
CARTA DE SERVIÇOS AO USUÁRIO  2020  |  Conselho Regional de Contabilidade do Tocantins Relato Integrado 2018  |  1

CARTA DE 
SERVIÇOS AO 

USUÁRIO



CARTA DE SERVIÇOS AO USUÁRIO  2020  |  Conselho Regional de Contabilidade do Tocantins Relato Integrado 2018  |  2

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE 
DO TOCANTINS

Avenida Teotônio Segurado – Quadra 601 Sul, Conjunto 01 – Lote 19
CEP: 77016-330 – Palmas (TO) – Brasil

Fone: (63) 3219-5600
Email: crcto@crcto.org.br

Site: www.crcto.org.br

Presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Tocantins
Contador João Gonçalo dos Santos

Diretora Executiva
Rafaela Oliveira Simões Menezes

Equipe Técnica

Fernanda Carvalho Pereira (Divisão de Registro Profissional)
Daniella Martins de Figueiredo Malaquias (Divisão Administrativa)

Wilmar Ferreira Mouzinho (Divisão de Fiscalização)
Mikaelly Oliveira Ferreira (Divisão de Controle Interno)

Raquel Pereira Ribeiro (Divisão de Desenvolvimento Profissional)
Denilson Mendes Marinho (Setor de Informática)

Antônia Célia Pires de Sousa (Setor Contabilidade)
Márcio Lopes de Sousa (Setor de Cobrança)

Distribuição Gratuita / Acesso Portal da Transparência
Publicado em 15/05/2020



CARTA DE SERVIÇOS AO USUÁRIO  2020  |  Conselho Regional de Contabilidade do Tocantins Relato Integrado 2018  |  3

APRESENTAÇÃO
Com o objetivo de dar visibilidade e transparência aos atos de gestão praticados, o Conselho Re-
gional de Contabilidade do Tocantins (CRCTO) apresenta sua Carta de Serviços ao Usuário.

O documento é inspirado na Lei n.º 13.460/2017 e tem por objetivo informar o usuário sobre os 
serviços prestados pelo CRCTO, as formas de acesso a esses serviços e seus compromissos e 
padrões de qualidade de atendimento ao público.

Aqui, você também encontrará informações e orientações sobre como se comunicar com este Con-
selho e utilizar os seus serviços.

A Carta de Serviços está estruturada em cinco capítulos:

Capítulo 1: SOBRE O CRCTO

Apresenta um breve resumo sobre a criação e finalidade do CRCTO. 
a. Finalidades e Competências
b. Normas e regulamentos de criação, alteração e funcionamento da entidade.
c. Breve histórico da entidade
d. Organograma 

Capítulo 2: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

Apresenta a missão, visão, valores e mapa estratégico do Sistema CFC/CRCs.
 

Capítulo 3: CANAIS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO 

Lista as formas de comunicação com o CRCTO

Capítulo 4: COMPROMISSO COM O ATENDIMENTO

Aborda os padrões de qualidade para o atendimento ao usuário.
  

Capítulo 5: SERVIÇOS OFERECIDOS 

Apresenta os serviços prestados pelo CRCTO e as formas de acesso a esses serviços.

5.1. Exame de Suficiência
5.2. Registro de Profissionais e Organizações Contábeis
5.3. Fiscalização do Exercício Profissional
5.4. Desenvolvimento Profissional
5.5. Exame de Qualificação Técnica (EQT) – Auditoria e Perícia Contábil
5.6. Cadastro Nacional de Auditores Independentes – (CNAI)
5.7. Cadastro Nacional de Peritos Contábeis (CNPC)
5.8. Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC)
5.9. Ouvidoria
5.10. Portaria da Transparência e Acesso à Informação
5.11. Pedidos de Acesso à Informação
5.12. Publicações
5.13. Programa de Voluntariado da Classe Contábil (PVCC)
5.14. Emissão de Guias e Parcelamento
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Nossa Ouvidoria está pronta para receber suas demandas e opiniões também sobre esta Carta – 
acesse www.crcto.org.br/ouvidoria/

Após a leitura, solicite, questione e colabore. As informações aqui prestadas irão facilitar o seu dia 
a dia.

