso de profissionais que desejem atuar em universidades, é fundamental possuir 
um mestrado acadêmico, bem como produzir pesquisas e artigos científicos.
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OOs Profissionais da Contabilidade no princípio da profissão 
eram chamados de “guarda-livros”, porque eram responsá-
veis pela escrituração dos livros mercantis, pelo preenchi-
mento de guias e cálculo de impostos. 

A invenção de Gutemberg – a prensa de papel – foi adap-
tada para se tornar a principal ferramenta de trabalho dos 
guarda-livros, sendo o método mais avançado da época, e 
foi utilizado até meados do século passado. Em seguida, 
surgiram as primeiras máquinas “de calcular”, que apenas 
somavam e subtraíam, por meio de alavancas.

No mesmo período, no século XX, foram inventadas as má-
quinas de escrever, que eram utilizadas em conjunto com 
os livros manuscritos pelos então chamados “contabilistas”.

A primeira máquina de escrever específica para o exercício 
contábil foi fabricada pela empresa Remington na década 
de 1930. Mecânica, sua utilização perdurou até a década de 
1980, quando foi substituída pela máquina elétrica. Nesse 
meio-tempo, em 1964, surgiu o Cardex, uma ficha para 
anotar cada item da mercadoria existente e disponível nos 
estoques, facilitando o controle dos saldos finais.

Outras lembranças dos profissionais que trabalharam no 
período eram as cópias de Diário em gelatina e a grande 
papelada sobre a mesa. Essa realidade começou a mudar 
com a introdução dos microcomputadores e de alguns soft-
wares, inclusive de Contabilidade. 

Mas o verdadeiro salto só foi dado em meados dos anos 
1990, quando a internet começou de fato a chegar ao Brasil, 
ultrapassando as fronteiras acadêmicas. Mais precisamen-
te, ela começou a ser comercializada pelo público em ge-
ral em 1994. Concomitantemente, a Contabilidade ganhou 
um sistema informatizado, e, com ele, a necessidade de 
unir tecnologia e comunicação. Assim, os Profissionais da 
Contabilidade tiveram que readaptar suas rotinas ao lon-
go do tempo. Pouco a pouco, eles foram deixando de lado 

O Passado e o Futuro: 
da prensa ao SPED

as máquinas de escrever e as planilhas manuais. Os livros 
Diário e Razão passaram a ser digitados e, posteriormen-
te, impressos. Com a internet, os dados eram transmitidos 
rapidamente, as declarações passaram a ser entregues de 
maneira mais prática.

A Contabilidade prática, cotidiana, ficou cada vez mais rápida. 
O processamento eletrônico de dados foi fundamental para 
esse processo. Os Profissionais da Contabilidade puderam se 
dedicar mais a outro lado da profissão: auxiliar a gestão, pro-
duzindo relatórios para embasar a tomada de decisões. Surgia 
um novo perfil do Profissional da Contabilidade.

Hoje é difícil para os profissionais do século XXI imaginarem 
esse período. Assim como na época era difícil imaginar um 
sistema que reúna todas as obrigações acessórias, transmi-
tidas pelos contribuintes às administrações tributárias e aos 
órgãos fiscalizadores, tudo por meio da internet, com certifi-
cação digital com validade jurídica.

Realidade desde 2008, este é o Sistema Público de Escrituração 
Digital, mais conhecido como SPED. Instituído pelo Decreto 
nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007, o SPED faz parte do 
Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal 
(PAC 2007-2010) e constitui-se em mais um avanço na infor-
matização da relação entre o fisco e os contribuintes. Trata-se 
de uma iniciativa integrada das administrações tributárias nas 
três esferas governamentais: federal, estadual e municipal.

Ele é um marco da Nova Era da Contabilidade Brasileira e pro-
vocou impactos positivos na Contabilidade, como mais agi-
lidade e controle, além da facilidade de poder dispensar os 
arquivos em papel. 

Assim, o Profissional da Contabilidade, há pelo menos quatro 
décadas, deixou de ser conhecido como “guarda-livros”. Hoje, 
ele é um profissional que atua ao lado do gestor, que forne-
ce informações de utilidade gerencial para as organizações. 
É um profissional atualizado com as práticas mais modernas 
exigidas pelo mercado, com perfil dinâmico e visão de futuro.
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70 anos: bodas de vinho
“Preliminarmente, desejo esclarecer o porquê da honrosa designação rece-

bida, para escrever sobre a efeméride, dos setenta anos de fundação do nosso 

augusto e respeitável Conselho Regional de Contabilidade, CRCDF, em março 

de 1947, passando a ser CRCGB, após a criação do Estado da Guanabara em 

abril de 1960, e, com a fusão dos Estados do Rio de Janeiro e Guanabara, em 

15 de março de 1975, passou a ser CRCRJ, atual e em vigor. Sou contemporâneo 

desses acontecimentos de nosso egrégio Conselho.

Tendo concluído o curso de Contabilidade no Instituto Brasileiro de Conta-

bilidade (IBC), hoje Faculdade Moraes Júnior – Mackenzie. Em 1947, diploma-

do em 19 de março de 1948, registrado no CRCDF em março de 1949, CRCDF 

8.494, posteriormente em abril de 1960, CRCGB 8.494, e diante da fusão e do 

recadastramento, meu registro em vigor passou a ser CRCRJ 3.825. Explicada 

a honrosa e gratificante incumbência, esclareço o simbolismo bodas de vinho, 

que designa setenta anos de vida conjugal.

Leva-nos a erguer nossas taças, para brindar a pujança da trajetória, 

nesses setenta anos de existência, desse Conselho de todos nós, de cada um 

de nós contabilistas.

Brindo nosso nobre e colendo Conselho, usando pensamentos do notável Car-

los Drummond de Andrade: ‘o passado é importante, mas é para o futuro que 

devemos caminhar’; ‘você não pode mudar o passado, mas pode criar um futu-

ro melhor, enxergando cada novo mês, semana e dia, como uma nova oportu-

nidade’. E o provérbio chinês: ‘não importa quantos passos você deu para traz, 

o importante é quantos passos você vai dar para a frente’. 

Nos últimos dezesseis anos, que participei no dia a dia como Conselheiro, 

verifiquei que a finalidade precípua e legal de nossa entidade é de algoz, fis-

calizar o exercício da profissão, porém esse algoz transformou-se em parceiro 

amigo e leal, cooperando, orientando, criando facilidades de informações, in-

tercedendo com as autoridades, ajudando os profissionais no cumprimento 

das obrigações legais a que estão sujeitos.

Essa parceria amiga e leal prestada, seja através da Fiscalização, do Re-

gistro e da Educação Continuada, além das palestras, cursos, seminários e 

convenções, que visam atualizar e capacitar os profissionais, para um bom 

desempenho de suas funções.

Para concluir, utilizei, adaptando, trechos da carta que São Paulo apósto-

lo escreveu a Timóteo: ‘Combati o bom combate, guardo a fé, para concluir 

minha caminhada’”.

Vicente de Paulo Muniz, 
93 anos
Conselheiro do CRCRJ 
e Empresário Contábil 
em Atividade
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Projeção para o futuro
“Após mais de 15 anos vivenciando diariamente as rotinas do mundo contá-

bil, é uma grande satisfação poder fazer uma síntese de minha trajetória, bem 

como uma projeção para o que o futuro nos reserva, traçando um paralelo com 

a importância da Instituição CRCRJ.

Iniciei minha vida profissional aos 15 anos, em um tradicional escritório de 

contabilidade. Como todo garoto, esperava-se que eu tivesse apenas um par de 

pernas bem-dispostas, porém, me acompanhavam a curiosidade e a vontade 

de entender o que acontecia dentro daquela sala. 

De viagem em viagem, desbravando cada conjunto de números em um bloco 

de papel, fui descobrindo a existência das Ciências Contábeis, da profissão até 

então desconhecida por mim. Diante deste mundo encantador, com o incen-

tivo de minhas amigas Jovelina Mota e Vitória Maria da Silva, ingressei na 

jornada do Bacharelando em Ciências Contábeis. 

Nesta caminhada acadêmica, buscando aprender cada vez mais, encontrei 

o CRCRJ, que me recebeu com uma carteira de estudante, ou melhor, uma 

chave para portas de conhecimentos. Seus cursos ampliavam meus conheci-

mentos, me preparando para o tão acirrado mercado de trabalho. 

Com a conclusão do bacharelado e consequente registro no CRCRJ, comecei a 

entender a importância, a relevância e a abrangência do sistema CFC/CRCs, 

que, através de seus Conselheiros, contribui para o desenvolvimento econô-

mico-social nacional, por intermédio de normativos, treinamentos, registro e 

fiscalização direcionados ao Profissional da Contabilidade. 

Hoje, tenho o orgulho de estar Conselheiro do CRCRJ, fazer parte de todo 

este Sistema Contábil Brasileiro, que se mantém atento e ativo aos avanços das 

Ciências Contábeis, ciente de que em um futuro cada vez mais presente, esta 

ciência se expandirá e modernizará ao ponto de que qualquer cidadão a uti-

lizará como elemento essencial para suas tomadas de decisões, sejam usuários 

internos ou externos das demonstrações contábeis.

Diante deste cenário promissor para os profissionais das Ciências Contábeis, 

encontro a valorização e a satisfação de ser contador. Permeando todos ao 

meu redor com a felicidade da escolha profissional que fiz, ansioso para me 

deparar com os desafios futuros, sempre com a certeza de que tenho todo um 

Sistema Contábil me apoiando”.

Felipe Farias de Oliveira, 
30 anos
Conselheiro do CRCRJ 
e Empresário Contábil
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Alexandre Andrade
Conselheiro do CRCRJ  
e Empresário Contábil

O impacto do SPED na profissão contábil
Não há dúvidas de que o SPED se traduz como o fato de maior impacto sobre 

a profissão contábil nos últimos trinta anos, especialmente para os profissionais 

que atuam no segmento fiscal-tributário das organizações.

Podemos dividir a nossa profissão em ANTES e DEPOIS da Era SPED.

Como funcionava
• Documento fiscal físico

• Ciência do fato gerador durante 
ou após a ocorrência

• Fiscalização presencial

• Exames por amostragem

• Alcance regional

• Procedimento de circularização

• Obrigações acessórias 
totalizadoras

• Fisco mal preparado em TI e 
sem infraestrutra

• Informalidade + impunidade

Como está funcionando
• Documento fiscal eletrônico

• Ciência do fato gerador antes de sua 
ocorrência

• Fiscalização virtual

• Exame de 100% das operações

• Alcance nacional

• SPED

• Obrigações acessórias com riqueza 
de detalhes

• Fisco preparado e com tecnologia de 
ponta

• Formalização + penalidade

O SPED não trouxe mudanças meramente operacionais: quebrou paradigmas, 

modificou a cultura das organizações, impôs uma revisão e adaptação ampla de 

processos e procedimentos de controle interno.

Como toda grande mudança, a percepção inicial é de dificuldade, inviabilida-

de de cumprimento das novas exigências impostas, de desânimo com a profissão 

para os menos atentos. Já para aqueles que desenvolveram o hábito de enxergar 

na adversidade uma oportunidade, o SPED igualou o jogo, pois todos tivemos 

que reaprender, rever conceitos, ampliar nossos conhecimentos, lidar com ter-

mos anteriormente afeitos ao pessoal da área de TI: layout de arquivo, formatos 

de arquivo (TXT, XML), registro, regras de validação, certificação digital, dentre 

outros. Enfim, a gama de conhecimento que temos a oferecer para a sociedade 

aumentou exponencialmente, contribuindo ainda mais para a valorização de 

nossa profissão.

A profissão contábil é de eterno aprendizado e atualização, mas penso que 

o pior já passou: fizemos nossa parte enquanto Profissionais da Contabilidade, 

absorvendo o SPED. Dominamos esse “monstro” criado pelo Governo sob o argu-

mento da simplificação e da desburocratização das obrigações fiscais-tributárias 

e de proporcionar um ambiente de negócios justo em nosso País. Isso, lamentavel-

mente, estamos ainda por ver acontecer, pois o que temos até aqui é o aumento 

de obrigações e redundância de informações fiscais alimentando uma máquina 

voraz de arrecadação de tributos. É passada a hora de o Governo fazer sua parte, 

entregando à sociedade o que prometeu e o que o SPED pode proporcionar:

• Simplificação das obrigações fiscais-tributárias;

• Carga tributária adequada;

• Ambiente de negócios justo.

O Brasil exporta tecnologia de arrecadação tributária. Precisa aprender a 

controlar e a gastar o que arrecada.

Nunca é demais lembrar que é o Governo que deve estar a serviço da socie-

dade e não o inverso!”
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Implantação das IFRS na Contabilidade brasileira e seus impactos
“A internacionalização da Contabilidade está inserida no contexto de glo-

balização da economia mundial, em termos, principalmente, da livre movi-

mentação de recursos e da diminuição de barreiras comerciais entre as na-

ções. Nesse sentido, ações foram e estão sendo desenvolvidas com o objetivo de 

harmonizar as normas contábeis, de forma que transações idênticas tenham 

impactos iguais nas contas patrimoniais e de resultado das entidades, inde-

pendentemente dos países onde estejam localizadas.

As IFRS, (International Financial Reporting Standards – Normas Interna-

cionais de Relatório Financeiro), emitidas pelo IASB (International Accoun-

ting Standards Board – Conselho de Normas Internacionais de Contabilidade), 

representam a prática contábil escolhida para essa harmonização em termos 

mundiais. Atualmente, mais de 130 países adotam as IFRS. 

A adoção das IFRS no Brasil ocorreu em duas etapas. A primeira em 2008 e 

a segunda em 2010. Na primeira etapa, foram feitas diversas alterações na lei 

societária brasileira (Lei nº 6.404/1976), através da Lei nº 11.638/2007 e da Lei 

nº 11.941/2009 (inicialmente como medida provisória, que posteriormente foi 

transformada em lei).

