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O Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro
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Apresentação
Esta é uma publicação comemorativa 
em homenagem à Milésima 
Plenária do Conselho Regional de 
Contabilidade do Rio de Janeiro 
(CRCRJ), realizada em 22 de outubro 
de 2015.

Institucionalizada em fevereiro de 
1947, quando ainda era o Conselho 
Regional de Contabilidade do 
Distrito Federal, a entidade realizou 
sua primeira reunião no dia 29 de 
maio daquele ano. 

Desde então, foram exatas mil 
plenárias realizadas em prol dos 
profissionais contábeis. Em cada 
uma delas, decisões importantes e 
que decidiram o futuro da categoria 
construíram a longa história de 
sucesso do CRCRJ. 

Nas próximas páginas, 
apresentaremos um pouco desta 
história e o contexto do mundo em 
que ela se desenrolava. 
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E tudo começou
Rio de Janeiro, 27/05/1946

O mundo borbulha com invenções tecnológicas, ousadias nas expressões 
artísticas e o fim da II Guerra Mundial. Carmem Miranda, filme 
Casablanca, Coca-Cola chega ao Brasil, a cultura americana se alastra 
pelo mundo, ideais fascistas, socialistas e o autoritarismo preponderam 

na Europa. Uma bomba atômica muda a história do mundo e o Brasil vive 
desenvolvimento econômico acentuado.

Cinco anos antes, em 1941, o governo do então presidente Getúlio Vargas 
sanciona, em 1º de maio, o projeto de lei que cria o Ministério da Justiça. 
Exatamente dois anos mais tarde, em 1º de maio de 1943, Getúlio Vargas 
anuncia a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), através de decreto que 
reúne a legislação trabalhista já existente para inserir definitivamente os direitos 
trabalhistas na legislação brasileira.

Em 1945, os Estados Unidos lançam a bomba atômica sobre as cidades japonesas 
de Hiroshima e Nagasaki. O mundo se espanta. Morre o presidente americano 
Franklin Roosevelt, tido por muitos como o responsável por não deixar a crise 
econômica iniciada em 1929 se transformar em crise política. Na Europa, Adolf 
Hitler se suicida e no Brasil, o presidente populista Getúlio Vargas é deposto por 
tropas militares e quem assume o governo é o general Eurico Gaspar Dutra.

Em fevereiro de 1946, a IBM lança, nos Estados Unidos, uma avançada máquina 
de calcular, chamada de Eniac (Computador e Integrador Numérico Eletrônico), 
primeiro computador totalmente eletrônico com capacidade de processamento de 
5.000 operações por segundo.

No Brasil, o presidente Dutra opta por uma política econômica de teorias liberais. 
O volume de importações aumenta significativamente. Em pouco tempo as 
reservas econômicas diminuem e a indústria nacional sofre um período de recessão 
acompanhado pelo crescimento da dívida externa.

Inúmeros movimentos grevistas e manifestações são deflagrados. Os trabalhadores 
têm seus salários congelados desde 1942, e o aumento dos índices inflacionários 
encarecem o custo de vida da população. O aumento da tarifa dos ônibus e bondes 
na cidade de São Paulo, em 1947, gera um dos mais violentos protestos.
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Em 1946, o atual município do Rio de Janeiro é o Distrito Federal do país, e em 
meio a este cenário sócio-político-econômico é criado o Conselho Federal de 
Contabilidade (CFC) através do Decreto-Lei nº 9.295, de 27 de maio de 1946. 
Entre outras finalidades, o decreto tem como principais ações orientar, normatizar e 
fiscalizar o exercício da profissão contábil.

Lei nº 9.295, de 27 de maio 
de 1946. Cria o Conselho 

Federal de Contabilidade, 
define as atribuições do 

Contador e do Guarda-livros 
e dá outras providências
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Típico escritório de 
contabilidade nas 

décadas de 40 e 50

1924: No Distrito Federal, Rio de Janeiro, 
o Primeiro Congresso Brasileiro de 

Contabilidade defende a regulamentação 
da profissão contábil

O Início
 O 1º Congresso Brasileiro de Contabilidade foi 
realizado de 16 a 24 de agosto de 1924, na Associação 
dos Empregados do Comércio do Rio de Janeiro.

30 de janeiro de 1931

Decreto 20.158: Organiza o ensino comercial, 
regulamenta a profissão de contador e dá outras 
providências.