PRAZO DE ATUALIZAÇÃO DA CARTA DE SERVIÇOS AO USUÁRIO

A atualização da Carta de Serviços ao Usuário acontecerá periodicamente, tomando por base o 
monitoramento das atividades e a avaliação do cidadão e da sociedade em relação aos serviços 
aqui descritos.

Os ajustes serão realizados na versão eletrônica disponível no site e no Portal da Transparência e 
Acesso à Informação do CRCTO, na qual constará a data da última atualização.

MECANISMOS DE DIVULGAÇÃO

Esta Carta de Serviços ao Usuário está disponível no site e no Portal da Transparência e Acesso à 
Informação do CRCTO e será amplamente divulgada nas redes sociais da entidade.
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CAPÍTULO 1 – SOBRE O CRCTO

a) Finalidades e Competências.

O Conselho Regional de Contabilidade do Tocantins (CRCTO), criado pela Lei nº. 12.249/10 e Re-
solução CFC nº 734/1992, é uma Autarquia de Regime Especial, dotado de personalidade jurídica 
de direito público. Sua estrutura, organização e funcionamento são estabelecidos pelo Decreto-Lei 
nº 9.295/46 e pela Resolução CFC nº 1.370/11, que aprova o Regulamento Geral dos Conselhos 
de Contabilidade.

O CRCTO é integrado por representantes oriundos de diversas cidades do Estado do Tocantins, 
que ocupam o cargo honorifico de conselheiro. Ao todo são nove Conselheiros Efetivos e igual nú-
mero de Suplentes – Lei nº 11.160/05.

Suas atribuições estão em registrar, fiscalizar, orientar e disciplinar, técnica e eticamente, o exercí-
cio da profissão contábil em todo o Estado do Tocantins.

b) Normas e regulamentos de criação, alteração e funcionamento da entidade.

• Decreto-Lei n.° 9.295, de 27/05/1946, que cria o Conselho Federal de Contabilidade, defi-
ne as atribuições do Contador e do Guarda-livros, e dá outras providências, alterado pela Lei n°. 
12.249 de 11/06/2010.
• Decreto-Lei n.° 1.040, de 21/10/1969, que dispõe sobre os Conselhos Federal e Regionais 
de Contabilidade, regula a eleição de seus membros, e dá outras providências, alterado pela Lei nº. 
11.160/05 de 02/08/2005.
• Resolução CFC nº 734, de 22/10/1992, que cria o Conselho Regional de Contabilidade do 
estado do Tocantins.
• Resolução CFC nº 1370, de 08 de dezembro de 2011, Regulamento Geral dos Conselhos de 
Contabilidade.
• Resolução CFC n.º 1.486/2015, que regulamenta o Exame de Suficiência como requisito 
para obtenção de Registro Profissional em Conselho Regional de Contabilidade (CRC).
• Resolução CFC nº 1523, de 07 de abril de 2017, Código de Conduta para os conselheiros, 
colaboradores e funcionários dos Conselhos Federal e Regionais de Contabilidade.

c) Breve histórico da entidade.

O Conselho Regional de Contabilidade do Tocantins (CRCTO) foi criado em 22 de outubro de 1992, 
pelo desmembramento do Conselho Regional de Contabilidade do Goiás (CRCGO).
 
Sua fundação aconteceu em 11 de novembro de 1993 e o início de suas atividades em 07 de feve-
reiro de 1994, tendo como primeiro presidente o contador Moisés Vieira Labre.
O profissionalismo e o respeito do profissional perante a sociedade é fator decisivo para que a pro-
fissão contábil seja considerada uma das mais promissoras do país. No Tocantins a classe contábil 
é uma das mais expressivas acolhendo mais de 3.200 profissionais ativos. 