As Normas Contábeis no Brasil são emitidas pelo Conselho Federal de Con-

tabilidade (CFC), com base nos Pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pro-

nunciamentos Contábeis (CPC). Elas são adotadas pelo CFC e pelos órgãos re-

guladores, o que torna sua aplicação obrigatória para praticamente todas as 

entidades no Brasil, independentemente se são de capital fechado ou aberto, 

ou constituídas na forma de sociedades limitadas. Uma exceção a essa regra é 

que o Banco Central do Brasil ainda não determinou que as instituições finan-

ceiras apliquem todas as normas do CPC na Escrituração Mercantil. 

Essas normas resultaram em profundas alterações no ambiente contábil 

brasileiro, em termos das contabilidades das entidades, ensino da Contabi-

lidade e tributação, bem como deram mais qualidade e transparência nas 

divulgações sobre a situação patrimonial e financeira, o desempenho e os flu-

xos de caixa das sociedades, colocando o Brasil no mesmo nível contábil das 

economias desenvolvidas.”

Marcelo Cavalcanti
Autor de livros sobre IFRS 
e Conselheiro representante 
do CRCRJ no CFC
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Para os contadores, o futuro já chegou 
“Um dos temas mais discutidos nos ambientes corporativos e nas univer-

sidades refere-se às tendências e rumos das profissões. Para os Profissio-

nais da Contabilidade, contudo, o futuro já chegou, materializando-se no 

contexto de uma sociedade, no Brasil e no mundo, que exige cada vez mais 

transparência, lisura e ética nos setores público e privado.

Delineia-se, assim, com muita clareza nesse cenário presente, o papel dos 

profissionais contábeis ao longo deste século. Além do empenho de cada um 

deles, deve-se ressaltar a contribuição das entidades brasileiras, como o Con-

selho Federal de Contabilidade (CFC), os Conselhos Regionais de Contabilida-

de (CRCs) e o Instituto dos Auditores Independentes do Brasil (Ibracon) em 

iniciativas como o Exame de Suficiência, o Exame de Qualificação Técnica 

para registro no Cadastro Nacional de Auditores Independentes (CNAI) e 

diversas outras atividades voltadas à Educação Profissional Continuada, 

que promovem a difusão do conhecimento, como é o caso do Congresso Bra-

sileiro de Contabilidade, promovido pelo CFC, e a Conferência Brasileira de 

Contabilidade e Auditoria Independente, promovida pelo Ibracon.

Outro bom exemplo dos esforços direcionados ao aprimoramento contínuo 

é a NBC PG 12, que normatiza a Educação Continuada, que, no caso dos 

Profissionais da Contabilidade, transcende a condição de diferencial e se 

torna algo essencial.

A contabilidade exige conhecimento atualizado das normas, mudanças 

na legislação, inovações tecnológicas e possibilidades de articulação entre 

inúmeros agentes de mercado. A extensão do Programa de Educação Pro-

fissional Continuada do CFC para os contadores das empresas reguladas e 

empresas de grande porte ajuda a garantir que todo profissional da área se 

mantenha em dia com essas mudanças e com a evolução das melhores prá-

ticas. O resultado é a melhoria da qualidade e o aumento da credibilidade, 

em benefício da sociedade. 

Sem dúvida, o maior desafio do Profissional da Contabilidade está na bus-

ca constante do conhecimento. Isso implica estar atualizado com as informa-

ções do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) aprovadas pelo Conse-

lho Federal de Contabilidade, das constantes alterações na legislação fiscal, 

ambiente regulatório, inovações tecnológicas, como Nota Fiscal eletrônica, 

Nota de Serviços eletrônica e SPED – Fiscal e Contábil. Portanto, são tantas 

inovações e tão importante a transposição à era digital, que a atualização 

permanente é imprescindível para o exercício pleno da profissão 

Os desafios atuais também exigem que os contadores sejam resilientes na 

preservação dos valores éticos inerentes à profissão, saibam trabalhar com 

equipes multiculturais e multidisciplinares, tenham conhecimento amplo 

do ambiente global de negócios e de um segundo idioma, atualmente o in-

glês, e estejam atentos às mudanças tecnológicas constantes e que têm de-

sempenhado importante papel no desenvolvimento da contabilidade e da 

auditoria independente. Por tudo isso, é gratificante constatar que nossos 

profissionais dispõem, no ambiente brasileiro, de condições para se prepa-

rarem para um futuro que já chegou, sabendo sempre que a única coisa que 

veio para ficar é a mudança”.
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Idésio Coelho
Contador e Presidente  
do Instituto dos Auditores 
Independentes do Brasil (Ibracon)
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O Passado e o Futuro: da prensa ao SPED

Jovens Lideranças Contábeis
“A Comissão Jovens Lideranças Contábeis do CRCRJ 

nasceu no ano de 2015, a partir do Projeto Nacional de 

Jovens Lideranças Contábeis do CFC. 

O projeto visionário foi criado pela necessidade de 

aproximar estudantes e jovens contadores das entida-

des de classe, com o objetivo de fortalecer essa relação.

Entre as diretrizes da comissão, estão o desenvolvi-

mento da ética profissional versus valores, do empre-

endedorismo, da liderança, da responsabilidade so-

cioambiental, da colaboração ativa na construção de 

Observatórios Sociais, do olhar minucioso para o Pro-

grama de Voluntariado da Classe Contábil (PVCC), além 

da interação com movimentos estudantis. 

Hoje somos cerca de 528 mil profissionais registrados 

em âmbito nacional, e estima-se que para os próximos 

cinco anos a classe receberá mais 500 mil novos regis-

tros profissionais. O cenário de mudança precisa de 

cuidados! A preparação do jovem profissional contador 

e sua presença nas entidades de classe são notórias e 

cada vez mais necessárias. 

Dentro dessa perspectiva e com base nas nossas inte-

rações junto aos jovens ingressantes nas faculdades, os 

diferenciais para a escolha do curso de Ciências Con-

tábeis são: a diversidade de ramos de atuação; o vasto 

conhecimento de informações econômicas, financeiras 

e tributárias absorvidas pelo profissional e que são con-

solidadas em relatórios precisos para tomadas de deci-

sões; além de ser considerado o melhor profissional para 

apresentar ao mercado tais informações. 

O trabalho realizado pelas Jovens Lideranças Contá-

beis do CRCRJ pretende a longo prazo gerar impacto no 

mercado de trabalho através de estudantes mais escla-

recidos e preparados quanto aos segmentos das áreas 

Membros atuais da Comissão Jovens Lideranças 
Contábeis CRCRJ: 

• Felipe Tortori Gitirana 

• Fernanda Barbosa de Carvalho 

• Johanna Sanchez Vergara 

• Leonardo Bouças Fernandes 

• Marcos Matos de Azevedo 

Comissão Jovens Lideranças Contábeis CRCRJ

de atuação da Contabilidade, tornando-os profissionais 

mais conscientes e direcionados. 

O CRCRJ abraça as visitações e projetos desenvolvi-

dos pelas Jovens Lideranças Contábeis e aproxima esses 

jovens do conhecimento orientado. Nós, das Jovens Li-

deranças, estamos visitando faculdades, levando pales-

tras, participando ativamente de eventos e interagindo 

com autoridades, apresentando o CRCRJ para os futu-

ros profissionais e para a sociedade.

Nossa comissão é constituída por profissionais recém-

-formados que se destacam na contabilidade pelo cará-

ter pessoal e pela dedicação aos novos rumos da profis-

são. Colaboram com o crescimento estruturado através 

de palestras, workshops ou simplesmente acrescentado 

novas ideias e preocupações da profissão nas reuniões 

das câmeras dentro do conselho.

Temos orgulho da nossa profissão! Estamos lisonjeados 

por poder atuar em prol de uma classe que cresce de for-

ma estruturada, dentro de um Conselho que fortalece 

seus profissionais. 

Parabéns, CRCRJ, pelos seus 70 anos! E que as próxi-

mas conquistas permaneçam ao lado dos estudantes e 

profissionais que formam nossa classe.”
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O Profissional da Contabilidade do século XXI
“Nos últimos anos, as demonstrações contábeis das empresas brasileiras pas-

saram a ser instrumento de avaliação e comparabilidade das informações fi-

nanceiras com as demais empresas do segmento e mensuração de performance 

pelos stakeholders, interessados externos pelas informações contábeis. Assisti-

mos a um amadurecimento do mercado de capitais, sustentado pela melhoria 

da qualidade da informação, da transparência e da confiabilidade nas infor-

mações disponibilizadas. Em um cenário sensibilizado por incertezas e redução 

de crescimento, a maneira como as corporações se comunicam com o mercado, 

principalmente no que diz respeito à divulgação das informações financeiras, é 

essencial. Tão importante quanto o resultado de uma empresa é a percepção de 

sua performance no mercado. Assim, apresentam-se esclarecimentos adequa-

dos, e a consequência é imediata na volatilidade dos preços das ações, tanto de 

forma positiva como negativa. 

As demonstrações contábeis são uma peça de comunicação importante com 

os diferentes públicos. É por meio delas que a empresa revela o grau de transpa-

rência de suas decisões estratégicas, bem como os seus efeitos. O dever do Profis-

sional da Contabilidade é manter seus stakeholders informados sobre o desen-

volvimento dos negócios, de forma a prover todas as informações consideradas 

importantes para uma correta análise da situação econômica financeira da 

empresa. Ser transparente na condução dos negócios e no relacionamento é um 

dever que todos os Profissionais da Contabilidade devem abraçar.

Outro elemento importante foi a evolução dos conselhos de administração, 

comitês de auditoria e outros afins, que apesar dos progressos recentes, ainda 

têm muito a evoluir, principalmente em termos das funções que são desempe-

nhadas por eles, que representam os acionistas. No Brasil, o tempo empenhado 

pelos conselheiros na definição estratégica das companhias é maior do que o 

tempo empenhado no acompanhamento das operações por meio dos seus relató-

rios financeiros. No entanto, nem todos entendem os registros contábeis e seus 

respectivos efeitos.

É fato que as empresas do mercado de capitais precisam compor, nos seus 

quadros de conselheiros, o conselheiro independente e o especialista financeiro, 

que fazem parte dessa nova fase, em que a governança corporativa passa a ser 

fundamental para a sustentabilidade de uma organização.

Essa nova era traz uma grande oportunidade aos Profissionais da Contabi-

lidade. Cada vez mais as empresas terão que buscar qualificação técnica para 

possibilitar a observância das melhores práticas e o entendimento das informa-

ções apresentadas nas demonstrações contábeis. As regras contábeis são comple-

xas e traduzem nas operações registradas as decisões estratégicas das empresas. 

Isso possibilita aos investidores maior chance de comparação, decisões tempesti-

vas, mais assertivas e transparentes. 

A sociedade está nos pedindo uma atuação mais abrangente, com visão mais 

ampla na comunicação. Nesse contexto, o profissional contábil deste século deve 

estar preparado para representar, nos relatórios financeiros, uma leitura fide-

digna dos atos e fatos ocorridos nas organizações, buscando oferecer informa-

ções de qualidade que possibilitem a eficiência no atendimento aos prazos e 

aderência às novas Normas.”

Carla Bellangero
Sócia de Auditoria da KPMG 
e Membro da Comissão de 
Educação Continuada do CRCRJ 
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Diretoria do CRCRJ toma posse em janeiro de 2014

EEm 6 de janeiro de 2014, assumia a administração do CRCRJ a contadora Vitória Maria 
da Silva, eleita Presidente para o mandato 2014/2017. Desde então, a administração se 
dedica a prosseguir o trabalho de excelência que já vinha sendo feito anteriormente, 
bem como alcançar novas conquistas para a classe contábil fluminense.

Seguindo os passos da gestão anterior, estreitou os laços com as entidades congraçadas 
da Contabilidade e também com órgãos governamentais, como a Receita Federal do 
Brasil, a Junta Comercial do Rio de Janeiro, a Assembleia Legislativa e o próprio Governo 
Estadual. Firmou Termos de Cooperação Técnica com o Tribunal Regional Eleitoral do 
Rio de Janeiro, com a Escola de Educação Financeira do Rioprevidência, com o Ministério 
Público Federal, entre diversas outras instituições.

Gestão 2014-2017: 
uma trajetória de conquistas
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Gestão 2014-2017: uma trajetória de conquistas

Fortaleceu a luta pela criação da Controladoria Geral do Estado, bem como pelo fim das 
multas da Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social (GFIP).  
Também atuou pelo pagamento dos profissionais da Contabilidade servidores do Estado, 
que estavam sem receber seus vencimentos devido à crise. Posicionou-se diante de absur-
dos que foram publicados na mídia a respeito da profissão, bem como colocou-se contra 
o pacote de austeridades do governo estadual, que colocava em risco importantes con-
quistas da população do Rio de Janeiro como um todo. Ainda em 2016, estabeleceu uma 
comissão técnica para estudar o déficit na previdência. Por meio dessas e de muitas outras 
ações, mostrou sua importância não só para a classe contábil, mas para toda a sociedade.

Outra preocupação foi em inspirar e incentivar a autoestima dos profissionais, por meio 
de campanhas de valorização com outdoors, busdoors e spots de rádio. 

Em 2016, durante a 57ª Concerj, o CRCRJ chegou a sua Milésima Plenária. A ocasião foi 
celebrada em grande estilo, com um dos maiores eventos que a classe contábil flumi-
nense já viu, um verdadeiro marco na história do Conselho.

Registro
Entre as principais ações da atual administração no Departamento de Registro, está a 
continuidade do recadastramento de todos os Profissionais da Contabilidade no sistema. 
Essa medida alcançou 77,98% dos profissionais em 2016. Outra iniciativa foi a atualiza-
ção do cadastro, mediante pesquisa de profissionais já falecidos e que constavam como 
ativos, realizando o cancelamento dos respectivos registros, o que permite uma noção 
mais fiel ao perfil da classe. 

Fiscalização
O departamento de Fiscalização reforçou que seu trabalho teria foco orientativo e 
não punitivo, solidificando uma verdadeira mudança de cultura nas organizações e 
nos profissionais contábeis. 

