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Caros profissionais da contabilidade, 
Temos a felicidade de apresentar algumas 

de nossas realizações ao longo dos últimos 
quatro anos. Quando assumimos a adminis-
tração do CRCRJ, em 6 de janeiro de 2014, 
tínhamos o desejo de prosseguir com o exce-
lente trabalho desenvolvido pelas gestões an-
teriores, e, ao mesmo tempo, alçar novos voos, 
enfrentar grandes desafios e deixar um legado 
para a profissão contábil no Rio de Janeiro. 

Sabemos que ainda há o que ser feito, mas 
temos certeza de que acumulamos conquistas 
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que fortaleceram a nossa classe, contribuindo 
para a realização do grande sonho: de vermos 
o profissional da contabilidade recebendo a 
valorização que merece. 

Essa empreitada consolidou o CRCRJ como 
uma instituição guiada por quatro palavras: 
REFERÊNCIA, REPRESENTATIVIDADE, PRE-
SENÇA e REALIZAÇÃO. Agradecemos a parti-
cipação de cada um, com o sincero desejo de que 
este caminho seja de cada vez mais conquistas. 

Vitória Maria da Silva

Com mandato entre 2014 e 2017, a 
atual gestão do CRCRJ dedicou-se a 
prosseguir o trabalho de excelência 
que já vinha sendo feito e alcançar 
novas conquistas para a classe con-
tábil fluminense. Assim, o CRCRJ 
estreitou relacionamentos com di-
versas entidades e, especialmente, 
com o profissional da contabilidade. 
Todas as ações tiveram o objetivo de 
despertar a autoestima no profis-
sional para que, acima de tudo, ele 
possa se reconhecer enquanto peça 
fundamental para o desenvolvimen-
to socioeconômico de empresas, do 
Estado do Rio de Janeiro, e do Brasil.
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O portal de Transparência e Acesso à In-
formação do CRCRJ reúne dados como 
a estrutura organizacional, os atos nor-
mativos, valores de orçamento para cada 
programa e projeto, licitações, diárias e 
passagens, entre outros. Basta acessar o 
ícone no portal do Conselho.

Portal da 
Transparência

Em parceria firmada com o Ministério Pú-
blico Federal, o CRCRJ atua na análise das 
prestações de contas das escolas que re-
cebem auxílio do FNDE (Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação), reafirman-
do sua importância enquanto órgão de pro-
teção à sociedade.

Programa Dinheiro 
Direto na Escola Em março de 2017, o CRCRJ comemorou seus 

70 anos de fundação em uma bela cerimônia 
com mais de 300 convidados e diversas au-
toridades, como deputados, ex-presidentes 
e representantes de entidades e empresas 
parceiras. Como forma de celebrar todas as 
conquistas acumuladas durante sete déca-
das, a cerimônia resgatou grandes momentos 
do Conselho, fundado no dia 31 de março de 
1947. No evento, também foi lançada a publi-
cação comemorativa dos 70 anos, disponível 
gratuitamente no site.

70 Anos do CRCRJ

Enquanto órgão representativo da classe 
contábil, o Conselho não se calou diante 
de situações como a cobrança de multas 
abusivas, reportagens que passavam uma 
visão negativa sobre a profissão, aumento 
de IPTU no Rio de Janeiro e o pacote de aus-
teridades proposto pelo governo do Estado.

Posicionamentos

A comemoração dos 70 anos do CRCRJ 
não foi o único marco histórico da gestão 
2014/2017. Em 22 de outubro de 2015, foi 
realizada, durante da 57ª Concerj, a Milési-
ma Plenária do Regional do Rio. A solenida-
de homenageou presidentes de gestões 
anteriores e os conselheiros e delegados 
da atual gestão. Para marcar este momen-
to, foi lançada uma publicação comemorati-
va, que relembra fatos importantes ao longo 
dessas mil plenárias realizadas.

Milésima Plenária
Nossos conselheiros foram porta-vozes do 
CRCRJ e consolidaram o órgão enquanto 
fonte sobre temas como Imposto de Ren-
da, Programa Especial de Regularização 
Tributária, entre outros, para veículos de 
abrangência regional e nacional.