Nesses anos de atuação o CRCTO sempre prezou pela Ética, Transparência e Excelência nos 
serviços contábeis oferecidos à sociedade, defendendo a profissão contábil, por meio de constante 
fiscalização e dando suporte ao aprimoramento dos profissionais. Tendo em vista as grandes mu-
danças ocorridas nos últimos anos com a relação à prática da profissão contábil, o CRCTO busca 
sempre oferecer encontros, mesas redondas, cursos, palestras, workshop, fóruns de aperfeiçoa-
mento através de Programas de Educação Continuada. Podemos destacar também o Programa 
de Voluntariado da Classe Contábil, que conta com o apoio de uma Comissão que promove trei-
namentos para as comunidades nas áreas de Terceiro Setor, Orçamento Familiar, dentre outros.
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d) Organograma
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CAPÍTULO 2 – PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

O Planejamento Estratégico do Sistema CFC/CRCs foi construído de forma participativa, com a 
colaboração de Presidentes, Conselheiros, Diretores e Coordenadores do Conselho Federal e dos 
Conselhos Regionais de Contabilidade, o Planejamento Estratégico do Sistema CFC/CRCs propi-
ciou a renovação dos objetivos estratégicos do Sistema e está promovendo a integração dos pro-
jetos do Plano de Trabalho.

Missão: Promover o desenvolvimento profissional e a valorização da profissão contábil, eviden-
ciando a importância da ética e da capacitação continuada.

Visão: Como órgão de profissão regulamentada, o CRCTO deve ser reconhecido tanto como enti-
dade pública responsável pelo registro, pela fiscalização e pelo investimento em educação continu-
ada, quanto como entidade engajada na discussão política que garanta a valorização e a consoli-
dação da profissão contábil como fator de proteção da sociedade.

Valores: Ética, zelo, responsabilidade, compromisso, transparência, capacitação, interação e de-
senvolvimento.

O Plenário do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) aprovou, em reunião realizada no dia 18 
de outubro, a Resolução nº 1.552, publicada no Diário Oficial da União (DOU) de 30/10/18, Seção 
1, Página 87. 

A resolução altera o Planejamento Estratégico do Sistema CFC/CRCs para 2018/2027, aprovado 
pela Resolução CFC n.º 1.543/2018, a fim de melhor adequar as atividades e os projetos desenvol-
vidos aos objetivos estratégicos e aperfeiçoar os indicadores para melhor mensuração dos resul-
tados.  Atualizada a seguir:
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CAPÍTULO 3 – CANAIS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO

• Endereço: Avenida Teotônio Segurado, 601 Sul, Conjunto 01, Lote 19 - CEP: 77016-330 – 
Palmas (TO) – Brasil.

• Horário de Atendimento: 8h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min, de segunda 
a sexta-feira. 
Observação: Alterações de horário de funcionamento ou dias de fechamento do Conselho, por 
recessos, feriados ou  em casos excepcionais, é informado por meio de “Comunicado” no portal, 
mural  e redes sociais do CRCTO. 

• Portal do CRCTO:  O portal do CRCTO apresenta os principais serviços, notícias da classe 
contábil, informações institucionais, cursos e eventos, dentre outras. 
www.crcto.org.br

• Telefone: (63) 3219-5600

• Ouvidoria: Disponível para envio de sugestões, críticas, informações, elogios, solicitações 
e reclamações.
http://www.crcto.org.br/pagina-ouvidoria

• e-Sic: disponível para pedidos de acesso à informação. 
http://www1.cfc.org.br/sisweb/esic/site/index.html

• Redes sociais: Facebook, Instagram, YouTube
 
• Principais Contatos Institucionais:

RECEPÇÃO
(63) 3219-5600
recepcao@crcto.org.br

PRESIDÊNCIA
(63) 99973-2306
presidente@crcto.org.br

DIRETORIA
(63) 3219-5625
crcto@crcto.org.br

FISCALIZAÇÃO 
(63) 3219-5615 / 3219-5617
fiscalizacao@crcto.org.br / fiscal@crcto.org.br 