Em 2015, foi promovido um mutirão com os Conselheiros da Câmara e os fiscais 
colaboradores do CRCRJ para reduzir o estoque de processos. No mesmo ano, teve 
início a implantação da Fiscalização Eletrônica.

Em 2016, a Fiscalização do CRCRJ adquiriu uma nova frota de carros para ser utiliza-
da em serviço, buscando uma atuação cada vez mais ampla no Estado.

Desenvolvimento profissional
O departamento atuou no sentido de ampliar a realização de cursos, sempre prezan-
do pela qualidade; criou o Seminário Itinerante de Contabilidade no Setor Público 
e diversos outros projetos, como a Cerimônia de Entrega de Certificados de Mérito 
para Estudantes e o Certificado de Reconhecimento ao Professor Melhor Avaliado.

Outra grande conquista da administração e do departamento foi o lançamento do 
novo modelo de Ensino a Distância, que permite uma grande ampliação na oferta de 
cursos aos profissionais de todo o Estado, que têm dificuldade de se locomover até 
a sede ou mesmo até as Delegacias.
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Primeira edição da Quarta do Conhecimento, em 2016

Fórum SPED, em novembro de 2016, lota o Salão Nobre do SINDICONT-Rio

Campanha Institucional do CRCRJ

Outras iniciativas de destaque da Gestão
• Realização de Fóruns SPED, Registro Mercantil, Área 

Pública e Seminários do Terceiro Setor e de Perícia: 
grandes eventos que reuniram palestrantes especialis-
tas para abordar os principais aspectos e tirar todas as 
dúvidas a respeito dos temas.

• Criação da Nova comissão Jovens Lideranças Contábeis, 
Palestras nas Instituições de Ensino Superior e 
Relançamento do Jornal Nota 10: visando ao estreita-
mento do relacionamento do Conselho com o estudante 
de Ciências Contábeis, futuro profissional registrado.

• Lançamento da Quarta do Conhecimento e da Oficina do 
CRCRJ: projetos que oferecem palestras gratuitas no ple-
nário do CRCRJ com foco em obrigações acessórias. Todas 
são gravadas e disponibilizadas na íntegra na TV CRCRJ, 
no YouTube. O objetivo é levar conhecimento a todo lu-
gar, no momento em que o profissional esteja disponível. 

• Fortalecimento da TV CRCRJ e lançamento PODCAST 
CRCRJ: dois importantes veículos de comunicação, ob-
jetivando a aproximação com a classe e o fornecimento 
de informações úteis, sempre levando em consideração 
os avanços tecnológicos e seus benefícios. 

• Prestação de contas eleitorais: atuação na capacitação 
dos profissionais, por meio de diversos eventos. Por 
meio do Termo de Cooperação Técnica, os profissionais 
voluntários atuaram na análise das prestações, auxilian-
do no aprimoramento da informação técnica, bem como 
no controle social.

• Realização de obras para construção do auditório, inau-
gurado no dia 8 de março de 2017, durante o Encontro 
da Mulher Contabilista.

• Seminário de Treinamento do CRCRJ: conscientes de 
que cada vez mais os recursos humanos representam 
o patrimônio mais valioso da entidade, a administração 
implantou um seminário anual de treinamento para a 
capacitação constante de seu corpo funcional, bem como 
de Conselheiros e Delegados.

O novo auditório do CRCRJ

Presidente Vitória Maria da Silva inaugura o auditório
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Gestão 2014-2017: uma trajetória de conquistas

Minha experiência no CRCRJ
 “Em 2014, assumi, com muita coragem e entusiasmo, a presidência desta 

casa, com os Conselheiros eleitos e, em especial, com os Vice-Presidentes que 

compõem o Conselho Diretor. Dedicamos a planejar e estruturar nossas ações, 

dar continuidade ao que dava certo e implementar novidades.

A experiência acumulada no próprio CRCRJ, onde estive à frente da Câ-

mara de Fiscalização por seis anos, além de ter sido Conselheira efetiva e 

Vice-Presidente, e em outras entidades de classe, como o SINDICONT-Rio, 

onde fui Presidente, me auxiliaram a realizar essa grandiosa missão, tendo 

sempre em mente os valores do Sistema CFC/CRCs – responsabilidade pro-

fissional e social, ética no trabalho, compromisso, transparência, respeito, 

companheirismo, confiança e trabalho perseverante –, bem como a missão 

de promover a manutenção, e evolução da profissão contábil com dignidade, 

ética e responsabilidade, aliadas a um eficiente serviço de atendimento, re-

gistro, fiscalização e desenvolvimento do Profissional da Contabilidade e das 

organizações contábeis do Estado do Rio de Janeiro, objetivando satisfazer os 

anseios da categoria e da sociedade.

Sentimos orgulho do trabalho realizado. Pois esse esforço permite que a Con-

tabilidade avance cada vez mais na melhor organização da sociedade e na 

prestação de serviço de qualidade, e, da mesma maneira, que nossos profissio-

nais estejam cada vez melhor posicionados na sociedade, demonstrando seu 

valor e importância”.

Vitória Maria da Silva
Presidente do CRCRJ na gestão 2014 – 2017

Vitória Maria da Silva toma posse como Presidente do CRCRJ
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Presidente Contadora: Vitória Maria da Silva

Vice-Presidente Contador: Francisco José dos Santos Alves

Vice-Presidente de Desenvolvimento Profissional Contador: Waldir Jorge Ladeira dos Santos

Vice-Presidente de Pesquisa e Estudos Técnicos Contador: Josir Simeone Gomes

Vice-Presidente Operacional
Contadora: Lílian Lima Alves 
Contador: Samir Ferreira Barbosa Nehme 

Vice-Presidente de Registro Profissional Contador: Gil Marques Mendes

Vice-Presidente de Fiscalização, Ética e Disciplina Contadora: Márcia Tavares Sobral de Sousa

Vice-Presidente de Interior Técnico em Contabilidade: Irany Onofre Rodrigues

Vice-Presidente de Controle Interno Contador: Antonio Ranha da Silva

Representante dos Técnicos em Contabilidade Técnica em Contabilidade: Damaris Amaral da Silva

Câmara de Desenvolvimento Profissional
Técnica em Contabilidade: Damaris Amaral da Silva
Contadora: Diva Maria de Oliveira Gesualdi
Técnico em Contabilidade: Jarbas Tadeu Barsanti Ribeiro

Câmara de Pesquisa e Estudos Técnicos
Contadora: Diva Maria de Oliveira Gesualdi
Técnica em Contabilidade: Neide Peres Ferreira
Técnico em Contabilidade: Ivanildo Silva de Carvalho 

Câmara Operacional
Contador: Cezar Augusto Carneiro Stagi
Técnico em Contabilidade: Jarbas Tadeu Barsanti Ribeiro
Contador: Aroldo José Planz 

Câmara de Registro Profissional
Técnico em Contabilidade: Adriano Luiz Medina
Contador: Sérgio Gonçalves da Costa
Técnica em Contabilidade: Neide Peres Ferreira

Câmara de Fiscalização

Contador: Aroldo José Planz 
Contador: Cezar Augusto Carneiro Stagi
Contador: Claudio Vieira Santos
Técnico em Contabilidade: Jarbas Tadeu Barsanti Ribeiro
Técnica em Contabilidade: Jovelina Mota de Lima 
Contadora: Lygia Maria Vieira Sampaio 
Técnica em Contabilidade: Renata de Lima Haydt da Silva
Contador: Joper Padrão do Espírito Santo
Contadora: Lílian Lima Alves 
Técnico em Contabilidade: Ivanildo Silva de Carvalho

Câmara de Ética e Disciplina

Contadora: Lílian Lima Alves
Técnico em Contabilidade: Ivanildo Silva de Carvalho 
Técnico em Contabilidade: Jarbas Tadeu Barsanti Ribeiro 
Técnica em Contabilidade: Jovelina Mota de Lima
Contador: Felipe Farias de Oliveira
Contador: Joper Padrão do Espírito Santo
Contador: Ademilton Ferreira Dantas
Contador: Carlos Alexandre de Paiva
Contador: Cezar Augusto Carneiro Stagi
Contador: Luiz Antonio Ochesendorf Leal

Câmara de Controle Interno
Contador: Sérgio Gonçalves da Costa
Contadora: Lygia Maria Vieira Sampaio 
Contador: Joper Padrão do Espírito Santo

Gestão 2014-2015
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Gestão 2014-2017: uma trajetória de conquistas

Presidente Contadora: Vitória Maria da Silva

Vice-Presidente Contadora: Márcia Tavares Sobral de Sousa

Vice-Presidente de Desenvolvimento Profissional Contador: Waldir Jorge Ladeira dos Santos

Vice-Presidente de Pesquisa e Estudos Técnicos Contador: Francisco José dos Santos Alves

Vice-Presidente Operacional Contador: Samir Ferreira Barbosa Nehme 

Vice-Presidente de Registro Profissional Contador: Marcelo dos Santos de Oliveira

Vice-Presidente de Fiscalização, Ética e Disciplina Contador: Gil Marques Mendes

Vice-Presidente de Interior
Contador: Cézar Augusto Carneiro Stagi
Contador: Luiz Francisco Peyon da Cunha

Vice-Presidente de Controle Interno Contador: Antonio Ranha da Silva

Representante dos Técnicos em Contabilidade Técnica em Contabilidade: Damaris Amaral da Silva

Câmara de Desenvolvimento Profissional
Contador: Josir Simeone Gomes
Contador: Luiz Francisco Peyon da Cunha
Contador: Alexandre Andrade da Silva

Câmara de Pesquisa e Estudos Técnicos
Técnica em Contabilidade: Damaris Amaral da Silva
Contador: Luiz Francisco Peyon da Cunha
Técnica em Contabilidade: Neide Peres Ferreira

Câmara Operacional
Contador: Cezar Augusto Carneiro Stagi
Técnico em Contabilidade: Jarbas Tadeu Barsanti Ribeiro
Contador: Carlos Alexandre de Paiva

Câmara de Registro Profissional
Contadora: Márcia Tavares Sobral de Sousa
Técnico em Contabilidade: Irany Onofre Rodrigues 
Técnica em Contabilidade: Neide Peres Ferreira

Câmara de Fiscalização

Contadora: Lílian Lima Alves
Técnico em Contabilidade: Ivanildo Silva de Carvalho 
Técnico em Contabilidade: Jarbas Tadeu Barsanti Ribeiro 
Técnica em Contabilidade: Jovelina Mota de Lima
Contador: Felipe Farias de Oliveira
Contador: Joper Padrão do Espírito Santo
Contador: Ademilton Ferreira Dantas
Contador: Carlos Alexandre de Paiva
Contador: Cezar Augusto Carneiro Stagi
Contador: Luiz Antonio Ochesendorf Leal

Câmara de Ética e Disciplina

Contadora: Lílian Lima Alves
Técnico em Contabilidade: Ivanildo Silva de Carvalho 
Técnico em Contabilidade: Jarbas Tadeu Barsanti Ribeiro 
Técnica em Contabilidade: Jovelina Mota de Lima
Contador: Felipe Farias de Oliveira
Contador: Joper Padrão do Espírito Santo
Contador: Ademilton Ferreira Dantas
Contador: Carlos Alexandre de Paiva
Contador: Cezar Augusto Carneiro Stagi
Contador: Luiz Antonio Ochesendorf Leal

Câmara de Controle Interno
Contador: Felipe Farias de Oliveira
Contador: Joper Padrão do Espírito Santo 
Contador: Luiz Antonio Ochsendorf Leal

Gestão 2016-2017
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Conselheiro Ademilton Ferreira Dantas
Formado Técnico em Contabilidade em 1998 pelo Colégio Municipal Rui Barbosa; bacharel em Ciências 
Contábeis pela Faculdade da Região dos Lagos em 2011; empresário contábil na Região dos Lagos 
desde 2006; atual Presidente da Associação de Contabilidade de Cabo Frio, Arraial do Cabo e Armação 
dos Búzios – 2017/2019.

Conselheiro Alexandre Andrade da Silva
Contador formado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com mais de 25 anos de atuação 
profissional, possui larga experiência na área de consultoria contábil e tributária a empresas dos 
mais variados ramos e portes de negócios. Especializado em Gestão Financeira, Controladoria e 
Auditoria pela Fundação Getulio Vargas. Sócio da Organização Contábil Felix, Andrade e Contadores 
Associados. Foi Vice-Presidente do SESCON-RJ, vogal suplente da Junta Comercial do Estado do Rio 
de Janeiro (2012-2015). Instrutor do Programa de Desenvolvimento Associativo da Confederação 
Nacional da Indústria.

Conselheira Ana Luiza Pereira Lima
Bacharela em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com especialização em 
Administração Pública pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Concursada há 23 anos, é analista 
de Controle Interno da Secretaria de Estado de Fazenda. Vem exercendo funções nos diversos órgãos 
da Administração Pública, ocupando cargos de chefia nas Contadorias Seccionais da Saúde, Gabinete 
Civil e Educação. Cedida para o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro desde 2007, atualmente 
exerce o cargo de auditora-geral do MPRJ. Fundadora da Associação dos Servidores de Controle Interno 
do Estado do Rio de Janeiro (ASCIERJ), atuou na presidência no biênio 2013/2014, continuando suas 
atividades como membro do Conselho Consultivo. 

Conselheiro Antonio Ranha da Silva
Doutor em Administração de Negócios pela Florida Christian University nos EUA, mestre em Economia 
Empresarial pela Universidade Cândido Mendes e bacharel em Ciências Contábeis pela Universidade 
Gama Filho. Foi auditor da KPMG Auditores, principal executivo financeiro da ALTM, e desde 2003 
dedica-se à prestação de serviços de auditoria e consultoria em médias e grandes empresas dos seg-
mentos financeiros, comércio e indústria, prestação de serviços, navegação marítima e terminais por-
tuários. Professor concursado da Universidade Federal Fluminense. Membro da Comissão de Educação 
Profissional Continuada do CRCRJ, do Ibracon, Presidente da Comissão de Ética e representante adjunto 
do Brasil no IFAC. Eleito para o Conselho de Administração da HAGA gestão 2015-2017. É professor 
da FGV Management e diversas outras instituições de ensino em cursos de MBA, pós-graduação e de 
educação profissional continuada, ligadas às áreas de auditoria, contabilidade, controladoria e tributos. 
Integrante da equipe de autores do livro Auditoria das demonstrações contábeis (FGV Editora, 2007).

