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FINAL DO SÉCULO XIX E
INÍCIO DO SÉCULO XX
As primeiras associações contábeis
O movimento associativo dos profissionais da Contabilidade fortaleceu-se no início do
século XX, quando surgiram instituições que perduraram, transformando-se no tempo.
Algumas visaram ao campo da cultura, outras cuidavam do exercício da profissão,
mas todas buscaram a construção do fortalecimento da classe pela união.
A entidade mais antiga e reconhecida oficialmente, ainda na época do Brasil Império, foi
fundada em 18 de abril de1869, no Rio de Janeiro: a Associação dos Guarda-Livros da
Corte.
No início do período republicano, os anseios associativos foram acelerados e já na
primeira década do século XX começaram a surgir importantes agremiações.
Em 1916, o senador João Lyra, patrono da Contabilidade, já defendia no Senado a
regulamentação da profissão contábil, com “a conveniência de regularizar-se o exercício de
nossa profissão, acentuando a merecida e geral confiança que adviria do abono da Classe,
pelos seus mais circunspectos representantes, a capacidade moral e técnica dos contadores”.

25 de abril de 1926
Como informação histórica para os
novos profissionais da Contabilidade e
também para aqueles que desconhecem a
origem dessa data, segue breve relato dos
fatos.
No dia 25 de abril de 1926, o senador
João Lyra, agradecendo, no Hotel Términus, as homenagens que lhes prestavam
os profissionais da Contabilidade de São
Paulo, como reconhecimento da classe
pela sua atuação no Senado, afirmou a
certa altura:
“Trabalhemos, pois, bem unidos, tão
convencidos de nosso triunfo, que desde já
consideramos 25 de abril o dia dos contabilistas brasileiros.”
Estava instituído o DIA DO PROFISSIONAL
DA CONTABILIDADE.

Fontes consultadas:
BARBOSA, Marco Aurélio G. Centenário do ensino contábil na UFRGS. Revista do CRCRS, Porto Alegre, n. 139, p. 10-25, set. 2009.
_______ Um estudo histórico-biográfico sobre a vida e obra de Sebastião Ferreira Soares. In: Convenção de Contabilidade do Rio Grande do Sul, 12. Trabalhos aprovados ... Bento Gonçalves: CRCRS,
2009. (CD)
CENTRO de Memória Virtual do CRCRS. Artigos. Disponível em http://www.crcrs.org.br. Acesso em 9 de abril de 2012.
REVISTA Rio-Grande de Contabilidade, Porto Alegre, v.13, n. 136-147, 1946; v. 14, n. 148-159, 1947.
SÁ, Antonio Lopes de. História geral da Contabilidade no Brasil. Brasília: CFC, 2008. 278p.

2

A ORGANIZAÇÃO
DA PROFISSÃO
Primeiros passos
Nesse mesmo ano de 1926, o Decreto Federal nº 17.329 regulamentou o ensino técnico
comercial, que obrigava os estabelecimentos de ensino reconhecidos oficialmente a
manter um curso geral, de duração de quatro anos. Além disso, podiam oferecer, facultativamente,
um curso superior, com duração de três anos, e um curso de especialização, como Atuária
e Perícia Contábil, também regulamentados. O referido decreto também determinava que
o ensino deveria ser principalmente prático. A intenção era formar contadores especialistas
em escrituração contábil e livros.
No ano de 1927, foi lançada a ideia de um Registro Geral dos Contabilistas Brasileiros,
o que se tornou efetivo por meio de um Conselho Perpétuo e pode ser considerado uma espécie
de embrião do atual sistema CFC/CRCs.
Em 1931, o Decreto Federal nº 20.158 reorganizou o ensino comercial e regulamentou
a profissão de Contador, determinando que o ensino comercial passaria a ser oferecido
sobre a forma de um curso propedêutico.
O Decreto Federal nº 21.033 passou a exigir que os livros e documentos contábeis
fossem assinados por atuário, perito-contador, contador ou guarda-livros, caso contrário,
não teriam efeito jurídico ou administrativo. Isso ampliou a demanda por esses profissionais
no mercado, bem como estabeleceu diversas exigências para o exercício de tais profissões.

Foto: Alunos de 1918.