8 de fevereiro de 1932

Decreto 21.033: Estabelece novas condições para 
o registo de contadores e guarda-livros, e dá outras 
providências. Este texto não substitui o original 
publicado no Diário Oficial.

22 de setembro de 1941

O ensino de Ciências Contábeis é elevado à 
condição de educação superior em todo o território nacional com o Decreto 7.988.

Os profissionais passam a ter dois níveis de formação: guarda-livros, graduado pelo 
Ensino Médio, e contador, formado pelo Ensino Superior.



Mílesima Plenária do CRC-RJ  9

De 10 a 13 de outubro de 1945

O Sindicato dos Contabilistas do Rio de Janeiro realiza a Primeira Convenção 
Nacional dos Contabilistas.

1946

Dois fatos significativos para o desenvolvimento da Contabilidade no Brasil 
ocorrem em 1946:

Um é a fundação da Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas (FEA) 
da Universidade de São Paulo (USP), que institui a Faculdade de Ciências Contábeis 
e Atuariais. Com a FEA, surge um centro de pesquisas totalmente nacional. A 
legislação passa a intervir no desenvolvimento de procedimentos contábeis.

Desde 1902, devido ao crescimento comercial de São Paulo, já há o ensino de 
contabilidade pública na Academia de Direito de São Paulo, mas só em 1905 o 
governo federal declara que a Escola Prática de Comércio de São Paulo, criada três 
anos antes, é de utilidade pública e passa a reconhecer seus diplomas.

O segundo ato importante em 1946 é o Decreto-Lei nº 9.295, cria o Conselho 
Federal de Contabilidade, no então Distrito Federal, Rio de Janeiro, estado da 
Guanabara, e os Conselhos Regionais de Contabilidade. O Regional do Estado do 
Rio de Janeiro tem sede em Niterói.

07 de outubro de 1946  

Instalação do Conselho Regional de Contabilidade, no Rio de Janeiro, Distrito 
Federal, então Capital da República. O governo federal outorga a presidência do CFC 
a Paulo de Lyra Tavares e acontece a eleição dos demais membros:

Paulo de Lyra Tavares - Presidente
João Ferreira de Moraes Júnior
Manoel Marques de Oliveira

José Dell’Aora 
A. de Brito Pereira

Ovídio Paulo de Meneses Gil
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4 de novembro de 1946   

O Diário Oficial publica a resolução 3, que instrui a instalação dos Conselhos 
Regionais de Contabilidade, eleições de seus membros pelos sindicatos das capitais 
ou associações profissionais, na ausência do primeiro.

12 de fevereiro de 1947  

Instalação do Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal, com sede na 
capital. Seu primeiro presidente foi o Sr. Rinaldo Gonçalves de Souza (1947 a 1953).

Ata da primeira sessão ordinária do CRC realizada em 29 
de maio de 1947

Na primeira reunião, foi designado pelo primeiro presidente 
Emílio Dias Filho como secretário do CRC e tesoureiro o 
conselheiro Aníbal Vieira. Em seguida, aconteceu a eleição 
do vice-presidente do CRC, sendo eleito o conselheiro 
Aurélio dos Santos Machado, empossado no mesmo 
momento da apuração dos votos.
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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 o Sr. Emílio Dias 
Filho (1947 a 1955).

“De 1905 a 1946 foi, pois, uma longa trajetória de lutas, ganhando-se espaços até 
que surgisse a autonomia desejada de a classe governar-se por meio de Conselhos, 
de as categorias se definirem, de o 
ensino disciplinar-se.”

“O tempo se incumbiu de evidenciar 
que aos contadores cabia a 
‘explicação sobre o comportamento 
patrimonial’, ou, ainda, a 
‘interpretação dos informes’, tarefa 
esta guiada pela doutrina científica, 
ampliada a elaboração de modelos. ”

Contador Antonio Lopes de Sá

Na imagem à esquerda, os Conselheiros 
de 1947 a 1949. À direita a Ata da 1a  Sessão 
Ordinária do CRC
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Anos 50

Estamos na transição entre o período de guerras e o das revoluções 
comportamentais e tecnológicas, com uma geração de jovens, 
f ilhos do chamado “ baby boom”, que vive no auge da prosperidade 
financeira, em um clima de euforia consumista gerada nos anos 

do pós-guerra nos EUA. A nova década promete grandes mudanças 
comportamentais.