Fonte para mídia

Uma das maiores conquistas da gestão foi 
o estreitamento de relações com institui-
ções de grande relevância para a classe 
contábil, como a Receita Federal, a Junta 
Comercial, a Secretaria de Fazenda do 
Estado e o Tribunal Regional Eleitoral. 
Assim, diversas demandas foram conquis-
tadas, como adiamentos nos prazos de 
entrega de DUB-ICMS e GIA-ICMS, a elu-
cidação de dúvidas na Receita Federal e 
um atendimento diferenciado na Jucerja.

Relacionamento

Iniciativa inédita no Sistema CFC/CRCs, 
a Campanha de Renegociação de Dívidas 
objetiva conversar com o profissional para 
chegar em uma boa solução para ambas as 
partes. A campanha entrou em vigor em 
abril de 2017 e já apresenta bons resulta-
dos na redução da inadimplência. 

Campanha de 
Renegociação
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Grandes parceiras no interior, o Conse-
lho buscou aproximar-se das Associações 
Profissionais, promovendo reuniões para 
trocar experiências. 

Proximidade com 
Associações e 

Sindicatos

O Fórum Profissional Itinerante percorreu, ao 
longo de 2014, diversos municípios levando 
palestras sobre temas como Sped, eSocial e 
Simples Nacional. Em 2015, uma iniciativa se-
melhante foi criada: o Seminário Itinerante de 
Contabilidade no Setor Público, com o objeti-
vo de capacitar os profissionais que atuam nas 
prefeituras municipais. O evento finalizou o 1º 
semestre de 2017 com 48 edições, levando 
palestras e cursos sobre importantes temas 
da legislação contábil.

Itinerante

O plenário do CRCRJ é formado por 48 
conselheiros, entre efetivos e suplentes, 
que atuam nas mais diversas áreas da con-
tabilidade: perito, contador de área públi-
ca, contador de empresa privada, empre-
sário contábil, contador especializado em 
Terceiro Setor, auditor, perito contábil, 
acadêmico... essa diversidade permite que 
os debates e as decisões sobre a profissão 
sejam mais embasadas.

Conselheiros

As alterações na Declaração do Imposto 
de Renda de Pessoa Física (DIRPF) 2016 
foram tema de diversas palestras realiza-
das pelo CRCRJ em suas delegacias. O au-
ditor Fiscal da Receita Leônidas Quaresma 
e o palestrante Danilo Lollio percorreram, 
no total, 10 municípios. 

DIRPF

Para facilitar a atuação em todos os âm-
bitos, o Conselho possui diversas Comis-
sões, divididas por áreas, como a da Área 
Pública, do Terceiro Setor, etc. Recente-
mente, em mais uma ação de valorização 
profissional, foi criada a Comissão dos 
Escritórios Contábeis. Composta por 10 
membros, o objetivo é ouvir as deman-
das dos proprietários de escritórios de 
todo o Estado.  Por isso, os integrantes 
são de empresas de todos os portes e de 
diversas regiões. 

Comissões

O CRCRJ, com o objetivo de atender os 
profissionais da contabilidade de maneira 
satisfatória em todo o Estado, mantém 19 
Delegacias de representação do Conse-
lho. Nelas, o profissional da contabilidade 
pode obter informações, realizar proce-
dimentos e tem à disposição o delegado, 
que transmite as demandas locais para a 
administração.

Delegacias
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Em novembro de 2016, o CRCRJ lançou o 
projeto piloto de Ensino a Distância, dis-
ponibilizando, gratuitamente, três cursos 
para os profissionais da contabilidade. Até 
o momento, 2.042 profissionais participa-
ram dos cursos de EAD.

EAD

Nas eleições de 2016, os profissionais da 
contabilidade se tornaram essenciais na 
prestação de contas eleitorais e partidá-
rias. O CRCRJ fez sua parte e, por meio de 
convênio com o Tribunal Regional Eleito-
ral (TRE-RJ), ofereceu treinamento para 
seus profissionais, prezando pela qualida-
de da informação.