A regulamentação da profissão, em 1931, ampliada em 1932, foi o último elo de uma
corrente fabricada pela dedicação, pelo esforço e desprendimento de uma plêiade de
profissionais guiados por líderes visionários.
Contudo os relatos da época mostram que a regulamentação alcançada não atendia
plenamente aos anseios da categoria, e começaram novos estudos para modificar o que
ainda julgavam ainda necessário. Mas tinham bem presente que ela havia elevado a classe,
que ficou cercada de prestígio, redundando em benefícios morais e econômicos.
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A CRIAÇÃO DO
SISTEMA CFC/CRCs
A nova sociedade queria o congraçamento dos profissionais que pudessem honrar a
profissão contábil, garantindo-lhes, principalmente perante os comerciantes e industriais,
a capacidade técnica e moral.
O registro na Classe dos Contabilistas Brasileiros destinava-se a servir, assim, de
recomendação aos profissionais registrados.
O trabalho não parou em 1932. O avanço veio
depois de uma década, pelo Decreto nº 9.295, de
27 de maio de 1946, com a constituição do Conselho
Federal de Contabilidade e dos Conselhos
Regionais de Contabilidade, em todos os Estados
do Brasil.
Pelo Decreto-Lei nº 9.295, foram criadas
autarquias federais para a fiscalização da
profissão contábil, e definidas as atribuições
do contador e do técnico em contabilidade.
O CRCRS, assim como os demais Conselhos
Regionais de Contabilidade, é integrante do
Sistema CFC/CRCs, composto pelo Conselho
Federal de Contabilidade, sendo a ele vinculados
os 27 Conselhos Regionais de Contabilidade
existentes no país. Entre outras atribuições do
Sistema CFC/CRCs estão as de orientar,
normatizar e fiscalizar o exercício da profissão
contábil, bem como realizar o registro dos
profissionais e das organizações contábeis.
Em 2010, novo e importante avanço foi conquistado com a aprovação da Lei nº
12.249, de 11 de junho, que conferiu maiores poderes ao Conselho Federal de Contabilidade,
no tocante à regulamentação da profissão e, principalmente, à edição das Normas Brasileiras
de Contabilidade.

Gaúchos presidiram o CFC
O CRCRS participa ativamente nas atividades do CFC, seja no seu plenário ou em
suas comissões. Ocuparam a presidência do Federal, dois destacados profissionais
gaúchos: João Verner Juenemann (1982-1985) e Ivan Carlos Gatti (1990-1993).
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NO RIO GRANDE DO SUL
O Rio Grande do Sul teve um papel saliente nos primórdios da Contabilidade no
Brasil.
Em 1852, em Porto Alegre, Sebastião Ferreira Soares publicou o primeiro livro de
contabilidade pública em nosso País, o Tratado de Escrituração Mercantil, por Partidas
Dobradas, aplicado às Finanças do Brasil.
Há referência que, em 1858, no Rio Grande do Sul, houve uma
primeira tentativa de implantação do ensino comercial. Entretanto,
a fonte dessa informação é imprecisa.
Nos primórdios do século XX o ensino comercial se instaurou
em Porto Alegre, sob a inspiração da Lei Federal nº 1.339, de 1905.
A Escola Técnica de Comércio da UFRGS foi criada em 1909, anexa
à Faculdade Livre de Direito, constituindo-se em Escola Superior de
Comércio.
Segundo o histórico levantado, as entidades pioneiras da
classe contábil seriam o Conselho Regional da Classe dos Contabilistas
Brasileiros e o Instituto Rio Grandense de Contabilidade.

A entidade que antecedeu o CRCRS
Surgido em 1933, o Instituto Rio Grandense de Contabilidade foi fundado e
presidido até 1935 por Alcides Dias Antunes, catedrático da Escola de Comércio,
formado no curso superior na primeira turma dessa instituição.
O
contador
Henrique
Desjardins, também catedrático
da Faculdade, assumiria mais
tarde o Instituto Rio Grandense de
Contabilidade até o ano de 1945.
Com a decisão de criação do
Conselho Regional de Contabilidade
do Rio Grande do Sul em dezembro
de 1946, esse Instituto deixou de
existir, cedendo espaço ao órgão
recém-criado. Como reconhecimento,
recebeu o registro nº 1 e foi o seu
primeiro presidente, atuando de
1947 a 1949.
Revista Rio Grandense de Contabilidade, v. 14, n. 148/149, p. 13-14, jan./fev. 1947.