A televisão chega em Portugal e no Brasil. Em 17 de julho, o Congresso Nacional 
aprova lei que considera crime qualquer ato de racismo e pode punir com prisão os 
infratores.

Em 20 de outubro, mais de cinco mil pessoas presenciam a abertura da primeira 
Bienal de Artes de São Paulo, num pavilhão no parque Trianon.

Pela primeira vez na história da civilização, um coração artificial é utilizado em 
um ser humano, nos Estados Unidos. No dia 24 de abril, Pablo Picasso o pintor 
espanhol e outros artistas de esquerda reafirmam aos comunistas sua crença no 
realismo socialista.   

Os Estados Unidos anunciam que a bomba H está pronta para ser usada.

No Brasil, Vargas sanciona a Lei de Monopólio do Petróleo Brasileiro e cria a Petrobras.

A IBM (International Business Machines) fabrica o cérebro eletrônico projetado 
especificamente para uso em negócios e Mao Tse-Tung é reconduzido para outro 
mandato de quatro anos como presidente da República Popular da China.

Astrônomos anunciam que o Universo nasceu de uma gigantesca explosão cósmica - 
chamada de Big Bang.

Getúlio Vargas morre, Eurico Gaspar Dutra assume a presidência e, no ano 
seguinte, 1955, quatorze meses após o suicídio de Getúlio, Juscelino Kubitschek é 
eleito presidente do Brasil.

A então União Soviética tem a bomba de hidrogênio.

Juscelino Kubitschek expõe o plano desenvolvimentista em que promete fazer o país 
avançar “50 anos em 5”.

O prefeito de São Paulo, Jânio Quadros, proíbe o rock and roll nos bailes, enquanto 
em Portugal começam as transmissões públicas de televisão.

Pelé estreia na seleção brasileira com 16 anos.
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A então União Soviética lança o Sputinik 1, em órbita ao redor da Terra, primeiro 
satélite fabricado pelo homem, e trinta dias depois lança o seu segundo satélite 
espacial, só que agora tripulado por uma cadela, a Laika.

Em 1o de janeiro de 1959, o ditador capitalista Fulgencio Batista é deposto do 
governo cubano e Cuba se transforma em uma ditadura comunista totalitária.

8 a 15 de julho de 1950  

Surge a primeira codificação de normas para orientar a conduta ética dos profissionais 
contábeis no Brasil, durante o V Congresso Brasileiro de Contabilidade, realizado em 
Belo Horizonte (MG).

A Prensa 

O alemão Johannes Gutenberg, em 1439, adapta uma ideia 
chinesa e cria a primeira prensa mecânica, permitindo a 
impressão em série.

Este tipo de prensa é utilizado nas empresas contábeis para 
confecção dos livros Diário para fins fiscais. Por meio de 
uma folha gelatinosa, as informações contábeis são copiadas 
para estes livros. Este procedimento impede a existência de 
qualquer tipo de erro. Depois, estas folhas são encadernadas 

e arquivadas.

Passa o tempo e agora 
é a vez da máquina de 
escrever específica para o 
exercício contábil. Fabricada 
pela empresa Remington, na 
década de 1930 e que esteve em pleno 
funcionamento até a década de 1970.
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Anos Rebeldes

Os anos 60 têm de um lado os hippies que contestam a cultura 
capitalista e bélica que se espalha pelo mundo. Eles pedem paz e 
amor. Paradoxalmente, do outro lado, começam as ditaduras militares 
na América Latina e uma guerra fria. O Brasil está em um processo 

de industrialização mais aprofundado, devido ao cenário político mundial do 
pós-Segunda Grande Guerra. Investimos em indústrias devido à dificuldade de 
importação de diversos países com seus parques industrias destruídos. Agora está 
bem claro: há um mundo capitalista, outro comunista.

Em 1960, vivemos a inauguração de Brasília, a nova capital do Brasil, e os Estados 
Unidos lançam o primeiro satélite meteorológico. No ano seguinte, 1961, os russos 
constroem o muro de Berlim e Yuri Gagarin é o primeiro homem a pisar na lua. 
Seis anos mais tarde, em 1967, ocorre o primeiro transplante de coração na África 
do Sul, e no ano seguinte, o primeiro no Brasil.