Conselheiro Carlos Alexandre de Paiva
Bacharel em Ciências Contábeis, diretor do escritório de contabilidade Controle Assessoria Contábil, atu-
ando na profissão há mais de trinta anos. Presidente da Associação dos Profissionais da Contabilidade 
de Petrópolis (2008/2009 e 2016/2017). 

Conheça a composição da atual gestão do CRCRJ
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Conselheiro Cezar Augusto Carneiro Stagi
Possui 34 anos de sólida experiência construída nas áreas de Contabilidade, Administração e Finanças, 
desenvolvendo estratégias e implementando projetos para várias organizações do primeiro, segundo e 
terceiro setor, conseguindo resultados efetivos e mensuráveis; perícias contábeis; já esteve em diversos 
cargos de chefia e liderança exercidos ao longo de toda a trajetória profissional.

Conselheira Cláudia Basílio
Mestranda em Economia Empresarial pela Universidade Cândido Mendes. Graduada em Ciências 
Contábeis pela Universidade Veiga de Almeida e com especialização em Auditoria na Universidade 
Federal Fluminense. Professora da Universidade Estácio de Sá, com 11 anos de experiência no 
magistério superior. Ministra aulas presenciais e a distância nos cursos de Ciências Contábeis, 
Administração, Logística, Marketing e Gestão Financeira. Também atua como coordenadora adjunta 
da área de Gestão e como coordenadora local dos cursos de Ciências Contábeis e Gestão Financeira. 
Na área empresarial, possui experiência com contas a pagar e receber, conciliação de empresas e 
consultoria.

Conselheira Damaris Amaral da Silva
Empresária contábil, proprietária da Proativa Contabilidade Eireli, Presidente da UNIPEC, representante 
dos Técnicos em Contabilidade no CRCRJ, associada do SESCON-RJ e SINDICONT-Rio, entidade em que 
também exerceu a presidência entre 2010 e 2014.

Conselheira Diva Maria de Oliveira Gesualdi 
Contadora, pós-graduada em Contabilidade Empresarial e em Gestão Financeira. Graduada também em 
Administração e Filosofia. Foi diretora de Operações da Fundação Brasileira de Contabilidade. Professora 
universitária, representante do CRCRJ no CFC, Vice-Presidente do SINDICONT-Rio, diretora de Patrimônio 
da Academia de Ciências Contábeis do Estado do Rio de Janeiro e diretora de Administração da Academia 
Brasileira de Ciências Contábeis. Foi a primeira mulher Presidente do CRCRJ (2010-2013). É membro imor-
tal da Academia Nacional de Economia (ANE), detentora da Medalha Pedro Ernesto (Câmara Municipal do 
Rio de Janeiro), da Medalha Professor Orlando Martins Pinto (CRCRJ), do Troféu SINDICONT-Rio e do Título 
Companheiro Paul Harris (Rotary Club). 

Conselheira Elismar Moraes dos Santos
Formada em Administração e Ciências Contábeis pela UNISUAM. Atuou na multinacional Xerox do Brasil 
por 23 anos em vários setores da área contábil, como análise de contas e de balanço, no planeja-
mento tributário, na implementação do sistema cliente-servidor da Oracle, nas parametrizações e na 
aplicação de treinamento como multiplicadora em todas as unidades do Brasil. Atuou na Gerência de 
Planejamento Tributário da Petrobras até 2016, com a implantação de 34 projetos em todas as unidades 
estabelecidas nas regiões Norte e Nordeste.
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Conselheiro Fabiano Corrêa de Castro
Graduado em Ciências Contábeis pela Faculdade Machado Sobrinho, possui MBA em Gestão Financeira, 
Controladoria, Auditoria e Tributos pela Fundação Oswaldo Aranha e em Gestão Financeira, Controladoria 
e Auditoria pela Fundação Getulio Vargas no Rio de Janeiro. Possui 16 anos de experiência em escritório 
contábil. É sócio da empresa JR Contabilidade de Três Rios. 

Conselheiro Felipe Farias de Oliveira 
Graduado em Ciências Contábeis pela Faculdade Moraes Júnior Mackenzie Rio e estudante de bacha-
relado em Direito pela Universidade Cândido Mendes. Possui experiência de 14 anos atuando como 
empresário contábil no escritório Oliveira Mota Contabilidade. Diretor no SESCON Rio de Janeiro, com 
mandato até 2018.

Conselheira Flávia da Silva Domingos 
Sócia proprietária da Jodis Domingos Contabilidade, escritório existente há mais de trinta anos. 
Idealizadora da Roda Contábil da Baixada Fluminense. Especialista na área Fiscal/Tributária.

Conselheiro Francisco José dos Santos Alves 
Doutor em Contabilidade pela Universidade de São Paulo. Graduado e mestre em Ciências Contábeis 
pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), perito judicial e professor de Contabilidade da 
UERJ e do Centro Universitário Augusto Motta.

Conselheiro Gil Marques Mendes
Pós-graduado em Controladoria, Auditoria, Gerência Financeira e Didática do Ensino Superior 
pela Fundação Getulio Vargas, bacharel em Ciências Contábeis, empresário do ramo de Auditoria 
e Contabilidade há 28 anos. Possui sólida experiência em auditoria externa, com qualificação em 
International Financial Reporting Standard (IFRS), certificado internacionalmente pela International 
Association of Certified Accountants and Financial Managers (IACAFM). Atuou como conselheiro no 
Conselho de Contribuintes do Município do Rio de Janeiro, de 2008 a 2010; e como vogal da Junta 
Comercial do Estado do Rio de Janeiro (JUCERJA), no período de 1998 a 2006.

Conselheiro Gustavo Fontoura Cretton
Graduado em Ciências Contábeis pela Universidade Federal Fluminense, pós-graduado em Controladoria 
pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, servidor público da Prefeitura do Rio de Janeiro há 23 
anos, tendo atuado em Contabilidade, Normas Técnicas, Informações Gerenciais, Custos, Auditoria e 
Relações Institucionais. 
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Conselheiro Irany Onofre Rodrigues
Técnico em Contabilidade formado pela Escola Técnica de Comercio Republicana (1958). Advogado for-
mado pela Universidade Gama Filho (1977); Corretor e Administrador de Imóveis formado pelo CRECI/
RJ (1981). Titular de Escritório de Contabilidade desde 1961. Associado, Fundador e Ex-Presidente 
do SESCON/RJ. Associado e Fundador da Unipec. Conselheiro da 32ª Seção da OAB/RJ, associado do 
SINDICONT-Rio e do Rotary Club RJ.

Conselheiro Ivanildo Silva de Carvalho
Técnico em Contabilidade pelo Colégio Bittencourt de Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro, atuou 
como Técnico Contábil da Fundação Rural de Campos de 1988 a 2013. Foi conselheiro fiscal no biênio 
2008/2010 e Junta Governativa em 2013 do Sindicato dos Contabilistas de Campos (SINCCA). Atualmente, 
atua na área do Terceiro Setor, com escritório particular. 

Conselheiro Jarbas Tadeu Barsanti Ribeiro
Contador, economista, administrador de empresas, com cursos de pós-graduação em Análise de balanços, 
Auditoria financeira e especialização na área Contábil e Financeira. Perito Judicial há mais de 45 anos, atua 
como árbitro e mediador em questões econômicas e exerce a função de conselheiro fiscal em companhias 
de capital aberto. Membro associado do AICPA - American Institute of Certified Public Accountants. Vice-
Presidente da APJERJ - Associação dos Peritos Judiciais do Estado do Rio de Janeiro, Vice-Presidente da 
FEBRAPAM – Federação Brasileira das Associações de Peritos Árbitros e Mediadores (Febrapam).

Conselheiro Jayme Pina Rocio 
Contador e administrador, auditor do Banco Central, aposentado do Banco Central, diretor financeiro 
do SINDICONT-Rio.

Conselheiro Joper Padrão do Espírito Santo
Contador e economista, empresário pela CEU-UP Consultoria Empresarial Up-grade, palestrante, escri-
tor, acadêmico das Academia Nacional de Economia, Academia de Ciências Contábeis do Estado do Rio 
de Janeiro e Academia Brasileira Rotária de Letras.

Conselheiro Jorge Ribeiro dos Passos da Rosa
Contador, administrador, possui pós-graduação em Didática de Ensino Superior e Livre-Docência em 
Contabilidade Financeira pela Universidade Gama Filho. Professor dos cursos de MBA da Universidade 
Federal Fluminense – MBA de Controladoria e Finanças, MBA de Contabilidade e Auditoria, MBA de Gestão 
Contábil e Tributária. Professor do curso de graduação na área de Empreendedorismo. Foi diretor-
-Presidente do Instituto dos Auditores Independentes do Brasil – 3ª Seção Regional – Rio de Janeiro, e faz 
parte do Comitê de Ética da 3ª Regional do Ibracon. É consultor com mais de 45 anos de experiência nas 
áreas de Controladoria, Auditoria, Impostos, Consultoria e Finanças. 



118 | 70 anos do CRCRJ |

Capítulo 6

Conselheiro José Alves de Alvarenga
Contador, Perito Contábil e Instrutor. Pós-graduado em Gestão Empresarial pela Universidade Candido 
Mendes e graduado em Ciências Contábeis pela Faculdade Cândido Mendes de Campos. Atuou em 
Contabilidade Comercial, Contabilidade Pública, Terceiro Setor, Contabilidade Eleitoral e Perícia Contábil 
e Tributária. Foi contador da Câmara Municipal da Carapebus, Presidente JCI Campos dos Goytacazes e 
Vice-Presidente do Sindicato dos Contabilistas de Campos (SINCCA).

Conselheiro Josir Simeone Gomes
Contador, economista, mestre e doutor em Administração, livre-docente em Contabilidade, pós-dou-
torado na área de Controle de Gestão, fez curso de especialização na Harvard Business School. Atuou 
como sub-reitor de Patrimônio e Finanças da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Presidente 
do Conselho Curador da Fundação José Bonifácio, professor titular aposentado da UFRJ, coordenador 
do mestrado em Ciências Contábeis na Faculdade Getulio Vargas, e da UERJ, diretor da COPPEAD/UFRJ, 
diretor da Escola de Negócios da Universidade Santo Amaro e coordenador de cursos no IBMEC RJ. 
Atualmente, é professor no doutorado, mestrado e graduação da Universidade do Grande Rio. 

Conselheira Jovelina Mota de Lima
Técnica em Contabilidade; sócia-proprietária de organização contábil há mais de 40 anos. Sócia da 
empresa Oliveira Mota Contabilidade LTDA, suplente da Diretoria do SINDICONT-Rio e Presidente 
da UNIPEC na gestão 2014-2015.

Conselheira Lílian Lima Alves
Contadora, analista de controle interno da Secretaria do Estado da Fazenda do Rio de Janeiro (SEFAZ/
RJ), epecialista em Controle Externo e em Regulação, Defesa da Concorrência e Concessões pela FGV/
Consulting. Exerceu cargos de Secretário Municipal da Fazenda, diretora de Auditoria Operacional do 
Poder Judiciário, auditora chefe da Agência Reguladora, diretora de Administração e Finanças, conse-
lheira fiscal, Chefe de gabinete e perita do Juízo de Direito da Comarca de Cabo Frio. Atualmente, ocupa 
o cargo de gestora do Fundo Especial de Administração Fazendária. Ministrou cursos de Contabilidade 
Geral e Controle Interno na pós-graduação de Finanças Públicas da Universidade Candido Mendes. 
Professora convidada de auditoria pública no curso de mestrado da UERJ para a Controladoria Geral do 
Município do Rio de Janeiro e para o Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro.

Conselheiro Luiz Antônio Ochsendorf Leal
Bacharel em Ciências Contábeis e em Ciências Aeronáuticas, mestre em Ciências Contábeis, doutorando 
em Psicologia, ambos pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UFRJ). Professor assistente da UFRJ 
e da Escola de Educação Financeira do Rioprevidência.

Conselheiro Luiz Francisco Peyon da Cunha
Pós-graduado em Engenharia Econômica pela Universidade Católica de Pernambuco, é Contador for-
mado pela Faculdade Moraes Júnior. Possui experiência profissional em empresas públicas e privadas. 
Professor universitário, atua com ênfase em Organizações do Terceiro Setor. Realiza atividade classista 
em entidades da classe contábil.
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Conselheira Lygia Maria Vieira Sampaio
Graduada em Ciências Contábeis, Ciências Econômicas e em Direito, ao longo de sua trajetória pro-
fissional, exerceu diversas atividades na área contábil, como profissional celetista e liberal. Ocupou 
cargos de confiança em órgãos públicos: Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro, Prefeitura 
Municipal de São Gonçalo e Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Foi auditora do Tribunal de 
Justiça Desportiva e Membro do Conselho Fiscal da Federação Aquática do Estado do Rio de Janeiro de 
1987 a 1992. Participa, desde 1990, da diretoria do Sindicato dos Contabilistas do Município do Rio 
de Janeiro, e exercerá cargo de Presidente até 2018. Ocupa a cátedra nº 151 na Academia Brasileira de 
Ciências Econômicas, Políticas e Sociais (ANE). 

Conselheiro Magno Tarcísio de Sá
Contador e especialista em Contas Públicas, analista de Controle Interno, coordenador de Auditoria da 
Auditoria Geral do Estado do Rio de Janeiro.