Revista Rio Grandense de Contabilidade
Iniciada em outubro de 1934, contava com a colaboração de
profissionais expoentes da época. Circulou ininterruptamente
até dezembro de 1955, desvinculada do Instituto desde 1946,
com a edição nº 254/255, ainda sob a direção de Desjardins.
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CRCRS: O INÍCIO

Revista Rio Grandense de Contabilidade, v. 14, n. 150/151, p. 37, mar./abr. 1947.

As páginas do livro de registro de instalação e posse
do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do
Sul hoje estão amareladas pela ação do tempo. Afinal,
no dia 25 de abril de 1947, ocorria, no Salão Nobre da
Associação Comercial de Porto Alegre, a solenidade de
sua fundação.
No alto da página, aparece a assinatura de Henrique
Desjardins, primeiro presidente da entidade e detentor
do registro nº 1, seguida por mais 109, cuidadosamente
desenhadas, evidenciando o peculiar esmero da caligrafia
da época, que era, inclusive, um dos requisitos para o
exercício da profissão de “guarda-livros”, assim
denominados os profissionais até o início do século XX.
Esse é o primeiro registro físico da entidade, atualmente
sediada no bairro Menino Deus, em Porto Alegre, na Rua
Baronesa do Gravataí, ocupando uma área de 4.070 m², e
também um marco histórico de uma trajetória que inclui
conquistas e avanços.
Caracterizado por gestões
empreendedoras, o CRCRS iniciou
suas atividades em salas locadas no
5º andar de prédio situado na Rua
Uruguai, nº 35, em Porto Alegre,
onde também estavam instalados a
Federação dos Contabilistas do RS e
o Sindicato dos Contabilistas de Porto
Alegre. Em setembro de 1948,
transferiu-se para a Rua Riachuelo,
1641, onde hoje está localizado o
Sindicato dos Contabilistas de Porto
Alegre.
De 1964 a 1981, a entidade teve por sede dois andares na Rua Gen. Câmara, 365,
também no Centro da Capital. No ano de 1975, foi adquirido o terreno onde a entidade está
atualmente sediada e, no ano seguinte, iniciada a sua construção, que teve sua inauguração
em agosto de 1981.
Desde que foi fundado, já presidiram o CRCRS:
Henrique Desjardins, Zilmar Bazerque Vasconcellos,
Holy Ravanello, Pedro José de Souza Pires, Antonino
Rodrigues Bichinho, José Carlos Paim de Camargo,
Wilson Oliva, Alfredo Ernesto Keller, Amir Vianna da
Silveira, Américo Salatino, Artur Daniel Beust, José
Silva de Araújo, João Verner Juenemann, Edgar Saúl
Corrêa de Oliveira, Erly Arno Poisl, Olivio Koliver,
Arthur Nardon Filho, Ivan Carlos Gatti, Valério Geraldo
Baum, José João Appel Mattos, Enory Luiz Spinelli,
Rogério Rokembach e Zulmir Breda.
Foto: Rua Uruguai em Porto Alegre, na década de 50.
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AS DÉCADAS DE
1950 E 1960
As décadas de 1950 e 1960 foram de consolidação da nova profissão regulamentada
em 1946.
Destaque para os seguintes acontecimentos:

Delegacias Regionais
As Delegacias Regionais são extensões da atuação do CRCRS no interior do
Estado, representadas por delegados. A primeira delegacia do CRCRS foi a de Pelotas,
criada em 13 de setembro de 1958. Hoje são 106 delegacias espalhadas por todo o Estado.

Foto: Pelotas década de 50.