 

No Brasil, em 1964, o presidente 
da República sanciona a lei que 
determina as normas gerais do 
Direito Financeiro e orçamentos 
e balanços da União, dos 
Estados, dos Municípios e do 
Distrito Federal.

Outro fato marcante em 1964 é 
que um novo método de ensino 
contábil, a linha norte-americana, 
chega ao Brasil através do professor 
José da Costa Boucinhas.

As empresas anglo-americanas 
de auditoria acompanham as 
multinacionais que começam a se 
instalar no Brasil e influenciam o 
ofício brasileiro com os manuais de 
procedimentos e treinamento.
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Não sabemos, mas estamos avançando para o 
neoliberalismo, movimentos privatizantes e desmonte 
do serviço público.

Um longo período de ditadura militar está pela 
frente, com o golpe de 31 de março de 1964. 
O governo militar trabalha para o país crescer. 
Vivemos sob chamado “milagre brasileiro”. Mas isso 
não dá certo e começa a nossa convivência com a 
inf lação alta.
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Anos 70: A crise do petróleo, o 
meio ambiente, a liberdade e  
as ditaduras

Esta década fica marcada por lutas pela liberdade de expressão em 
todas as formas. A partir dos anos 70, os Estados Unidos, o Brasil, a 
Suécia e o Reino Unido encaram a recessão. Ao mesmo tempo, Japão e 
Alemanha (na época Alemanha Ocidental) crescem. Tudo isso devido à 

crise do petróleo. O meio-ambiente começa a ter defensores.

Portugal amarga a Revolução dos Cravos e a independência das então colônias 
portuguesas na África: Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé 
e Príncipe e Timor-Leste, mas este último é imediatamente invadido pela Indonésia.

O Brasil atravessa os anos 70 sob a ditadura militar e o regime brasileiro inspira 
o modelo de outras ditaduras por toda a América Latina, com a sistematização da 
“Doutrina de Segurança Nacional”.

Em vários estados democráticos, especialmente no Japão, na França e na Suécia, 
mas também naqueles em que vigem regimes ditatoriais, Espanha, Grécia e países 
do Cone Sul, os anos 1970 são marcados por violência política, luta armada e 
terrorismo de esquerda e de direita, bem como 
pelo endurecimento do aparato repressivo estatal.

Em 1979 há nova crise do petróleo que preocupa a 
todos. O Brasil sofre mais intensamente os reflexos 
desta segunda crise. A inflação acelera o ritmo de 
crescimento, devido aos seguidos aumentos dos 
preços dos combustíveis no mercado interno. A crise 
invade as décadas de 80 e 90.

 
O contador Ivo Malhães de Oliveira assume a 
presidência do Conselho Federal de Contabilidade, 
com sede no então Distrito Federal, Rio de 
Janeiro, em um mandato que vai de 1970 a 1973. 
Sob sua gestão, foi aprovado o Código de Ética 
da Classe Contábil; as Disciplinas do Processo 
e Penalidades Administrativa e as Normas e 
Procedimentos de Auditoria, entre outras tantas 
providências fundamentais para a organização e 
fortalecimento da classe.
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A Fusão

A condição de cidade-estado permitiu que a 
Guanabara, mesmo depois de perder verbas 
federais com a transferência da capital federal 
para Brasília, desfrutasse de uma elevada 
receita per capita de dupla arrecadação com 
os impostos municipais e estaduais.

A Lei complementar número 20 determina 
a fusão da Guanabara com o Estado do 
Rio de Janeiro, a partir de 15 de março de 
1975. O estado é o Rio de Janeiro e a capital tem o mesmo nome.

Em 12 de dezembro de 1975, a contadora Nilza Corrêa dos Santos preside a Junta 
Governativa do Conselho Regional de Contabilidade, formada pelos profissionais de 
contabilidade Milton Martins dos Santos, Lauro de Lacerda e Armindo Dias Inocêncio. 
Após muitas reuniões, chegamos à fusão dos dois Conselhos Regionais, formando o 
atual Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro.

Quando foram nomeados 
pelo CFC, o então 
presidente Mario Giraldo 
lembra: “Estavam todos 
voltados para o objetivo 
comum, que era o de 
proceder à fusão dos 
antigos CRC-GB e CRC-
RJ e formar um novo 
Conselho que projetasse 
a classe do novo Estado 
surgido” (12/12/1975 - 
Testemunho do Mario 
Giraldo).

