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Introdução

A cada dois anos, o CRCRJ elege um novo quadro de 
Conselheiros, que integram a plenária da entidade; e 
um novo Conselho Diretor, composto por um presi-
dente, oito Vice-Presidentes e um representante dos 
Técnicos em Contabilidade. Também participa das re-
uniões do Conselho Diretor, a convite do Presidente, 
um Conselheiro Ouvidor.

Vamos conhecer um pouco mais como é feita a 
eleição e quais são os critérios para atuar no CRCRJ 
e representar a classe contábil.

A atual Resolução do CFC que dispõe sobre as
eleições é a 1.560/2020.
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O Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro é uma autarquia 
federal que tem, por meio de determinação legal, a atribuição de Registrar 
e Fiscalizar a Profissão Contábil em todo o Estado. Também é prerrogativa 
da entidade o Desenvolvimento Profissional. O CRCRJ faz parte do 
sistema CFC/CRCs (Conselho Federal de Contabilidade/Conselhos 
Regionais de Contabilidade) e, em março de 2021, completou 74 anos.

O CRCRJ é gerido pelo Conselho Diretor, formado por um Presidente, oito 
Vice-Presidentes, divididos pelas áreas: Administração e Finanças; 
Fiscalização, Ética e Disciplina; Desenvolvimento Profissional; Registro 
Profissional; Interior; Controle Interno; Pesquisa e Estudos Técnicos; e 
Vice-presidência. Além disso, conta com dois membros convidados pelo 
Presidente, um Conselheiro Ouvidor e um Representante dos Técnicos em 
Contabilidade. 

A gestão conta também com um Plenário, que é composto por 24 
Conselheiros efetivos e 24 suplentes, eleitos pelos Profissionais do Estado 
do Rio de Janeiro, ativos e em dia com o CRCRJ.

A gestão e os gestores

O CRCRJ

O
 CRCR

J e as eleições



O papel dos Conselheiros no CRCRJ

O regimento interno estabelece as atribuições e competências de cada uma 
das Câmaras e Conselheiros. Os Conselheiros respondem pelo orçamento 
da entidade, cujas destinações são fiscalizadas pelo Conselho Federal de 
Contabilidade (CFC) e pelo Tribunal de Contas da União (TCU). O uso dos 
recursos é auditado pela Câmara de Controle Interno do CRCRJ. Os 
Conselheiros são responsáveis também pela homologação dos julgamentos 
realizados no Plenário e no Tribunal Regional de Ética e Disciplina do órgão, 
e têm importante função na valorização da Classe Contábil, já que 
representam todos os Profissionais do Estado do Rio de Janeiro.

Câmaras de atuação dos Conselheiros

- Câmara de Administração e Finanças
- Câmara de Fiscalização
- Câmara de Ética e Disciplina
- Câmara de Registro
- Câmara de Controle Interno
- Câmara de Pesquisa e Estudos Técnicos
- Câmara de Desenvolvimento Profissional
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Os Conselheiros do CRCRJ são remunerados?

Os conselheiros NÃO são remunerados. O trabalho é voluntário, sem
salário ou qualquer vínculo empregatício.
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A eleição dos Conselheiros

As eleições são coordenadas pelo Conselho Federal de Contabilidade 
(CFC). O voto é obrigatório para os Profissionais em dia e facultativo para 
aqueles com idade igual ou superior a 70 anos. A votação é feita pela 
internet, em site oficial criado especificamente para as eleições do 
Sistema CFC/CRCs.

Quem vota nas eleições dos CRCs?

Todos os Profissionais da Contabilidade em situação regular perante o 
CRCRJ devem votar. Vale lembrar que o voto é secreto, obrigatório, direto 
e pessoal.

A importância dos votos

O voto é a oportunidade de os Profissionais unirem forças em busca de mais 
conquistas para a Classe Contábil. Quanto mais consciente e participativo 
for o Profissional, mais ele se sentirá representado pelos Conselheiros da 
entidade. A não participação com ausência de justificativa acarreta multa, 
conforme resolução CFC 1.604/2020.
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Qual a periodicidade das eleições?

A cada dois anos. Os Conselheiros são divididos em um terço (16 
conselheiros: 8 efetivos e 8 suplentes) e dois terços (32 conselheiros: 16 
efetivos e 16 suplentes). Existe uma eleição para renovação de um terço 
dos conselheiros e dois anos depois, renova-se outra parte, os dois 
terços, e assim sucessivamente.

Como será em 2021?

Em Novembro de 2019, foi preenchido um terço das vagas para 
Conselheiros. Portanto, neste ano preencheremos dois terços das vagas.

Como é feita a escolha do Conselho Diretor?

Após a eleição das chapas há uma outra eleição, interna. Nela, os 
Conselheiros do CRCRJ elegem o Presidente, os Vices e o Representante dos 
Técnicos em Contabilidade. No dia em que são empossados, os novos 
Conselheiros, bem como os demais, remanescentes, votam na chapa de sua 
preferência, contendo os nomes que formarão o Conselho Diretor e as 
Câmaras. O voto deles é secreto.
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Profissional, faça sua parte e vote consciente para escolher seus 
representantes. Assim sua voz será ouvida! 

Critérios para inscrição de chapa

Pode se candidatar a chapa com o total de Profissionais e em linha com os 
critérios estabelecidos na Resolução. Sempre há um líder nas chapas.

Fique atento aos meios de comunicação do CRCRJ
para ficar por dentro das eleições!

www.crc.org.br /CRCRJ /CRCRJOFICIAL
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