Manifesto da classe contábil
Em 03 de janeiro de 1964, foi remetido um telegrama ao Presidente da República,
João Goulart, manifestando apoio para as reformas sociais e reafirmando confiança de
“possuir concretas possibilidades de positivação de tomar todas as providências capazes de
fixarem desenvolvimento econômico e social em todas as regiões do País”. Documento assinado
pelos presidentes do CRCRS, da Federacon e Sindicato dos Contabilistas de Porto Alegre.
Em 14 de março de 1964, 17 dias antes do chamado “Golpe Militar”, foi veiculado no
Correio do Povo, com destaque e com divulgação em rádios e televisão de Porto Alegre,
um MANIFESTO DA CLASSE CONTÁBIL, apoiando a permanência de João Goulart na
presidência da República, em documento firmado pelos presidentes do CRCRS e da
Federação dos Contabilistas do RS.
Em 20 de março, a presidência noticia representação efetuada por entidades da
Classe de Porto Alegre junto ao III Exército, o que culminou com a intervenção no CRCRS,
sendo nomeado como interventor o general R/1 Edil Mazzini Canarin, sendo afastado o
Conselho Diretor e o Plenário do CRCRS.
Em 27 de agosto de 1964, o Plenário e o Conselho Diretor do CRCRS, tendo cessado
a intervenção, reassumiram suas funções.
Destaque especial merece o fato de que uma das primeiras providências do Plenário
foi determinar a revisão de todos os atos do general, inclusive de expedição de novas
carteiras de identidade profissional, devidamente assinadas pelo presidente contador, em
substituição às anteriormente remetidas e que foram recolhidas pelo CRCRS.
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OS ANOS 1970 e 1980:
REPLETOS DE ACONTECIMENTOS
Nova sede do CRCRS
N a R evista d o Co n s e lh o
Regional de Contabilidade do Rio
Grande do Sul nº 17, veiculada em
1977, temos a notícia sobre a
construção da nova sede:
Para a construção da nova sede, em terreno sito na Rua Baronesa
do Gravataí nº 161, 171 e 477, que mede 21,90 metros de frente por 55,00
metros de extensão de frente aos fundos, por ambos os lados, o Regional
firmou contrato com a CEDRO – Companhia Estadual de Desenvolvimento
Regional e Obras – contrato cujo objetivo é a elaboração do projeto final de
engenharia, do projeto arquitetônico, abertura e julgamento de licitações,
projeto legal, projetos regulares (fundações, instalações hidráulicas,
estruturais, instalações elétricas, instalações da rede e telefônica). [...].

Inauguração da nova sede do
Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul
A nova sede foi inaugurada em 21 de agosto de 1981, numa solenidade que contou
com a presença de José Augusto Amaral de Souza, governador do Estado, do vice-governador,
Octávio Germano, do cardeal dom Vicente Scherer, arcebispo de Porto Alegre, do Secretário
da Fazenda, Mauro Knijnik, do deputado estadual Roberto Atayde Cardona (técnico em
contabilidade e ex-delegado do CRCRS), do procurador-geral da Justiça, Mondercil Paulo,
do contador Ynel Alves de Carvalho, ex-presidente do CFC, do plenário do CFC, por seu
presidente, contador Nilo Antonio Gazire, e seu vice-presidente, contador João Verner
Juenemann, de ex-presidentes do CRCRS, de professores universitários, de presidentes de
outros órgãos de fiscalização, de conselheiros e ex-conselheiros do CRCRS, de delegados
regionais do CRCRS, de presidentes de outros Regionais de Contabilidade, de presidentes
de entidades da classe, de contadores e técnicos em contabilidade.

1975

1977
1979

1976

1978
Fotos:
1975 – O terreno da atual sede
1976 – Lançamento da pedra fundamental
1977 – Início da construção

1980

1981
1978 – Avanço da construção
1979 – A sede começa aparecer
1980 – Fase dos acabamentos
1981 - Inauguração da atual sede
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Convenção de Contabilidade
do Rio Grande do Sul
Sem dúvida alguma, o grande acontecimento da
classe contábil do RS. São realizadas de dois em dois
anos pelo CRCRS, com o apoio do CFC, da FBC e das
entidades gaúchas da classe.
Já aconteceram treze edições do evento: a primeira
ocorreu nos dias 21 a 23 de agosto de 1986, em Canela,
na gestão do contador Ivan Carlos Gatti.