Em Brasília, uma nova 
Lei, nº 6.404, trata das 
características e natureza 
da companhia ou 
sociedade anônima.
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Anos 80 - Redemocratização

É a década considerada por muitos como a que separa a idade industrial da 
idade da informação.

Começam os anos 80 e com eles o processo de redemocratização do 
país. Mas a democracia, ainda frágil e jovem, está acompanhada de uma 

instabilidade econômica muito grande. Em 1983, uma maxidesvalorização do 
cruzeiro, moeda corrente, causa uma grave crise econômica. Vamos passar por 
vários planos econômicos sem sucesso.

Neste mesmo ano, o CFC, através da resolução 560, de 28 de outubro de 1983, 
dispõe sobre as prerrogativas profissionais complementando o Decreto-Lei que 
regulamenta o ofício de Profissional da Contabilidade. 

No ano seguinte vivemos o “Diretas Já”, movimento político que une todo o Brasil 
em uma demonstração de amadurecimento da sociedade, exigindo eleições diretas 
para Presidência da República. Em 5 de outubro de 1988 é promulgada a sétima 
Constituição Brasileira.
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Última década do século XX e  
do segundo milênio 

Os anos 90 começam com o colapso da União Soviética e o fim da Guerra 
Fria. Isso consolida a democracia, globalização e capitalismo mundial. 
Fatos marcantes desta década são a Guerra do Golfo e a popularização 
do computador pessoal e da internet.

No Brasil, após tantos anos de inflação alta e políticas econômicas inadequadas, a 
correção do curso surge com o Plano Real, lançado em 1994. O país experimenta 
estabilidade econômica e crescimento com o plano que estabelece a paridade da 
moeda nacional e do dólar. O sistema de bandas cambiais mostra fragilidades ao 
fim da década e causa impactos no aumento da pobreza. Com as reservas cambiais 
comprometidas, a moeda fica flutuante em janeiro de 1999, após não suportar as 
pressões especulativas sobre a crise russa de 1998.

Os anos 90 trouxeram um grande desenvolvimento tecnológico, tornando populares 
e aperfeiçoando tecnologias inventadas na década de 80. O Windows 95 marca a 
popularização da computação. É a primeira versão a utilizar o menu Iniciar e o 
navegador Internet Explorer. Cresce o comércio eletrônico com empresas como 
Amazon.com, eBay, AOL, Mercado Livre e Yahoo!.

Aumenta a popularidade do telefone celular, que tem seu tamanho reduzido e a 
tecnologia do CD é aperfeiçoada no DVD. Chegada do Windows 98, sucessor 
do Windows 95.

No último dia da década, em 31 de dezembro de 1999, Boris Iéltsin renuncia 
à presidência da Rússia. Deixa o país em um caos econômico, político e social. 
Vladimir Putin assume com a promessa de reconstruir o país.

Nesta década, vários grupos de voluntários, em paralelo suas atividades pessoais 
e profissionais, começam a trabalhar com comunidades.
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Em 1991, durante a 43a Convenção do Contabilistas do Rio de Janeiro, é realizado 
o I Encontro Nacional da Mulher Contabilista, grupo de profissionais da 
contabilidade que se propõe fiscalizar a legislação vigente, o bem-estar das mulheres 
e a lutar pelo amadurecimento da sociedade. A atual presidente do Conselho, Vitória 
Maria da Silva, foi uma das componentes desse grupo.

Acima, o CRCRJ, em 1993, 
compra o décimo andar no 
prédio da Praça Pio X para 
melhor acomodar as instalações 
físicas e os funcionários. À 
direita, inauguração do novo 
auditório em 14 de dezembro 
de 1994
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Em agosto de 1998 o CRCRJ publica a primeira 
edição da Pensar Contábil, revista com artigos 
científicos, para estabelecer e desenvolver no 
Rio de Janeiro um núcleo de pensamento em torno 
da Contabilidade, suas questões, repercussões e, 
especialmente perspectivas de futuro. A publicação 
também incentiva a discussão sobre o papel 
do profissional da contabilidade na sociedade 
e, mais do que tudo, contribui para elevar, 
melhorar e aprofundar o ensino e o estudo das 
Ciências Contábeis.

Por sua qualidade, a Pensar Contábil é reconhecida 
pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior (Capes).
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O novo século; o início do III 
milênio

A primeira década do século XXI que, por sua vez, é o primeiro século 
do III milênio.