Prestação de Contas 
Eleitorais

A Educação Continuada é uma responsa-
bilidade do profissional contábil, e, para 
tanto, o CRCRJ oferece, gratuitamente, 
cursos e palestras. Nos últimos 4 anos, fo-
ram promovidos 1.153 cursos, no interior 
e na sede, com 42.666 participantes.

Cursos
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Os estudantes de Ciências Contábeis hoje, 
serão os profissionais de amanhã. Foi com 
esse pensamento que a gestão buscou apro-
ximar-se deles, com ações como a criação da 
Comissão Jovens Lideranças Contábeis, do 
projeto Visita Escola – que traz os alunos para 
o Conselho –, da Certificação aos Maiores CRs 
dos estudantes do 4º período e de formandos, 
o relançamento do Jornal Nota 10, mais inte-
rativo e tecnológico, e a realização de palestras 
em Instituições de Ensino Superior.

Estudantes

Fóruns, Seminários, Palestras e Debates sobre 
os mais importantes temas da área contábil – 
como Sped, ECD, ECF, eSocial, Simples Nacional, 
DIRPF, DIRF, Refis, Parcelamentos Tributários, 
ICMS, ISS, Legislação Tributária de maneira ge-
ral, entre tantos outros – foram oferecidos, gra-
tuitamente, em diversos municípios do Rio de 
Janeiro, com grandes nomes da contabilidade 
do país.  Um dos projetos de maior sucesso é a 
Quarta do Conhecimento, palestras sobre obri-
gações acessórias, com periodicidade quinzenal.

Eventos

A alteração na Decore e o início da fis-
calização eletrônica mudaram o setor 
de Fiscalização do CRCRJ. O objetivo 
foi orientar o profissional para o melhor 
exercício da profissão. Ao longo dos 4 
anos, mais de 19 mil fiscalizações e agen-
damentos foram realizadas. Além disso, 
em 2016, o CRCRJ adquiriu seis novos 
carros para serem usados em serviço, 
buscando uma atuação cada vez mais 
eficaz em todo o Estado.

Fiscalização
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A luta pelo fim das Multas Abusivas, pri-
meiro da GFIP e depois da ECD e ECF, 
também foi articulada pelo Conselho, em 
parceria com deputados estaduais e fe-
derais. Atualmente, o Projeto de Lei nº 
7895/2017, de autoria do deputado Celso 
Pansera, e produzido pelo CRCRJ em par-
ceria com a Unipec, está em tramitação 
no plenário. Ele busca mais transparência 
quanto à base de cálculo das multas, consi-
derada imprecisa, a manutenção do esca-
lonamento e uma maior justiça, especial-
mente para pequenas e médias empresas, 
que acabam sobrecarregadas pela legisla-
ção atual. A redação do projeto é baseada 
em parâmetros já estabelecidos pela le-
gislação brasileira para outras obrigações 
acessórias e utiliza multas fixas de acordo 
com grupos de informações incorretas e 
prazos de apresentação extemporânea 
das obrigações acessórias.

Contra as Multas 
AbusivasA proposta primordial da administra-

ção era a valorização dos profissionais 
e da própria entidade. Demonstrar a 
importância do profissional da conta-
bilidade para as empresas e para o país 
e a importância do Conselho enquanto 
órgão de proteção da sociedade. Para 
isso, diversas ações foram realizadas, 
especialmente em datas comemora-
tivas como o Dia do Profissional da 
Contabilidade e o Dia do Contador. A 
maior delas foi a campanha institucio-
nal, em 2016, que levou o slogan “Con-
tabilidade: quem leva a sério, leva a 
melhor” com o objetivo de deixar cla-
ro que a atividade contábil precisa ser 
exercida por um profissional qualifi-
cado. A campanha foi feita em 250 mil 
exemplares de jornais impressos, 156 
sposts de rádio, 120 inserções em te-
levisões de elevadores, 122 busdoors 
em seis cidades e 44 outdoors em 5 
municípios, além da divulgação online.