ADMINISTRATIVA
(63) 3219-5611
administrativo@crcto.org.br

CONTROLE INTERNO
(63) 3219-5605
ci@crcto.org.br

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL
(63) 3219-5609 / 3219-5619
desenprof@crcto.org.br / eventos@crcto.org.br

REGISTRO 
(63) 3219-5622 
registro@crcto.org.br

CONTABILIDADE
(63) 3219-5612
contabilidade@crcto.org.br

COBRANÇA 
(63) 3219-5603 / 5604
cobranca@crcto.org.br/ juridico@crcto.org.br

INFORMÁTICA
(63) 3219-5606
informatica@crcto.org.br
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CAPÍTULO 4 – COMPROMISSO COM O ATENDIMENTO

Visando à melhoria da gestão e do atendimento de qualidade ao usuário, o CRCTO tem como 
compromissos: 

• Trabalhar pela gestão transparente, de forma que permita aos profissionais da contabilidade 
e à sociedade em geral conhecer os atos de gestão praticados pelo CRCTO.
• Ampliar o acesso da classe contábil do Tocantins ao conhecimento, tanto às novidades 
quanto à temas tratados em palestras oferecidas pelo CRCTO.
• Receber, avaliar, encaminhar e dar o tratamento adequado às sugestões, pedidos de aces-
so à informação, elogios, solicitações, reclamações e denúncias sobre os serviços prestados pelo 
CRCTO, de forma a garantir soluções no menor prazo possível. 
• Estabelecer e manter um canal de comunicação permanente, imparcial e transparente com 
os cidadãos que buscam os serviços do CRCTO. 
• Prestar os serviços e atender o usuário de forma adequada, observando os princípios da 
regularidade, continuidade, efetividade, segurança, atualidade, generalidade, transparência e cor-
tesia. 
• Realizar o atendimento ao usuário com equipe especializada. 
• Atender o demandante sempre com urbanidade, respeito e acessibilidade, sem discrimina-
ção ou pré-julgamento, oferecendo-lhe uma resposta objetiva à questão apresentada. 
• Agir com integridade, transparência, imparcialidade e justiça, zelando pelos princípios da 
ética, moralidade, legalidade, impessoalidade e eficiência pública. 
• Restringir o acesso a dados pessoais sensíveis. 
• Em caso de atendimento presencial, realizar atendimento preferencial para gestantes, lac-
tantes ou pessoas com crianças de colo, pessoas idosas (acima de 60 anos) e portadores de ne-
cessidades especiais (Lei n.º 10.048/2000 e Lei n.º 10.741/2003). 
• Realizar campanhas internas e treinamentos dos funcionários, buscando, continuamente, a 
excelência nos serviços de atendimento. 
• Fazer uso de instrumentos de aferição da satisfação dos usuários, visando ao aperfeiçoa-
mento dos serviços. 
• Garantir a segurança, a limpeza, a acessibilidade e o conforto do local de atendimento ao 
público. 
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CAPÍTULO 5 – SERVIÇOS OFERECIDOS

5.1. EXAME DE SUFICIÊNCIA

Usuário do Serviço
Bacharel em Ciências Contábeis.

Serviço oferecido
Prova de equalização destinada a comprovar a obtenção de conhecimentos médios, consoante os 
conteúdos programáticos desenvolvidos no curso de bacharelado em Ciências Contábeis. A apro-
vação no Exame de Suficiência constitui um dos requisitos para a obtenção de registro profissional 
na categoria Contador em Conselho Regional de Contabilidade.

Requisitos para acessar o serviço
Poderá se inscrever para a prova o examinando que esteja cursando o último ano do curso ou que 
tenha, efetivamente, concluído o curso de graduação em Ciências Contábeis.
As inscrições deverão ser efetuadas somente no site do CFC (www.cfc.org.br) ou de empresa 
contratada, conforme orientações em edital. O candidato deverá efetuar o pagamento de taxa de 
inscrição.