Na política internacional, este período é marcado por ações 
militares dos Estados Unidos em países do Oriente Médio. Os 

conf litos entre os Estados Unidos e o Oriente Médio começam com os 
atentados terroristas ao World Trade Center em Nova Iorque (em 11 de 
setembro de 2001). Acabam ditaduras no Oriente Médio. Muitos países 
europeus adotam o euro como moeda comum entre eles.

No Brasil, a esquerda política brasileira tem um representante eleito presidente 
do país, o primeiro operário que se torna presidente da República, através de 
um processo democrático legítimo.

É a década mais estável e próspera da economia mundial até o final do ano de 2007, 
quando a crise econômica de 2008-2009 coloca em risco a economia mundial e leva 
vários países a entrar em recessão. A crise financeira afeta o mundo todo no fim da 
década, e a China atinge um crescimento econômico sem precedentes.

Na América Central, em 2008, chega ao fim o governo de Fidel Castro em Cuba. 
No ano seguinte, Barack Obama toma posse como presidente dos Estados Unidos. 
É o primeiro afrodescendente a ocupar esse cargo. A internet se consolida como 
veículo de comunicação em massa e armazenagem de informações, principalmente 
após a fase da World Wide Web e a globalização da informação.
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De casa nova
O Conselho Regional de Contabilidade do Rio já percorreu uma trajetória 
longa e bem sucedida. 

Começo da concepção de mudança da sede do CRCRJ

A ata de 10 de agosto de 2000 registra dois fatos importantes.

No dia 11 de julho de 2000, realiza-se, na sede do CFC, a solenidade de lançamento do 
LRFácil – Guia Contábil da Lei de Responsabilidade Fiscal, elaborado pelo Conselho 
Federal. Presidentes do Sistema CFC/CRC firmam convênio com o TRE, tratando 
sobre gastos com campanha eleitoral.

Em outro trecho, a mesma ata registra que 
foi aprovada a criação do Jornal Nota 10, 
publicação voltada prioritariamente para 
os estudantes de Ciências Contábeis. O 
jornal é editado e sua versão digital f ica 
no site do Conselho (www.crcrj.org.br) 
para download.

2001  

Na ata no. 631, de 24/05/2001 o então presidente Carlos de La Roque 
comunicou que o Conselho Diretor do CFC aprovou o empréstimo solicitado 
pelo CRC para aquisição do imóvel destinado à sua nova sede.

2007  

Em 29 de outubro de 2007, a sede do CRCRJ passa a funcionar na Rua 
Primeiro de Março, 33, Centro do Rio, em prédio próprio.

2008

O Programa de Voluntariado da Classe Contábil começa suas atividades, com um 
projeto de solidariedade e ajuda a comunidades e/ou classes com déficit de elementos 
básicos para sua existência. Atualmente, as ações do PVCC são desenvolvidas por 
subcoordenadores que são liderados pela coordenadora estadual do programa.
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A nova sede do Conselho Regional de 
Contabilidade do Rio de Janeiro
Rua Primeiro de Março, no 33 ·  
Rio de Janeiro · RJ
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Segunda década do III Milênio
2010 começa em meio a uma grave crise econômica mundial. A 
desestabilização afeta especialmente os países da União Europeia, 
principalmente os do sul. Aumenta o desemprego. A confiança na economia 
desses países desce aos patamares mais baixos.

No Norte da África, irrompe a Primavera Árabe. As forças populares depõem 
regimes ditatoriais iniciados ainda no século XX.

Pela primeira vez em 20 anos, caem as vendas de computadores convencionais 
e crescem as de smartphones e tablets, conceito desconhecido do grande 
público até o lançamento do primeiro iPad pela Apple, em 2010.

2010

Ata no. 845, de 04 de janeiro de 2010

No CRCRJ, Diva Maria de Oliveira Gesualdi é a primeira mulher eleita 
presidente do Conselho. Nove meses depois, outubro de 2010, é a vez de o 
Brasil eleger sua primeira Presidente da República.

A resolução Nº423/2012 do CRCRJ estabeleceu os critérios para a concessão do 
certificado de mérito ao profissional da contabilidade. Ele é entregue a profissionais 
com histórico irrepreensível, pelo menos 20 anos de registro ativo e 70 anos de idade. 