Valorização
O CRCRJ também oferece premiações para 
estimular o desenvolvimento acadêmico: 
o Prêmio Contador Geraldo de La Rocque, 
outorgado aos cinco melhores trabalhos da 
área de Ciências Contábeis produzidos por 
profissionais registrados; e o Prêmio Con-
tador Américo Matheus Florentino, voltado 
para estudantes e professores.

Prêmios Acadêmicos

Demanda antiga da classe contábil, o CRCRJ 
tomou a frente desta bandeira e mobilizou os 
profissionais a comparecerem à ALERJ para 
votação da Proposta de Emenda Constitucional 
(PEC) nº25/2016, que foi aprovada por unanimi-
dade. Após a aprovação, a presidente do CRCRJ 
reuniu-se com o governador e com o deputado 
Celso Pansera para reiterar a importância do 
órgão e cobrar a sua criação. Os encontros con-
tinuarão até que o órgão seja criado.

Controladoria Geral 
do Estado
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Uma ação de destaque do Programa de 
Voluntariado da Classe Contábil (PVCC/
RJ) na gestão foi a parceria com o Ob-
servatório Social do Brasil, incentivando 
a criação nos municípios do Estado para 
exercício do Controle Social nas contas 
públicas. O CRCRJ foi um grande parceiro 
para a fundação do Observatório Social no 
município do Rio de Janeiro, que ocorreu 
em julho de 2017.

Controle Social

O Conselho realiza uma solenidade para 
entregar as carteiras profissionais aos no-
vos registrados, para que se sintam ainda 
mais valorizados.

Entrega das 
carteiras 

profissionais

Através de uma parceria com a RFB, o CR-
CRJ começou a rastrear os falecimentos de 
profissionais que ainda mantinham registro 
ativo. Isso permite números fidedignos e 
registros sempre atualizados no banco de 
dados.

Registro

Por meio do Programa de Voluntariado do 
Rio de Janeiro, o CRCRJ doou 59.593,918 
quilos para instituições beneficentes pre-
viamente cadastradas, recolhidos nos cur-
sos gratuitos. Em grandes eventos, foram 
recolhidas cerca de 2 mil latas de leite, do-
adas ao INCA Voluntário.

Doações

Os profissionais que completam 70 anos de 
idade, com ao menos 20 de registro ativo e 
que não cometeram nenhuma infração éti-
ca ou fiscal no exercício de suas atividades, 
recebem o Certificado de Mérito do CRCRJ. 
Os homenageados ficam isentos de paga-
mento da anuidade ao Conselho, preservan-
do todas as prerrogativas e direitos.

Certificado de 
Mérito

A administração tinha um grande objetivo: 
proporcionar um espaço confortável, à al-
tura do que o profissional da contabilidade 
merece, para recepcioná-lo no Conselho e  
oferecer eventos de qualidade. Essa missão 
foi concluída em março de 2017, com a inau-
guração de um belo auditório no térreo da 
sede, com capacidade para 90 ouvintes. 

Auditório

O projeto objetiva incentivar a elevação da 
qualidade das informações contábeis e so-
cioambientais de organizações de todos os 
portes. Não só a empresa é certificada - os 
profissionais da contabilidade responsáveis 
pelos relatórios recebem o Diploma de Mérito 
Contábil.

Empresa Cidadã
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Vice-Presidência
Responsável pelos setores Jurídico, Eventos e Comunica-
ção, a vice-presidência do CRCRJ trabalhou para realizar 
importantes eventos, comunicar com mais qualidade e lu-
tar pela permanência de bons profissionais. 

Fiscalização
A alteração na Decore e o início da fiscalização eletrônica mu-
daram o setor de Fiscalização do CRCRJ. O objetivo foi orien-
tar o profissional para o melhor exercício da profissão.

Registro
Através de uma parceria com a RFB, o CRCRJ começou a 
rastrear os falecimentos de profissionais que ainda man-
tinham registro ativo. Isso permite números fidedignos e 
registros sempre atualizados no banco de dados.

Desenvolvimento Profissional
A Educação Continuada é uma responsabilidade do pro-
fissional contábil, e, para tanto, o CRCRJ oferece, gratui-
tamente, cursos e palestras.

*Todos os dados são relativos ao período janeiro/2014 a junho/2017
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