Processamento do serviço
O Exame é aplicado 2 (duas) vezes ao ano, em todo o território nacional, sendo uma edição a cada 
semestre, em data e hora a serem fixadas em edital, por deliberação do Plenário do Conselho Fe-
deral de Contabilidade, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias da data da sua realização.
O conteúdo da prova é composto por: Contabilidade Geral; Contabilidade de Custos; Contabilidade 
Aplicada ao Setor Público; Contabilidade Gerencial; Controladoria; Teoria da Contabilidade; Legis-
lação e Ética Profissional; Normas Brasileiras de Contabilidade; Auditoria Contábil; Perícia Contá-
bil; Noções de Direito; Matemática Financeira e Estatística; e Língua Portuguesa. 
O candidato será aprovado se obtiver, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) dos pontos possíveis.

Prazo para a prestação do serviço
Publicação do Edital: 60 (sessenta) dias antes do exame.
Inscrições: consta de cada edital.
Provas: 2 (duas) vezes ao ano, uma edição a cada semestre.
Divulgação dos gabaritos: até 10 (dez) dias após a data de realização da prova.
Recursos: consta de cada edital.
Resultado: até 60 (setenta) dias após a data de realização da prova.
Certidão de aprovação: após publicação do resultado final no Diário Oficial da União a certidão será 
disponibilizada via sistema.

Forma de prestação do serviço
Atendimento virtual por meio de cadastramento da solicitação de inscrição no Sistema de Exame 
de Suficiência. As provas são aplicadas em todos os estados e no Distrito Federal.

Área responsável
Vice-Presidência de Registro.

Forma de comunicação 
Email: registro@cfc.org.br / (61) 3314-9600

Local de acesso
Portal do CFC: http://cfc.org.br/category/exame-de-suficiencia-anteriores/
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5.2. REGISTRO PROFISSIONAL DOS CONTADORES E ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS. 

Usuário do Serviço
Bacharel em Ciências Contábeis, Contadores, Técnicos em Contabilidade Registrados.

Serviço oferecido
Abrange os seguintes serviços: emissão do registro profissional e de certidão de regularidade, 
transferência de registro, alteração de categoria, alteração de nome ou nacionalidade, baixa, can-
celamento e restabelecimento de registro, comunicado do exercício profissional em outra jurisdição 
e segunda via da carteira de identidade, sendo que todos estão detalhados na Resolução CFC n.º 
1.554, de 22 de novembro de 2018.

O CRCTO é responsável por examinar solicitações e julgar os processos e relativos ao registro 
profissional.

Área responsável 
Vice-presidência de Registro. 

Forma de comunicação 
Email: registro@crcto.org.br
Telefone: (63) 3219-5622

5.2.1	 Registro	definitivo	originário

Usuário do Serviço
Bacharel em Ciências Contábeis.

Serviço oferecido
O Registro Definitivo Originário é o concedido pelo CRCTO aos portadores de diploma de Bacha-
rel em Ciências Contábeis devidamente registrado, fornecido por estabelecimento de ensino, ou 
certidão de inteiro teor expedida por órgão competente. O Registro habilita o profissional da conta-
bilidade ao exercício da atividade profissional na jurisdição do Tocantins e ao exercício eventual ou 
temporário em qualquer parte do território nacional.

Embasamento legal
Decreto-Lei n.º 9.295/1946.
Resolução CFC n.º 1.486, de 15 de maio de 2015.
Resolução CFC n.º 1.554, de 06 de dezembro de 2018. (capítulo I, seção II, art. 6º)
2ª edição do Manual de Registro do Sistema CFC/CRCs – 2009.