Diva Maria de 
Oliveira Gesualdi 
é empossada 
presidente do 
CRCRJ
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Diva Maria de  
Oliveira Gesualdi

“Nosso envolvimento com a categoria 
data de longo tempo, participando de 
associações e sindicatos. Esse trabalho 
nos fez chegar à presidência. Temos 

o comprometimento com a categoria, buscando o 
desenvolvimento do profissional da contabilidade para 
que ele possa prestar o melhor serviço para a sociedade.

É competência do Conselho Regional registrar o 
profissional, fiscalizar, proteger a sociedade daqueles que 
atuam no setor sem ser profissionais da contabilidade ou 
que precisam de uma reciclagem. Por isso entendemos 
que a educação continuada, além de um desenvolvimento 
profissional, é uma fiscalização preventiva, pois faz 
com que a capacitação ética e moral do profissional seja 
aumentada e a conscientização, não só do profissional, 
mas também da sociedade, eleve a profissão contábil ao 
reconhecimento de que precisamos.

Estamos vivendo um momento de atualização da 
contabilidade, em busca de uma melhor maneira 
de divulgar nossos resultados. Estamos vivendo 
também um momento em que todas as instâncias de 
governo estão renovando seus procedimentos, como 
notas fiscais eletrônicas, SPED fiscal, e outras novas 
tecnologias que facilitarão o controle da fiscalização.

A minha aproximação com as entidades da classe 
se deu pela influência do meu pai, Ivo Malhães de 
Oliveira, que foi presidente do CFC na década de 70 
e primeiro presidente eleito dentro da nossa categoria. 
E por influência dele, por vê-lo tão entusiasmado com 
a profissão contábil, passei a admirar a profissão. Uma 
das ações da gestão do meu pai que muito me orgulha 
foi o nosso primeiro código de ética. Essa continuidade 
e esse carinho que a gente dedica a todo esse trabalho 
é o que nos faz motivar os novos estudantes, os novos 
profissionais, aprimorando o conhecimento técnico, mas 
sem esquecer do conhecimento ético na nossa profissão e 
na nossa vida pessoal”.
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Vitória Maria 
da Silva

“Eu comecei no CRCRJ 
em 1992, como 
suplente, e fui a 
primeira mulher a 

exercer o cargo de vice-presidente 
da câmara de fiscalização do 
CRCRJ e, durante um tempo, fui 
a primeira presidente do Sindicato 
dos Contabilistas do Município 
do Rio de Janeiro. Estamos juntos 
trabalhando pelo bem comum da 
nossa categoria, procurando fazer o 
melhor possível, dando visibilidade 
ao profissional da contabilidade, 
principalmente durante todas as 
mudanças que estão ocorrendo na 
nossa profissão.

Essa mudança vem no sentido da 
valorização do profissional contábil; 
é muito importante que sejamos 
vistos como profissionais que 
estão integrados na sociedade. A 
meu ver, a nossa profissão é uma 
das mais importantes dentro do 
desenvolvimento socioeconômico do 
país, pois onde se discutem números, 
o profissional da contabilidade tem 
que estar presente.

Além da educação continuada e 
do desenvolvimento profissional, 
o CRCRJ está junto com o CFC 
através do PVCC em trabalhos 
sociais, como nas questões de 
merenda escolar, entre outras ações 
também na parte social”.
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Conselho Regional de 
Contabilidade do Rio de Janeiro

Emílio Dias Filho 
Gestão 1947 a 1955

1969 a 1973

Vicente Giffoni 
Gestão 1954

Lamartine da Fonseca Almeida
Gestão 1955 a 1958

Manoel Damas Ortis
Gestão 1956 a 1958

1960

Roberto Soares de Mattos
Gestão 1958 a 1960

Antonio Lopes Martins
Gestão 1959

1961

Ary Pinto de Carvalho
Gestão 1960 a 1962

Custódio Clemente S. Pinto
Gestão 1960 a 1962

João Júlio de Mello
Gestão 1963
1967 a 1969

Gelsio Quintanilha Pinto
Gestão 1963 a 1964

Jairo Guimarães de Mello
Gestão 1964

Waldemar Bonelli
Gestão 1965 a 1966

Dilson Esteves Damas
Gestão 1965

Itagiba Pinheiro
Gestão 1966

Nelson da Cunha
Gestão 1967 a 1968

Oswaldo Alves de Mattos
Gestão 1969 a 1973

1978 a 1979
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RELAÇÃO CRONOLÓGICA 