Conselheiro Manuel Domingues de Jesus e Pinho
Bacharel em Ciências Contábeis e em Administração pela Faculdade Moraes Júnior. Fundador e diretor-
-Presidente da Domingues e Pinho Contadores e do Grupo Brasil de Empresas de Contabilidade (GBRASIL). 
Membro do International Grouping of Accountants and Lawyers (IGAL). Diretor tesoureiro da Câmara de 
Comércio Americana para o Brasil. Diretor da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha. Vice-
Presidente da Câmara Brasil-Israel de Comércio e Indústria do Rio de Janeiro. Membro do Conselho 
Consultivo da Câmara Portuguesa de Comércio e Indústria do Rio de Janeiro, da Câmara Britânica de 
Comércio e Indústria no Brasil, do Conselho Deliberativo do Sescon-RJ. Presidente do Conselho Fiscal da 
Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista – CTEEP. 

Conselheiro Marcelo Cavalcanti Almeida
Com mais de quarenta anos de experiência profissional na Deloitte, nos últimos vinte e cinco anos pas-
sou a ser sócio responsável por grandes instituições, como a Vale, BNDES, CSN, Previ, IRB, entre outras. 
Representante do CRCRJ no CFC, há 27 anos atua como professor da Universidade do Estado do Rio 
de Janeiro. É autor de diversos livros sobre Auditoria e Contabilidade, destacando-se: Auditoria – Um 
Curso Moderno e Completo; Regulamentação fiscal das normas contábeis do IFRS e CPC; Manual Prático 
de Interpretação Contábil da Lei Societária; Curso de Contabilidade Introdutória em IFRS e CPC; Curso 
de Contabilidade Intermediária em IFRS e CPC; Curso de Contabilidade Intermediária Superior em IFRS 
e CPC; Curso de Contabilidade Avançada em IFRS e CPC.

Conselheiro Marcelo dos Santos de Oliveira
Graduado em Ciências Contábeis, mestre em Sistemas de Gestão pela Universidade Federal Fluminense, 
especialista em Gestão Financeira pela Faculdade Béthencourt da Silva. Professor da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ), diretor do Grupo Critério.
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Conselheira Márcia Tavares Sobral de Sousa
Contadora por opção, bacharela em Ciências Contábeis pela Faculdade Moraes Junior (1989), pós-gradua-
da em Contabilidade Empresarial (2002), com certificação do treinamento em PLN Practitioner (2017). Em 
1988, aos 23 anos, decidiu iniciar a profissão abrindo um escritório de contabilidade, atuando intensamente 
com empresas de pequeno e médio porte. Realiza consultorias e auditorias a entidades sem fins lucrativos. 
Palestrante e consultora do Sebrae desde 2006, com atuação intensiva na área de Políticas Públicas. Com 
formação no Empretec do Sebrae (2005), realiza treinamentos como Facilitadora (2007). Coordenadora de 
treinamento do Simples Nacional no Rio de Janeiro e no convênio Sebrae Nacional-Fenacon, coordenando 
cerca de 80 treinamentos e realizando diretamente 23 treinamentos em todo o Estado. Teve participação 
ativa na elaboração e aprovação do PL Uniprofissional do ISS, aprovado em 2014. Foi diretora suplente 
do Sescon-RJ (2004/2007), Vice-Presidente do Sescon-RJ (2007/2010), integrante do Conselho do FGTS 
(2007/2013), Presidente do Sescon-RJ (2010/2013) e Vice-Presidente da Câmara de Fiscalização do CRCRJ 
(2014/2015). Atualmente, é vogal suplente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (2015/2018). 
Mas, acima de tudo: casada há 32 anos com Márcio Sobral, mãe de Thaís (30) e Rafael (25), e avó do Théo.

Conselheira Maria de Fátima Moreira
Pós-graduada em Administração Financeira pela Fundação Getulio Vargas, bacharela em Ciências 
Contábeis. Trabalhou durante vinte anos como Profissional da Contabilidade na área industrial, e há 
vinte anos trabalha na área comercial, exercendo o cargo de gerente financeira. No Sindicato dos 
Contabilistas do Município do Rio de Janeiro, foi secretária do Conselho Fiscal (2006/2010), diretora 
social (2010/2014) e atualmente é diretora da Segunda Secretaria (2014/2018). Vice-Presidente do 
Registro do CRCRJ no biênio 1994/1995. Atualmente, é coordenadora da Comissão Estadual da Mulher 
Contabilista. 

Conselheira Neide Peres Ferreira
Sócia do Escritório Contábil Nossa Senhora de Fátima desde 1969. Diretora do Sescon Rio de Janeiro de 1997 
a 2018. Diretora da União Paulista de Educação e Cultura de 1987 a 2017. 

Conselheiro Osmar Guimarães de Lima
Contador, Perito Judicial, professor e instrutor, Contador concursado do INSS e Presidente da Comissão 
TCE da Gerência Executiva e sócio-diretor da empresa OGB Perícias e Cálculos Judiciais. Mestre em 
Administração de Empresas pelo IBMEC e pós-graduado em Ciências Contábeis pela Fundação Getulio 
Vargas/RJ. Coordenador da Comissão de Perícia Contábil do CRCRJ. 

Conselheira Rosangela Dias Marinho 
Bacharela em Ciências Contábeis com especialização em Gestão Pública com Ênfase em Finanças e 
Controle Interno pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Servidora pública estadual, ocupa o 
cargo de analista de controle interno da Secretaria de Estado da Fazenda do Rio de Janeiro. Já ocu-
pou os cargos comissionados de Contadora-geral do Estado do Rio de Janeiro, Assessora Contábil, 
Superintendente de Normas Técnicas da Contadoria Geral do Rio de Janeiro, Coordenadora de Plano de 
Contas, Diretora de Revisão e Tomada de Contas. Atualmente, é coordenadora-geral de Organização e 
Procedimentos da Secretaria Geral de Planejamento do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. 
É coordenadora do Programa de Voluntariado da Classe Contábil do Estado do Rio de Janeiro (PVCC/RJ).
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Conselheiro Samir Ferreira Barbosa Nehme 
Contador formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, advogado e administrador de empre-
sas formado pela Universidade Estácio de Sá, empresário contábil – sócio-diretor da Jucéia Barbosa 
Contabilidade e Assessoria, vogal da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (Jucerja), consultor 
parlamentar da Câmara Municipal do Rio de Janeiro e diretor da Associação dos Contadores da Zona 
Oeste do Rio de Janeiro (Ascontazo).

Conselheira Sandra Helena Gonzaga Pedroso
Mestre em Sistema de Gestão de Projetos com foco em Responsabilidade Social pela Universidade Federal 
Fluminense e bacharela em Ciências Contábeis pela Universidade Santa Úrsula. Diretora do Ateliê de Cultura 
e conselheira da ABCR. Nos últimos trinta anos, exerceu diversas funções na área cultural e cinematográfica. 
Atualmente atua como professora de Gestão Financeira na graduação de Produção Cultural no Instituto 
Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro da Universidade Candido Mendes. Atuou como coordenadora 
da Ancine e da Lei do ICMS e como membro do Comitê Setorial da Lei de Incentivo à Cultura Lei do ISS/RJ. 
Consultora cultural de diversos projetos culturais e cinematográficos. 

Conselheiro Sérgio Gonçalves da Costa

Graduado em Ciências Contábeis em 1984 pela Faculdade de Economia e Finanças do Rio de Janeiro; 
foi responsável técnico pela empresa Sepasa Assessoria Contábil, no período de 1990 a 1995; só-
cio-proprietário do escritório Sergio Gonçalves da Costa de 1996 a 2005. Atualmente, é sócio da 
Organização Contábil S. G. da Costa Contabilidade, desde junho de 2005, sediada em Nova Iguaçu, 
Rio de Janeiro. 

Conselheiro Sérgio Nunes Fernandes

Técnico em Contabilidade, especialista em Micro e Pequenas Empresas, advogado, pós-graduado em 
Direito e Processo Civil, fundador dos escritórios Nova Era Contabilidade e PerfectCont Contabilidade 
e Soluções Empresariais.

Conselheira Sônia Regina Cardoso Barbosa
Profissional da Contabilidade, professora e psicóloga. Orientadora educacional e pedagógica. 
Especialista em Educação a Distância. Coordenadora pedagógica do Instituto EAD24h Cursos e 
Treinamentos. Diretora da Atto Consultoria Contábil.

Conselheiro Vicente de Paulo Muniz
Graduado em Ciências Contábeis pelo Instituto Brasileiro de Contabilidade – hoje Faculdade Moraes 
Júnior – em 1947. Desde 1945 exerce funções como Auxiliar de Contabilidade Sênior em empresas 
privadas. Atuou como titular em diversas empresas, inclusive multinacionais, destacando-se na Sears 
Roebuck como auditor interno, na COST, subsidiária da Siemens do Brasil, como assistente da Diretoria, 
e na Peer Music como Diretor Financeiro. Empresário contábil desde 1969 e Presidente da Unipec na 
gestão 1995-1996. Atuou durante 13 anos no Sescon-RJ como diretor financeiro, diretor tesoureiro e 
conselheiro fiscal efetivo.
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Conselheiro Victor Avelino da Mota
Técnico em Contabilidade pelo Instituto Martin Luther King (2009), bacharel em Direito pela Universidade 
Estácio de Sá (2015) e pós-graduando em Gestão Pública pela Faculdade A Vez do Mestre (2017). Diretor 
suplente do Sindicato dos Contabilistas do Município do Rio de Janeiro (2014/2018). Fundador da 
CISANI – Câmara de Comércio, Indústria, Serviços e Agricultura de Nova Iguaçu (2015/2019).

Conselheira Vitória Maria da Silva
Pós-graduada em Contabilidade Empresarial e Gestão Financeira, graduada em Ciências Contábeis 
pelo Centro Universitário Augusto Motta e em Serviço Social pela Universidade Federal do Rio de 
Janeiro. Contadora de empresa privada há 38 anos. Foi a primeira mulher eleita Presidente do 
SINDICONT-Rio (2006/2010). Presidente do CRCRJ no mandato 2014/2017. Membro da Academia 
Nacional de Economia, da Academia Norte-Rio-Grandense de Ciências Contábeis e Vice-Presidente da 
Academia de Ciências Contábeis do Estado do Rio de Janeiro. Detentora da Medalha Tiradentes, do 
Conjunto de Medalhas de Mérito Pedro Ernesto, da Medalha Pedro Tobias, do Troféu Amigos da Classe 
Contábil do CRCPI e do Troféu SINDICONT-Rio. Eleita Personalidade do Ano de 2015 pela Federação 
dos Contabilistas de São Paulo. Mãe do Frederico e da Polyana.

Conselheiro Waldir Ladeira dos Santos
Doutor em Políticas Públicas pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), mestre em 
Contabilidade Financeira pela UERJ, pós-graduado em Auditoria Interna, em Administração de Recursos 
Humanos e em Docência Superior, Contador e administrador de empresas. Atuou como oficial do Exército 
Brasileiro, professor universitário, secretário municipal da Fazenda, de controle interno e executivo, 
coordenador em diversas instituições do ensino superior e coautor de livros do CEDERJ (Contabilidade 
Geral I e Contabilidade Geral II) e da FGV (Contabilidade dos Investimentos em Participações Societárias 
e Contabilização de Ativos Financeiros em Participações Societárias). Consultor independente, professor 
adjunto da UERJ e da UFRJ . Professor da pós-graduação MBA da Fundação Getulio Vargas. Diretor fiscal 
do Sindicato dos Contabilistas do Rio de Janeiro e acadêmico da Academia de Ciências Contábeis do 
Estado do Rio de Janeiro (ACCERJ).

Conselheiro Wanderley Wesley Nogueira Marques
Pós-graduado em Gestão Pública pela Faculdade Hélio Alonso. Contador formado pela Universidade 
Federal Fluminense (UFF). Técnico concursado das Centrais Elétricas Brasileiras (Eletrobras) desde 2008. 
Foi subsecretário municipal do tesouro da cidade de Maricá (2009-2010).

Conselheiro William de Paiva Motta
Técnico em Contabilidade desde 1959, graduado em Direito pela Sociedade Barramansense de Ensino 
Universitário (1970). Delegado do CRCRJ durante 26 anos. Fundador, primeiro e atual Presidente do 
SESCON Sul Fluminense. Empresário contábil. 



123| 70 anos do CRCRJ |

Gestão 2014-2017: uma trajetória de conquistas

Capítulo 7



124 | 70 anos do CRCRJ |

Capítulo 7

R

Entidades 
Congraçadas

Lygia Sampaio 
Presidente do SINDICONT-Rio

Realizar todas essas conquistas para a classe contábil há 70 anos é fruto de um trabalho 
árduo do CRCRJ, que também não seria possível sem o apoio e a união das entidades 
congraçadas. Sindicatos, Associações, Academias e Federações unidas em prol do obje-
tivo único de defender, proteger e valorizar os Profissionais da Contabilidade.

Sindicato dos Contabilistas do Município do Rio de Janeiro (Sindicont-Rio)
“Em nome do Sindicato dos Contabilistas do Município do Rio de Janeiro 

(Sindicont-Rio), parabenizo, na pessoa da Presidente Vitória Maria da Silva, 

o CRCRJ pelos 70 anos de serviços prestados à contabilidade e à sociedade 

fluminense.

A instituição, referência para os profissionais da contabilidade do Estado 

do Rio de Janeiro, não se limita a fiscalizar o exercício da profissão, desta-

cando-se no apoio à Educação Continuada da categoria e na sua valorização 

perante as autoridades.

Cabe-me ressaltar que, na centenária trajetória do Sindicont-Rio, se encon-

tra o registro, em outubro de 1945, da realização da 1ª Convenção Nacional de 

Contabilistas, cujas aspirações foram alcançadas com a inclusão dos cursos 

de Contabilidade e Atuária na Faculdade Nacional de Ciências Econômicas 

e, em maio de 1946, com a criação do Conselho Federal de Contabilidade e dos 

Conselhos Regionais de Contabilidade.