Pionerismo na instituição dos programas de educação continuada
Um marco na história do CRCRS foi a instituição
do programa de educação continuada, no que diz
respeito ao incentivo à realização de eventos como
forma de discutir os problemas da profissão e como
forma de atualização e valorização profissional. A
atualização profissional criou a terceira ponta do
triângulo que, juntamente com o registro e a fiscalização
formaram o cerne da atividade institucional da entidade,
sendo que esta última visa ao aprimoramento do
profissional para o melhor desempenho de suas
atividades.
Também em 1986, foram criadas as Comissões de Estudos, integradas por especialistas
nos seus segmentos, que permanecem até hoje auxiliando as atividades do CRCRS.
No ano de 1987, tiveram início os Seminários de Assuntos Contábeis, eventos realizados
até hoje pelo CRCRS, nas cidades do interior do Estado. O primeiro seminário ocorreu na
cidade de Itaqui, e reuniu os profissionais da região da fronteira do Estado.
Em 1988, foi lançado o projeto de fiscalização
preventiva que deu origem ao atual Programa de
Educação Continuada, denominado Vamos Estudar
Juntos?, que oportunizava a profissionais e estudantes
da área contábil assistirem a aulas gravadas em fitas
magnéticas e reproduzidas por videocassete,
ministradas por grandes mestres da Contabilidade.
Para consecução do projeto, foi prevista a aquisição,
por meio de licitação, de 20 televisores e 20 aparelhos
de videocassete, instalados nas maiores Delegacias
Regionais.
Nos anos 1990, o Vamos Estudar Juntos? passou a ser chamado de Programa de Educação Continuada, integrando a fiscalização de forma preventiva.
O crescimento desse programa no CRCRS foi sempre constante, com o desenvolvimento de diferentes modalidades de eventos, para os profissionais em geral e também
para segmentos específicos da profissão, como os auditores, peritos, professores, etc., até
chegarmos aos dias de hoje, com eventos sendo transmitidos ao vivo, via web.

Congresso Brasileiro de Contabilidade
Vale destacar que o Rio Grande do Sul já
abrigou a realização de dois Congressos Brasileiros
de Contabilidade. Um em 1954, em Porto Alegre,
e outro em Gramado, em 2008, evento que contou
com a presença do presidente da República, Luiz
Inácio Lula da Silva, e um público de mais de
6.000 profissionais e estudantes.
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OS ANOS 1990 E O NOVO MILÊNIO:
O AVANÇO DAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS

Nos anos 90 ocorreu a consolidação do Programa de Educação Continuada
desenvolvido pelo Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul, de caráter
técnico e informativo, como instrumento eficaz na fiscalização preventiva, pois informa,
orienta e atualiza os profissionais sobre os aspectos do exercício profissional, evitando,
assim, a ocorrência de infrações técnicas ou éticas que possam acarretar a imposição das
penalidades previstas na legislação profissional.
É constituído de cursos, seminários, palestras, mesas-redondas, publicações de
livros e revistas, assim como pelos canais abertos pela internet, como a rádio e a TV
CRCRS, disponíveis a todos os profissionais da Contabilidade que se propõem a buscar o
aprimoramento de suas habilidades e competências, atributos que se fazem necessários
para o pleno desempenho de suas atividades. Na mesma esfera, o registro e a fiscalização
passaram a utilizar os recursos da internet para inserir melhorias nas suas formas de
atuação, seja com o registro eletrônico, seja com a fiscalização eletrônica.
Também nos anos 1990 foi instituída a Ouvidoria do CRCRS, para facilitar a
comunicação com a classe.

Ampliação: Centro de Cultura
Inaugurado em novembro de
2001, o Centro de Cultura Contador Dr.
Olivio Koliver abriga a Biblioteca Albino
Mathias Steinstrasser, detentora de um
acervo especializado na área contábil e
a Sala Manoel Faustino Carvalho de
Abreu, equipada com computadores
com acesso à internet, para uso gratuito
pelos profissionais.

Plenário do CRCRS
O Plenário, denominado Ivan Carlos
Gatti, é o órgão de deliberação colegiada,
composto de 27 conselheiros, que se
reúne mensalmente para deliberar
sobre os processos oriundos das suas
diversas áreas.

Nova sede: um olhar para o futuro
Registrar, fiscalizar, aprimorar, crescer, melhorar, ampliar e servir, foram verbos que
acompanharam os 65 anos de atividades do CRCRS.
Naquela época, o grupo de visionários que
deu início ao CRCRS certamente não imaginava a
posição que a entidade ocuparia nos dias de hoje.
Mas eram ambiciosos e tinham como cerne a união
da classe como garantia para as conquistas.
Nesse mesmo compasso, e na busca de melhores
serviços e qualidade na prestação dos serviços,
projetamos novas metas para a entidade, o que
inclui o trabalho calcado sobre um planejamento
estratégico e a construção da nova sede, prevista
para 2014.

65 ANOS DE SONHOS, LUTAS E GLÓRIAS!