Mario Giraldo
Gestão 1974 a 1975

Milton Martins dos Santos
Gestão 1974 a 1975

1976 a 1977

Lauro de Lacerda
Gestão 1977

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

Nelson Monteiro da Rocha
Gestão 2002 a 2005

Antonio Miguel Fernandes
Gestão 2006 e 2009

Diva Maria de Oliveira Gesualdi
Gestão 2010 a 2013

Antonio Paiva Mello
Gestão 1980 e 1981



Plenária do CRCRJ
Gestão 2014-2015

Conselheiros Efetivos: Adriano Luiz Medina, Antonio Ranha da Silva, Aroldo José Planz, Cezar 
Augusto Carneiro Stagi, Claudio Vieira Santos, Damaris Amaral da Silva, Diva Maria de Oliveira 
Gesualdi, Francisco José dos Santos Alves, Gil Marques Mendes, Irany Onofre Rodrigues, Ivanildo 
Silva de Carvalho, Jarbas Tadeu Barsanti Ribeiro, Joper Padrão do Espírito Santo, Josir Simeone 
Gomes, Jovelina Mota de Lima, Lilian Lima Alves, Lygia Maria Vieira Sampaio, Marcia Tavares 
Sobral de Sousa, Neide Peres Ferreira, Renata de Lima Haydt da Silva, Samir Ferreira Barbosa 
Nehme, Sérgio Gonçalves da Costa, Vitória Maria da Silva e Waldir Jorge Ladeira dos Santos. 

Representante dos técnicos em contabiliade: Damaris Amaral da Silva.

Conselheiros Suplentes: Alexandre Andrade da Silva, Elismar Moraes dos Santos, Fernando 
Antonio Viana Mendes, Flávia da Silva Domingos, Jayme Pina Rocio, Jorge Ribeiro dos Passos 
Rosa, José Alves de Alvarenga, Luiz Antônio Ochsendorf Leal, Magno Tarcisio de Sá, Manuel 
Domingues de Jesus e Pinho, Maria de Fátima Moreira, Osmar Guimarães de Lima, Rosangela 
Dias Marinho, Sônia Regina Cardoso Barbosa, Valéria Maria da Silva, Vicente de Paulo Muniz, 
Wanderley Wesley Nogueira Marques e William de Paiva Motta.

Conselheiro efetivo representante do CRCRJ no CFC: Antonio Miguel Fernandes.

Conselheiro suplente representante do CRCRJ no CFC: José Carlos Oliveira de Carvalho.

Composição do  Conselho

Milésima Plenária: conselheiros se reúnem para foto que comemora esta data histórica



Relação de delegacias do CRCRJ
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 

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
Vila Jandira, 47, Chácara Farani –  
CEP: 27120-440
Telefax: (24) 2442-2727
E-mail: delbarradopirai@crcrj.org.br

CABO FRIO
Araruama, Armação dos Búzios, Arraial 
do Cabo, Iguaba Grande, São Pedro da 
Aldeia e Saquarema 
RC RAMIRES CONTABILIDADE 
ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LTDA ME 
Resp. Ramires Rodrigues de Souza - 
Rua Erico Coelho, 45 – lj 312 – 3º piso 
- Lagoa Shopping Centro –  
CEP: 28905-080 
Telefone: (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 
Telefone: (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 
Telefone: (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 CONT. E AUD. CLASSISTA LTDA 
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

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
Telefone: (22) 2523-2277 
Telefax: (22) 2522-4639 
E-mail: delnovafriburgo@crcrj.org.br
End p/correspondência: Caixa Postal 
89694 – Agência Serrana – CEP: 28610-972

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 
Telefone: (21) 3588-2222 
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
Telefone: (24) 2243-7188 
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 
Telefone: (24) 3355-1522
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) 2605-6108
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 
Telefone: (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
Av. Lucio Meira, 58 – Cobertura 02 – 
Várzea – CEP: 25953-003 
Telefone: (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 
Pça. da Autonomia, 66 – s/3 – Centro – 
CEP: 25802-310 – Caixa Postal 94178 
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, 60,  
apto. 103 – Aterrado –  
CEP: 27295-100 
Telefone: (24) 3212-1884 
Telefax: (24) 3212-1900 
E-mail: delvoltaredonda@crcrj.org.br
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