Que o empenho demonstrado nessas primeiras sete décadas se mantenha 

vivo nos anos vindouros e que as entidades congraçadas continuem a focar o 

Profissional da Contabilidade como elemento central de todas as suas ações.”
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Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis, Assessoramento, Perícias, 
Informações e Pesquisas do Estado do Rio de Janeiro (Sescon-RJ)

“Ao longo de mais de duas décadas na área e vindo de uma família de profis-

sionais da contabilidade, pude vivenciar a evolução da nossa atividade ao longo 

desse tempo e o trabalho do CRCRJ para acompanhar esse processo, sempre com a 

busca das melhores possibilidades para os Técnicos em Contabilidade e Contadores 

entre as prioridades, trabalho exemplar e inspirador para as entidades represen-

tativas da nossa área.

Para o Sescon-RJ, a parceria com o CRCRJ é de suma importância para o for-

talecimento da categoria e possibilita que as nossas reivindicações e objetivos em 

comum sejam analisados pelos órgãos públicos e outras entidades com a atenção 

devida. Nas demandas específicas de profissionais e empresários contábeis, as ex-

periências adquiridas com o Conselho ao longo dos 30 anos do Sescon tornaram o 

Sindicato mais forte, atuante e consciente de seu papel na classe contábil. Como re-

sultado disso, houve crescimento da representatividade dos profissionais da área 

e demonstração da importância da nossa atividade para a economia brasileira.

O Sescon-RJ parabeniza o CRCRJ pelos seus 70 anos, agradece pela parceria e 

deseja que esse trabalho conjunto perdure pelo bem da classe contábil.”

União dos Profissionais e Escritórios de Contabilidade  
do Estado do Rio de Janeiro (Unipec)

“Por volta de 1960, 14 anos depois da implantação do Conselho Regional de Con-

tabilidade em nosso Estado, profissionais da área de contabilidade foram sur-

preendidos com uma legislação que impedia o acesso às repartições públicas do 

profissional da área, com um total desrespeito ao trabalho desenvolvido.

Em decorrência desse fato, um grupo de contadores começou a se reunir e mon-

tou estratégias para que pudesse sensibilizar o governo para uma mudança de 

comportamento, que se reverteria também na organização de novas empresas.

Desse movimento surgiu a necessidade de continuar o trabalho e de se organi-

zar numa entidade em benefício do exercício profissional. Foi assim que em 31 de 

dezembro de 1964 surgiu a associação, que se chamaria Unipec – nome sugerindo 

a união de profissionais.

O trabalho desenvolvido pela Unipec é de uma grandiosidade imensa. Temos 

reuniões todas as terças-feiras às 18 horas, quando discutimos assuntos diversos 

dentro da área profissional. Incentivamos o desenvolver do trabalho por excelên-

cia, realizando cursos de atualização. Nas reuniões, há uma troca de conhecimen-

tos entre os associados, tornando-se, assim, um verdadeiro laboratório contábil, 

como denominou nosso saudoso Presidente do CRCRJ Prof. Orlando Martins Pinto.

Continuamos atuando junto do poder público na tentativa de analisarmos 

as dificuldades da implantação e execução das leis e nos colocamos como  

parceiros para um melhor desenvolvimento do país. Ao nosso lado, está sempre 

presente o Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro, contribuindo 

com todas as conquistas já alcançadas para a classe.

Participar da Unipec é, em suma, de grande relevância, pois significa cres-

cimento profissional.” 

Arnaldo dos Santos Jr. 
Presidente do SESCON-RJ

Damaris Amaral 
Presidente da Unipec
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Oswaldo Alves de Mattos 
Presidente da ANE

Paulo Buzzi Filho 
Presidente da 3ª Regional 
do Ibracon

Instituto dos Auditores Independentes do Brasil (Ibracon)
“O Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro completa seus 70 

anos acompanhando a trajetória de evolução da nossa profissão contábil. Entre 

as várias normatizações, legislações contábeis e societárias implementadas 

nas últimas décadas, o Profissional da Contabilidade no Brasil foi obrigado a 

passar a elaborar demonstrações contábeis com base nos padrões internacio-

nais de contabilidade – International Financial Reporting Standards (IFRS) –, 

implantados no Brasil por meio do Comitê de Pronunciamentos Contábeis 

(CPC), e aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e pelo Con-

selho Federal de Contabilidade (CFC).

Com isso, o profissional sentiu a necessidade de se adaptar aos novos do-

cumentos contábeis, aumentando a carga horária para a sua Educação 

Profissional Continuada para que, assim, pudesse se aprofundar nos novos 

temas contábeis.

Nessa implementação, o Conselho Regional de Contabilidade do Rio de 

Janeiro e o Ibracon, por meio de sua 3ª Seção Regional – Rio de Janeiro, 

tiveram participação fundamental, disponibilizando aos profissionais trei-

namentos de capacitação profissional para o atendimento dessa demanda.

Destaca-se também o papel das demais entidades congraçadas da área contá-

bil do nosso Estado, que, principalmente na última década, estão mais próximas, 

contribuindo com a evolução e o fortalecimento da nossa classe profissional.

Finalizando, desejo meus sinceros cumprimentos ao Conselho Regional de 

Contabilidade do Rio de Janeiro pelos seus 70 anos de atividade no exercício 

da nossa profissão.”

Academia Nacional de Economia (ANE)
“A Academia Nacional de Economia foi fundada em 1944 pelo professor 

Reynaldo de Souza Gonçalves, que possuía, ainda, os cursos de Contador e 

Auditor Independente. Como economista renomado, foi autor da lei que regu-

lamenta a profissão de Economista.

A ANE funciona em reuniões na sede do Conselho Regional de Economia, 

e já elaborou vários projetos, como por exemplo o de Desenvolvimento Econô-

mico do Centro-Oeste e a criação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS), cujo acadêmico Belmiro Queiroz de Vasconcelos defendeu em órgãos do 

governo federal e obteve êxito.

O relacionamento com a ANE sempre foi positivo, e o objetivo principal de 

nossa gestão é propor políticas públicas para atender às necessidades do povo 

e do próprio governo. Com isso, realizamos diversas palestras com técnicos em 

diversas áreas.

O quadro acadêmico da ANE é de notáveis profissionais com vasta experiên-

cia em gestão pública e segurança nacional.

Como Presidente da ANE, tenho oferecido várias proposições, que debati-

das, têm sido encaminhadas aos órgãos governamentais, como, por exemplo, 

o combate aos pichadores, a dispensa da vistoria para carros novos até 3 anos 

e outras medidas.
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Levo para a ANE o fato de ter sido Inspetor-Geral de Finanças do Estado do 

Rio de Janeiro, Contador do Estado do Rio de Janeiro, Presidente do Conselho 

Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro, Conselheiro do Conselho de Con-

tabilidade Regional de Economia, Coordenador-Geral do Ministério de Desen-

volvimento Regional, entre outros cargos.

Fui também co-fundador do Instituto dos Auditores Independentes do Brasil 

e Presidente da 3ª Regional, com delegação do Banco Central do Brasil para 

fiscalizar os auditores na área de mercado de capitais, tendo, para isso, o con-

tínuo e importante apoio do CRCRJ.”

Academia de Ciências Contábeis do Estado do Rio de Janeiro 
(ACCERJ)

“A Academia de Ciências Contábeis do Estado do Rio de Janeiro (ACCERJ) 

foi fundada em 23 de julho de 1965 na cidade de Barra Mansa – RJ – com o 

nome de Academia Fluminense de Ciências Contábeis, passando sua denomi-

nação para Academia de Ciências Contábeis do Estado do Rio de Janeiro con-

forme decisão da Assembleia Geral Extraordinária (AGE) realizada em 8 de 

setembro de 1975.

A ACCERJ tem como objetivos agregar profissionais da área contábil de no-

tório saber no ramo, objetivando a promoção e o desenvolvimento das ciências 

contábeis; e estimular o aperfeiçoamento técnico-cultural dos profissionais da 

área contábil.

A ACCERJ é composta por 50 cadeiras, a serem ocupadas por associados 

denominados Acadêmicos.

Atualmente, faço parte da diretoria da Academia, voltando a presidi-la. 

Ela busca incentivar a produção da Ciência Contábil, desenvolver o pensa-

mento contábil e estimular a pesquisa, transmitindo os conhecimentos profis-

sionais para toda sociedade. A Academia se vê no papel de trazer subsídios 

para o Conselho, agregando valor e contribuindo para o aperfeiçoamento das 

normas técnicas e profissionais. O objetivo é unir a visão acadêmica com a de 

mercado, colaborando com o crescimento e o fortalecimento na área de apli-

cação dessas normas e no “pensar contábil”, direcionando o olhar acadêmico 

para um perfil atual.

Temos buscado cada vez mais implementar essa aproximação da Academia 

com o Conselho, porque entendemos que a pesquisa é um dos focos do CRCRJ, no 

qual existe uma Vice-Presidência de Pesquisa e Estudos Técnicos. Podemos atu-

ar juntos em prol do aperfeiçoamento da Ciência Contábil, incentivando nossos 

profissionais a desenvolverem uma produção literária e acadêmica, escrevendo 

sobre a matéria contábil dentro das suas especialidades. Essa parceria tem mui-

to a contribuir com a nossa trajetória dentro da história da contabilidade, pois 

há um campo muito fértil para o aprofundamento do conhecimento científico, 

e certamente, estamos vivendo em uma época de transformações nesse sentido.”

Diva Gesualdi 
Presidente da ACCERJ
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Federação dos Contabilistas nos Estados do Rio de Janeiro, 
Espírito Santo e Bahia (Fedcont)

"A profissão da Contabilidade foi regulamentada no Brasil no ano de 

1946, por força do Decreto-Lei nº 9.295, de 27 de maio. No entanto, já era 

praticada no mundo desde o período da Antiguidade e, no final do século 

XV, teve suas técnicas amplamente divulgadas pelo Frei Luca Pacioli, 

na Itália.

Com sua regulamentação na década de 1940, foram criados o Conselho 

Federal e os Conselhos Regionais de Contabilidade, entre eles o do Estado 

do Rio de Janeiro, que neste ano completa 70 anos.

Ao longo dessas sete décadas, o CRC do Rio de Janeiro vem desempe-

nhando um papel de grande relevância em prol da classe contábil do Es-

tado, atuando na sua principal responsabilidade, que é a fiscalização, 

e abrindo caminhos para parcerias e aprimoramento dos profissionais, 

agindo no interesse da sociedade como um todo.

Por meio de cursos, palestras, eventos, congressos e encontros de natu-

reza técnica nas áreas pública e privada, o Conselho ajuda na formação 

e no desenvolvimento do profissional, qualificando-o para prestar servi-

ços de forma excelente a toda sociedade. Um exemplo recente da preocu-

pação do Conselho em manter o profissional qualificado e preparado é o 

projeto dos cursos a distância, podendo, dessa forma, atingir diferentes 

profissionais de todos os 92 Municípios de nosso Estado, de forma simul-

tânea e sem distinção.

O Conselho e demais entidades congraçadas se reúnem com o governo 

na sede da Receita Federal do Brasil no município do Rio de Janeiro para 

tratar de diversos assuntos de interesse dos profissionais da contabilida-

de, unindo forças e valores. Com seu espírito agregador, reúne parceiros, 

inclusive de outras categorias, como por exemplo, a Ordem dos Advogados 

do Brasil (OAB) que, nas últimas eleições, ministrou palestras em conjunto 

sobre as prestações de contas dos candidatos e de partidos políticos.

Em reconhecimento, a Fedcont, sendo uma das representantes da classe 

contábil fluminense, parabeniza o Conselho Regional de Contabilidade do 

Estado do Rio de Janeiro e todos os dirigentes que, nesses 70 anos, cumpri-

ram fielmente seus mandatos e, com suas ações, contribuíram para o re-

conhecimento da classe contábil. Desejamos, para os anos vindouros, que 

o CRC continue cumprindo seu papel e permaneça como grande defensor 

da categoria quando de suas fiscalizações, na incansável defesa pela va-

lorização e reconhecimento da profissão."

Sandra Regina Rodrigues 
Presidente da FEDCONT
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Associação dos Contabilistas da Região Metropolitana do Rio De 
Janeiro (ASCOM-RJ)

“A ASCOM-RJ, fundada em 1956, iniciou suas atividades na valori-

zação da classe com a inserção de suas ações junto do poder público, 

essencial para o êxito no seu papel de assessoramento das entidades em-

presárias e quaisquer organizaçções que necessitem da atuação do Pro-

fissional da Contabilidade.

Ao longo desse tempo, obteve êxitos e alguns desafios, principalmente 

no que se refere à união da classe por essa nobre causa e empreitada, em 

cujo sucesso o CRC tem um papel fundamental, por ser uma autarquia 

que regula e orienta o exercício da profissão.

Em meados do ano de 2015, alguns colegas se interessaram em fomentar 

a reorganização da ASCOM-RJ, paralisada por quase dez anos por falta 

de incentivos e motivações, mas jamais esquecida.

Assim, o CRCRJ, por meio da atual Presidente, se interessou pelo pro-

jeto das associações, que nasceu do anseio dos profissionais da contabili-

dade em fortalecer a classe e se unir para enfrentar os desafios, cada vez 

maiores, impostos pela sociedade e por entes públicos.

Atualmente, o CRCRJ tem importância na continuidade dessa união, 

que atingiu todas as Associações do Estado do Rio de Janeiro, regulando 

a aproximação por meio de reuniões e comissões para estruturação das 

ações. Nosso lema é: ‘Juntos somos mais fortes!’.”

Evandro Gonçalves 
de Almeida
Presidente da ASCOM-RJ
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O

O perfil do Profissional 
da Contabilidade 
Fluminense – 2017
O perfil do Profissional da Contabilidade do século XXI já está 
bem delineado em produções acadêmicas. Como diz Branco 
(2003), deve possuir um perfil e uma formação humanística, 
visão global para compreender o meio social, político e eco-
nômico cultural, com formação técnica e científica, com capa-
cidade de externar valores de responsabilidade social, justiça 
e ética, bem como competência para analisar criticamente as 
organizações, antecipando suas transformações. 

Esse profissional, que possui papel fundamental na orga-
nização pública e privada para o controle e a tomada de 
decisões, deve direcionar os gestores para que tenham 
iniciativa, coragem, ética, visão de futuro e criatividade. 
Deve, ainda, estar no centro e na liderança desse proces-
so, saber comunicar-se com as outras áreas da empresa, 
bem como ser consciente de sua responsabilidade social 
e profissional. 

Qual é a cara do Profissional da Contabilidade do Estado 
do Rio de Janeiro?

É um profissional altamente qualificado, que faz parte de 
uma classe de 57 mil profissionais. Destes, 56% são do 
sexo masculino, e 44%, do feminino. A maior concentra-
ção de profissionais está na faixa etária de 41 a 50 anos, 
seguido pela de 31 a 40 anos. São, portanto, pessoas em 
maturidade profissional, já estabilizadas, mas que nem as-
sim param de estudar e se especializar. 

No meio de tantas pessoas com características tão dife-
rentes, prevalece o orgulho de sua profissão, a dedicação 
para o aprendizado, a qualidade técnica e a participação 
do CRCRJ em sua história. Conheça algumas. 
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“Minha relação com a Ciência Contábil foi por influência da minha mãe, 

D. Doralice. Quando precisei escolher o curso técnico profissionalizante, es-

colhi o Técnico em Contabilidade, como já havia trabalhado em escritório, na 

área de Departamento Pessoal, e gostava da área, minha mãe reforçou a mi-

nha intenção e me sugeriu fazer Contabilidade e tratou logo de arrumar um 

estágio em um escritório, para que eu visse a rotina e, assim, minha escolha do 

curso fosse mais acertada. 

Eu me apaixonei mais ainda pela profissão. Em 1998 concluí o Técnico em 

Contabilidade e em 2000 fui contratada como auxiliar de escritório. Em 2002, 

passei na prova do CRCRJ e obtive o Registro de Técnico. Em 2007, me formei 

Bacharel em Contabilidade, convenci minha irmã a fazer Contabilidade e em 

2013 abrimos a GMX Consultoria Contábil. Nosso trabalho foi sendo reconheci-

do no bairro e em 2014 recebemos uma homenagem para Mulheres Empresá-

rias em Belford Roxo.

Em 2015, recebemos o Prêmio Mérito Empresarial, por excelência no atendi-

mento do Sincovani e Sebrae. Ainda em 2015 fizemos o nosso primeiro evento 

para os contadores, que lotou o auditório. Em março de 2016, no Dia Interna-

cional da Mulher, fizemos um evento para as mulheres contabilistas, que foi 

muito elogiado. Ainda em 2016 fundamos a GMX Treinamentos, que tem por 

objetivo oferecer treinamentos a baixo custo. Finalizando 2016, recebemos a 

certificação da ISO 9001 pela ABNT e ganhamos, pelo segundo ano consecuti-

vo, o Prêmio Mérito Empresarial de excelência no atendimento.”

Paula Santana Gonçalves

“Minha vida é a Contabilidade, este ano completo 30 anos de formada... Há 

quanto tempo o CRCRJ faz parte de minha vida? 34 anos... Desde que ingressei 

na faculdade já comecei a ter contato com o Conselho.

Apaixonei-me pela profissão aos poucos, quando fui aprendendo, na vida, 

nos estudos. Quando ingressei no curso de Ciências Contábeis, não tinha ideia 

da importância da profissão para toda a sociedade.

Logo no início, tive a oportunidade de trabalhar em um pequeno escritório 

da cidade, onde ia do café e office girl à Escrita Contábil, o que me proporcio-

nou concorrer e ganhar uma vaga em uma empresa de médio porte, que me 

trouxe muita experiência. Pelo caminho, participava de todos os cursos e even-

tos do CRCRJ em minha cidade. Foram cursos, jornadas e encontros.

Hoje, além de empresária contábil, sou professora no curso de graduação 

em Ciências Contábeis do Unifeso, onde obtive minha graduação. Temos uma 

relação estreita com o CRCRJ, sempre presente por meio dos eventos e cursos 

que traz ao interior.

Momentos marcantes são muitos ao longo de minha vida... um destaque foi 

ter recebido o certificado de Honra ao Mérito de maior CR (coeficiente de ren-

dimento) de minha turma de graduação.

Agradeço constantemente ao CRCRJ e sempre passo aos meus estudantes 

que esse Órgão, além de nos proteger profissionalmente, também procurar 

sempre nos engrandecer!

Parabéns pelos seus 70 anos!” 

Telma de Amorim Freitas Silva
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“A minha história com a Contabilidade vem desde muito cedo, quando tinha 

meus 7 ou 8 anos. Gostava de rabiscar bloquinhos de papel que meu pai trazia 

da empresa, imitando uma tia que trabalhava no escritório do mesmo grupo. 

Desde aquela época, o meu desejo era trabalhar em um escritório, por 

conta das calculadoras e máquinas de escrever. Aos 15 anos pude realizá-lo, 

quando ingressei como Menor Aprendiz na Contabilidade de uma indús-

tria de papéis da cidade, enquanto cursava o segundo ano do Curso Técnico 

em Contabilidade. 

Aos 19 anos, registrei o meu CRCRJ de Técnico e já trabalhava em um escri-

tório da cidade, sendo responsável pela escrita de diversas empresas. Concluir 

a Graduação foi questão de tempo, e hoje, com vinte e 24 de caminhada com 

a Contabilidade, posso, além de cuidar de um escritório, ministrar aulas em 

uma faculdade da cidade, como tutor presencial. À contabilidade devo o meu 

desenvolvimento pessoal e o sustento de minha família. Um desejo de infância 

que se tornou realidade.”

Eustáquio Pereira do Nascimento Júnior

“Normalmente, os jovens passam por um período de dúvida e insegurança 

para escolher a profissão. No meu caso foi bastante simples, desde bem peque-

na amava um papel e uma caneta, minha brincadeira preferida era simular 

um escritório. Ao chegar à adolescência, sabia exatamente que queria tra-

balhar com algo que me permitisse a vivência do ambiente das brincadeiras. 

Bastaram algumas observações e conversas com minha tia, contadora, e mi-

nha mãe, grande conhecedora das minhas tendências e anseios, para tomar a 

decisão de cursar o Técnico em Contabilidade ao invés do antigo segundo grau 

em formação geral.

Pronto, bastou o primeiro contato com o que chamo de “mágica do débito e 

crédito” para me encantar com a lógica permitida, com o universo de possibi-

lidades que um método de registro é capaz de proporcionar. Com todo o encan-

tamento, foi óbvio o próximo passo, a graduação em Ciências Contábeis. Anos 

de aprendizado e muitos sonhos, sendo bem verdade que a vida profissional 

não se revelou nada fácil, com muitas barreiras desde o primeiro dia atuando, 

somente a paixão e a dedicação permitiram a continuidade.

Em quase 21 anos de atuação, passei por 7 municípios e pelas mais diversas 

dificuldades e embates para defender a boa técnica contábil dentro de um 

universo extremamente político. Entre lágrimas, perdas, lutas e ganhos, hoje 

a profissional, mãe, especialista em contabilidade pública, professora de con-

tabilidade e mestranda em Ciência Política, sente imensa alegria ao ser reco-

nhecida, tão somente, pelo título que enche o peito de orgulho, ‘a contadora’.” 

Cristiane Berriel
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O perfil do Profissional da Contabilidade Fluminense – 2017

“A minha História com a Contabilidade foi algo interessante que aconteceu 

na minha vida. No final do ano de 2006, trabalhava em uma madeireira, um 

serviço bem pesado. Na época, o meu tio, aposentado e professor de Contabi-

lidade, e o meu primo haviam montado um escritório e me chamaram para 

fazer uma visita, pois haviam documentos atrasados a serem digitados para 

colocarem em dia. 

Chegando lá, me mostraram o escritório, mas eu nem fazia ideia do que era 

Contabilidade. Me colocaram em um computador, me explicaram o que fazer 

e comecei a digitar devagar, pois nunca frequentei um curso de Informática. 

Ali foi me despertando um outro lado que eu nem imaginava que faria parte 

da minha vida. 

Nunca vou me esquecer, pois o primeiro documento contábil que digitei na 

minha vida foi o lançamento de Conta-Corrente. Descobri a minha vocação, eles 

me perguntaram se eu havia gostado e se aceitava o desafio de trabalhar com 

eles. Aceitei, pedi as contas da madeireira e trabalhei nesse escritório por sete 

anos, período em que ingressei na faculdade e consegui concluir o bacharelado 

em Ciências Contábeis. Hoje, graças a Deus e pelo meu esforço e dedicação, sou 

mais um Contador com muito orgulho e amo essa profissão de coração.”

Andre de Sá Alves

“Comecei como auxiliar de escritório em 1976, ajudando o Contador da em-

presa a copiar os balanços com o rolo de gelatina e mimeógrafo. Muitos con-

tadores vão se lembrar o que era feito naquela época. Fiquei nessa função por 

alguns anos, mas em minha mente, tinha por objetivo ser engenheiro, porque 

em toda a minha família só tínhamos uma pessoa formada: um engenheiro 

de sucesso graduado pela UFRJ, que era nossa referência, e queria seguir 

seus passos incentivado por meu pai, que era torneiro mecânico e só tinha o 

primeiro grau.

Já trabalhando em outra empresa como auxiliar de Contabilidade, em 1983, 

casado e pai de dois filhos, muitas dificuldades, meus primeiros vestibulares 

tinham por objetivo a engenharia numa universidade pública, e por vezes não 

tive sucesso.

O Contador dessa empresa, conversando comigo, questionou por que não fa-

zia o vestibular para a Contabilidade, já que atuava no setor havia alguns 

anos. Gostei da ideia, e no primeiro vestibular, passei para uma instituição 

particular, a Moraes Junior. O contador, sabendo da notícia, comunicou que 

meu salário seria aumentado, justamente para o valor da mensalidade! Foi 

um grande incentivo para continuar na profissão e estudar com afinco, vindo 

a me formar em 1987.

Ainda continuo trabalhando e sinto orgulho ao dizer que uma de minhas 

filhas também é contadora e, ainda, duas sobrinhas estão estudando na área 

contábil, uma garantia do futuro de uma profissão tão bela.”

Anibal Souza
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“Nascida em 1977, me apaixonei pela contabilidade aos 15 anos, quando efetuei 

um curso no Senac de Auxiliar Contábil. Posteriormente, cursei o Ensino Téc-

nico em Contabilidade e Nível Superior em Ciências Contábeis. Participei da 

primeira turma do Exame de Suficiência do CRCRJ e frequentei a primeira 

turma de Pós-Graduação na Faculdade Mackenzie RJ. 

Minha vida profissional, de 17 anos na área financeira, me possibilitou ad-

quirir uma gama de conhecimentos que superaram as minhas expectativas da 

época de decisão da carreira.  De 2001, quando efetuei meu primeiro estágio 

na área de Controladoria, já tendo exercido funções administrativas por 6 

anos anteriores, tive uma carreira sem interrupções, com funções em todas 

as áreas da Controladoria, liderando pessoas desde os 25 anos e sendo, hoje, a 

diretora financeira de uma empresa altamente sustentável. 

Passei por grandes experiências, crises de mercado, cisões, incorporações, 

aquisições de grande porte, aberturas de capital em bolsa, mudança e adequa-

ção da Lei nº 11.638/2007, entre outras ocorrências em nossa vida profissional. 

Vivi vitórias e derrotas, mas hoje tenho a certeza de que venci a origem hu-

milde em Seropédica-RJ, a luta por uma qualificação e um emprego na área, a 

queda de grandes companhias, a crise de 2008, a mudança de cidade em meio 

à gravidez e uma pós-graduação, e a crise de 2015 até hoje. Todos estes tijolos 

serviram para me ajudar a me tornar realizada no que sou e com o que faço. 

Nasci para ser contadora, amo o que faço e o CRCRJ fará sempre parte de 

minha vida!”

Rosilene Marques

“Entre muitos jovens que estavam a caminho de uma escolha profissional, 

ali estava eu. E posso dizer que nessa escolha não tive dúvidas e nenhuma 

dificuldade. Inclusive porque fui orientada por uma professora do 2º grau 

(atual ensino médio) a cursar Técnico em Contabilidade. Esse passo me abriu 

o meu relacionamento “íntimo” com a Contabilidade. Logo nos apaixonamos. 

Cursei a Faculdade de Ciências Contábeis Moraes Junior, que era referência 

no mercado de trabalho. Estava composta de vários professores extremamente 

conhecedores dessa ciência. No decorrer do curso, obtive uma oportunidade 

de trabalho na área contábil. Com os meus sucessivos empenhos, pude perceber 

que a minha escolha estava se consolidando favorável a cada dia. 

Posso afirmar que minhas realizações, quase todas, se deram pela minha es-

colha contábil. No decorrer desses anos, venho tendo cada vez mais orgulho da 

minha profissão. As mudanças que têm sido introduzidas na Ciência Contábil 

vêm demonstrar sua importância dentro da continuidade das organizações, tra-

zendo uma valorização para a profissão, o que para mim é um fator de orgulho.  

Posso afirmar que valeu a pena escolher a Contabilidade para ocupar um im-

portante lugar na minha vida.” 

Shirley Fernandes Pereira da Silva 
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O perfil do Profissional da Contabilidade Fluminense – 2017

“Fui um menino pobre e morador de favela durante toda minha infância e 

adolescência. Minha querida e guerreira mãe era analfabeta e trabalhava 

como cozinheira para sustentar a casa. Sempre me deu boa educação; mesmo 

sem estudo, tinha muita sabedoria. Meu pai nunca morou conosco. Tive muito 

pouco contato com ele. 

Entre 16 e 19 anos, comecei a cantar e a tocar Rock and Roll e Heavy Metal, 

justamente na época em que surgiram as bandas Barão Vermelho, Paralamas 

do Sucesso, Legião Urbana, Capital Inicial, entre outras... Após assistir a um 

show do Barão e dos Paralamas no Circo Voador, percebi que aquelas seriam 

as bandas que iriam fazer sucesso, não tendo espaço para minha banda, Ro-

leta Russa (na época). 

No retorno para casa, o ônibus passou em frente ao Senac do bairro Riachuelo, 

onde tinha uma faixa sobre um curso ‘Técnico em Contabilidade’. Pronto, ali to-

mei a decisão: ‘vou estudar e ser um Profissional da Contabilidade’.

Resolvi cortar o cabelo, pedir demissão na banda e ingressei no curso. Após 

formado, fui trabalhar como office boy e tirador de fotocópias no escritório de 

Contabilidade Andine. Sou muito grato ao Sr. Diamantino Batalha, dono daquele 

estabelecimento, por me ensinar e me dar a oportunidade de me desenvolver. Tra-

balhei lá por 3 anos e sai para trabalhar com outro cliente, onde fiquei por 5 anos.

Como o valor que ganhava não era suficiente para pagar uma faculdade, 

resolvi vender bacalhau para complementar a renda. Vendia o peixe nobre 

aos clientes porta a porta nos fins de semana e trabalhava entre as 6h e 9h 

durante a semana nas feiras livres da zona norte do RJ. 

Dali seguia para meu emprego formal e, após, às 18h, ia para a faculdade, que 

ingressei em 1990, me formando em 1993 na Moraes Junior (atual Mackenzie).

Ao me formar, montei um pequeno escritório de contabilidade chamado 

K&R Mansur. Entre 1994 e 2000 toquei aquele pequeno escritório e fiz viagens 

pelo Brasil em vários projetos. 

Em maio de 2000, nasceu minha segunda filha, que necessitou de cuidados 

médicos e tive que gastar todo o dinheiro que havia juntado para pagamento 

da equipe médica e remédios. Quebrei financeiramente, mas valeu cada centa-

vo, pois Leticia hoje é uma menina linda e saudável com seus 16 anos. 

Para mudar minha situação financeira e acreditando que poderia dividir o co-

nhecimento com outros, procurei o Sebrae e o CRCRJ, visando ser consultor e pro-

fessor. As duas instituições me acolherem muito bem. Fui palestrante e professor 

naquelas duas instituições. No Sebrae, pude ser consultor e professor com ênfase 

na área de Oléo & Gás, tendo participado de formações de turmas específicas para 

cadeia produtiva de Oil & Gas em Campos e em Macaé, onde tive contato com mui-

tos empresários, ajudando-os com a organização nas áreas financeira e contábil. 

Entre 2000 e 2005, também dei aulas e palestrei no CRCRJ paralelamente, 

onde pude ensinar a jovens formandos a Ciência da Contabilidade, dividir 

conhecimento e contribuir com vários profissionais. 

Em 2003, entrei para a Sociedade Recall Ledger Contadores & Consultores, 

empresa da qual sou sócio até hoje e dedico de 10 a 12 horas diárias. Hoje, sou 

um homem realizado. Tenho quatro filhas que amo de paixão, já plantei uma 

árvore e escrevi um livro: O sequestro do Cristo Redentor. Estou muito feliz 

com minha profissão de contador! Agradecimentos também aos contadores e 

amigos com quem aprendi muito, Odilon Ignácio Loyola e a meu amigo e sócio 

Walnei Ugatti. Este é um pequeno resumo de minha história.”

José Roberto da Rocha Mansur
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“Muitos motivos me levaram a ser contadora, porém um deles considero o 

mais relevante: paixão. Eu me apaixonei pela profissão ainda trabalhan-

do como balconista em uma pequena loja na minha cidade.

Ao começar a fazer trabalhos administrativos, passei a frequentar o 

escritório de Contabilidade que prestava serviço para a loja. Me encantei 

ao ver os Livros de registros contábeis e, depois de algum tempo, o con-

tador do escritório percebeu que eu tinha potencial e me chamou para 

trabalhar com ele.

Eu fazia serviços pequenos, mas o meu trabalho estava muito mecânico 

e resolvi me aprofundar no estudo da Contabilidade. Entrei no Técnico em  

Contabilidade gratuito e, no primeiro dia de aula, decidi ser contadora 

de fato. Recebi uma proposta de outro escritório, um pouco maior do que 

o que eu trabalhava, e entrei no setor fiscal e contábil. Seguia com o Téc-

nico em Contabilidade, terminei, fiz o Exame de Suficiência e me tornei 

contabilista, até que resolvi fazer faculdade.

Porém, na minha cidade o curso de Ciências Contábeis só existia em 

uma universidade particular e não tinha condições de fazê-lo. Descobri 

que na cidade vizinha havia o curso gratuito, me candidatei e entrei na 

UFF. Foi muito difícil deixar a família, o emprego, partir para uma cida-

de nova, sem condições financeiras. Vim como retirante, com vontade e 

acreditando na Contabilidade.

Com a minha experiência, consegui um emprego na área, trabalhei e 

vivo aqui com recursos próprios. Hoje meu sonho está ainda mais vivo, 

vou partir novamente, agora para a capital do país, pois passei no Mes-

trado em Ciências Contábeis na UnB. Vou com o mesmo objetivo: continu-

ar realizando os meus sonhos e ser uma profissional de excelência.”

Millena Cordeiro da Silva



REVISTA DE 70 ANOS DO CRCRJ

EXPEDIENTE

CRCRJ – Conselho Regional de Contabilidade do 
Estado do Rio de Janeiro – Gestão 2017
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Luiz Francisco Peyon da Cunha – Vice-Presidente de Interior
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NOVA FRIBURGO – Bom Jardim, Cachoeiras de Macacu, Cantagalo, Carmo, 
Cordeiro, Duas Barras, Macuco, Santa Maria Madalena, São Sebastião do 
Alto, Sumidouro e Trajano de Moraes
G. CONTABILIDADE LTDA
Resp. Guiomar Rodrigues Peres da Silva
Rua Monsenhor José Antonio Teixeira, 25 s/101/103 – Centro – Ed. Mariana 
de Brito – CEP: 28610-390 – Tel.: (22) 2523-2277 – Telefax: (22) 2522-4639
E-mail: delnovafriburgo@crcrj.org.br – Endereço para correspondência: 
Caixa Postal 89694 – Agência Serrana – CEP: 28610-973

NOVA IGUAÇU – Belford Roxo, Japeri, Mesquita, Nilópolis, Paracambi 
e Queimados
RTA CONTABILIDADE LTDA – Resp. Jorge Miguel de Moura Andrade
Rua Otavio Tarquino, 8 s/4 – Centro – CEP: 26210-172 – Tel.: (21) 3588-2222 
e Telefax: (21) 2667- 8211 – E-mail: delnovaiguacu@crcrj.org.br

PETRÓPOLIS – CONSENSO CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA
Resp. Flavio Ottero Licht
Rua Irmãos D’Angelo, 48 s/401 – Centro – CEP: 25685-330
Tel.: (24) 2243-7188 e Telefax: (24) 2242-0335
E-mail: delpetropolis@crcrj.org.br

RESENDE – Itatiaia, Porto Real e Quatis
RECON – AUDITORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Resp. Ubirajara Garcia Ritton – Pça Dr. Oliveira Botelho, 148 s/7 – Centro
CEP: 27511-120 – Tel.: (24) 3355-1522 e Telefax: (24) 3355-3507
E-mail: delresende@crcrj.org.br

SÃO GONÇALO 
BMJ CONTABILIDADE S/C LTDA – Resp. Bianca dos Santos Motta
Rua Dr. Feliciano Sodré, 214 – s/205 – Centro – CEP: 24440-440
Telefax: (21) 3856-3193- E-mail: delsaogoncalo@crcrj.org.br

SÃO JOÃO DE MERITI
NOSSA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA – ME
Resp. Carlos Alberto Santos Moraes
Rua dos Expedicionários, 83 – loja 03 – Centro – CEP: 25520-591
Tel.: (21) 2655-9217– E-mail: delsaojoaodemeriti@crcrj.org.br

TERESÓPOLIS – Guapimirim, Magé e São José do Vale do Rio Preto
ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL SÃO FRANCISCO DE ASSIS LTDA
Resp. Magda Medeiros Fonseca – Travessa Portugal, nº 11 – Sobrado – 
Centro – CEP: 25953-660 – Tel.: (21) 2643-4662 – Telefax: (21) 2643-1417 
E-mail: delteresopolis@crcrj.org.br

TRÊS RIOS – Areal, Comendador Levy Gasparian, Paraíba do Sul e Sapucaia
PEDRO CALDAS CONTABILIDADE S/S LTDA – Resp. Cristiano Silva Caldas 
Rua XV de Novembro, 184 – 3º andar – Centro – CEP: 25804-000
Telefax: (24) 2252-0022 – E-mail: deltresrios@crcrj.org.br

VOLTA REDONDA – Barra Mansa, Pinheiral e Rio Claro
LGP SILVA CONTABILIDADE EPP – Resp. Luiz Gonzaga Pedrosa da Silva
Rua Norival de Freitas, 50 – Aterrado – CEP: 27215-100
Tel.: (24) 3212-1884 e 3212-1900 – E-mail: delvoltaredonda@crcrj.org.br
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Relação de Delegacias

ANGRA DOS REIS – Mangaratiba e Parati
A M DE ALCANTARA CONSULTORIA CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA
Resp. Anderson Marinho de Alcântara
Rua José Elias Rabha, 280 – lj. 133 – Parque das Palmeiras – CEP: 23906-510
Telefax: (24) 3369-2645 – E-mail: delangradosreis@crcrj.org.br

ARARUAMA – Iguaba Grande, São Pedro da Aldeia e Saquarema
F. S. SILVA SOLUÇÕES CORPORATIVAS – ME – Resp. Fillipe dos Santos Silva
Avenida John Kennedy, 121 – sls 13 e 14 – Centro – CEP :28970-000
Tel.: (22) 2665-4087 – E-mail: delararuama@crcrj.org.br
Endereço para correspondência: Caixa Postal 109511 – CEP: 28970-000

BARRA DO PIRAÍ – Engenheiro Paulo de Frontin, Mendes, Miguel Pereira, 
Paty do Alferes, Piraí, Rio das Flores, Valença e Vassouras
DISCOVERY CONTABILIDADE LTDA
Resp. Maria Elizabeth Soares da Cunha
Rua Dona Guilhermina, 74 apto 101 – Centro – CEP :27120-080
Telefax: (24) 2442-2727 – E-mail: delbarradopirai@crcrj.org.br

CABO FRIO – Armação dos Búzios e Arraial do Cabo
RAMIRES CONTABILIDADE - GESTÃO, CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA ME
Resp. Ramires Rodrigues de Souza
Avenida. Francisco Mendes, 226- Loja 03 Centro- CEP: 28907-070
Tel.: (22) 2643-5108 – E-mail: delcabofrio@crcrj.org.br

CAMPO GRANDE – Itaguaí, Seropédica, Bangu, Barra de Guaratiba, 
Cosmos, Deodoro, Guaratiba, Inhoaíba, Jardim Sulacap, Magalhães 
Bastos, Paciência, Padre Miguel, Pedra de Guaratiba, Realengo, Santa 
Cruz, Santíssimo, Senador Camará, Senador Vasconcellos e Sepetiba
ROBERTO OTONIEL DA FONSECA JUNIOR CONTABILIDADE
Resp. Roberto Otoniel da Fonseca Junior
Av Cesario de Melo, 2446 grupo 201 – Campo Grande – CEP: 23052-102
Tel.: (21) 2413-3797, 2415-8643 e Fax: (21) 2412-9900
E-mail: delcampogrande@crcrj.org.br

CAMPOS DOS GOYTACAZES – Cardoso Moreira, São Fidélis, São Francisco 
de Itabapoana e São João da Barra
R NASCIMENTO SILVA CONTABILIDADE-ME – Resp. Roberto Nascimento Silva
Rua Carlos Lacerda, 167 – Centro – CEP: 28010-241 – Tel.: (22) 2723-2720 
E-mail: delcampos@crcrj.org.br

ITAPERUNA – Aperibé, Bom Jesus de Itabapoana, Cambuci, Italva, 
Itaocara, Laje do Muriaé, Miracema, Natividade, Porciúncula, Santo 
Antônio de Pádua, São José de Ubá e Varre-Sai
JJB CONTABILIDADE LTDA – ME – Resp . Jader Barbosa da Silva
Av. Cardoso Moreira, 841 slj. 21 – Centro – CEP: 28300-000
Telefax: (22) 3822-0386
E-mail: delitaperuna@crcrj.org.br

JACAREPAGUÁ – Anil, Barra da Tijuca, Cidade de Deus, Curicica, Freguesia, 
Gardênia Azul, Pechincha, Praça Seca, Recreio dos Bandeirantes, Tanque, 
Taquara, Vargem Grande, Vargem Pequena e Vila Valqueire
SNS – AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI – ME
Resp. Arthur Barbosa dos Santos
Estrada dos Três Rios, 920 s/517 – Freguesia – Jacarepaguá
CEP: 22745-005 – Telefone (21) 3226-9579
E-mail: deljacarepagua@crcrj.org.br

MACAÉ – Carapebus, Casimiro de Abreu, Conceição de Macabu, 
Quissamã e Rio das Ostras
CELEM & VIDAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA
Resp. Jussara Murteira Célem Garcia Vidal – Rua Visconde de Quissamã, 
125 – Centro – CEP: 27910-020 – Telefax: (22) 2772-3950
E-mail: delmacae@crcrj.org.br

NITERÓI – Maricá
AMARAL CONTABNILIDADE E AUDITORIA CLASSISTA SOCIEDADE SIMPLES EPP
Resp. José Ribamar do Amaral Cypriano
Av. Amaral Peixoto, 334 s/901/902 – Centro – Niterói – CEP: 24020-000 
Telefone (21) 2613-2571- E-mail: delniteroi@crcrj.org.br
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