Solicitação	de	Registro	Definitivo	Originário
Para solicitar o registro, é necessário acessar o portal do CRCTO e seguir as seguintes instruções, 
acessar o menu serviços on-line/solicitação de registro, ou por meio do link 
http://www3.cfc.org.br/spwTO/fichacadastral/crc/

Preencher o pré-registro, clicando em “REGISTRO DEFINITIVO ORIGINÁRIO”, na página 
www.crcto.org.br/pagina-registro-profissional, o pré-registro não configura, em nenhuma hipótese, 
a concessão de registro, sendo necessário que o requerimento assinado e a documentação espe-
cífica sejam entregues na sede, nos horários habituais de expediente, para fins de validação do 
pedido.
Comparecer a Sede do CRCTO e apresentar cópia (frente e verso) dos seguintes documentos.
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• Diploma devidamente registrado, por órgão competente e assinado pelo concluinte, ou a 
certidão/declaração acompanhada do histórico escolar fornecidos pelo estabelecimento de ensino;
• Certificado de aprovação no exame de suficiência (tendo sido aprovado por bacharéis e es-
tudantes do último ano letivo);
• Documento de identidade, CPF, comprovante de regularidade com serviço militar obrigatório 
para os homens com idade inferior a 46 anos;
• Comprovante de endereço residencial recente (exemplos: contas de água, luz, gás, telefone 
e outros);
• 2 (duas) fotos 3×4 recente, de frente, colorida e com o fundo branco; 
• Taxa de registro profissional;
• Taxa da Carteira de Identidade Profissional (Que será enviada para confecção após a apro-
vação do registro definitivo originário, com o prazo de 45 a 60 dias) e;
• Anuidade proporcional (Conforme Resolução CFC nº1.553/18, será concedido o desconto 
de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da anuidade àqueles que requererem registro até o pra-
zo de 12 (doze) meses contados da aprovação em Exame de Suficiência ou da conclusão do curso 
de Ciências Contábeis, considerando-se, para tanto, o que ocorrer por último). Obs.: O profissional 
que não estiver nessas condições e o boleto for emitido pelo site com 50% (cinquenta por cento) de 
desconto, deverá entrar em contato com o regional para que seja emitido o valor restante.

Observações:

• Art. 7º A inclusão do nome social obedecerá às exigências previstas em legislação federal. 
• Dos Diplomas: deverão constar no verso ou anverso do diploma, o registro no órgão com-
petente e assinatura do Diretor e/ou Secretário Geral, data, mês e ano da conclusão do curso ou 
documento que comprove tal informação.
• Das certidões/declarações: deverão constar a indicação do ato normativo do órgão compe-
tente que reconheceu o curso, informando que o requerente concluiu o curso, tendo sido diploma-
do, além do nome do concluinte, data de nascimento, filiação, título do curso concluído e data da 
conclusão e da colação de grau. Caso a certidão não contemple todos os requisitos mencionados, 
se contidos no histórico escolar, poderá ser considerado.
• Conforme Resolução CFC nº 1.554/18, o comprovante de pagamento faz parte do processo, 
portanto, este valor deverá ser recolhido no ato da solicitação, cuja a guia será entregue por este 
Conselho. Salientamos que este órgão não recebe valores, devendo a(s) taxa(s) ser(em) recolhi-
da(s) em qualquer casa lotérica ou agência bancária.
• Observar que o Profissional da Contabilidade deverá ter colado grau para obter o registro.
• A concessão de registro a contador com formação escolar no exterior ficará condicionada 
à apresentação de diploma revalidado pelo órgão competente no Brasil.No caso de contador de 
outra nacionalidade portador de visto temporário, o registro profissional terá o prazo de validade 
condicionada àquele do visto de permanência.
• Aos bacharéis em Ciências Contábeis que concluíram o curso até 14/6/2010, a concessão 
do registro profissional e alteração de categoria profissional não está subordinada à aprovação em 
Exame de Suficiência, conforme dispõe a Resolução CFC n.º 1.486/2015.

Prazo para a prestação dos serviços:
Em até 60 (sessenta) dias da data do protocolo da solicitação ou da data do último protocolo de 
saneamento do processo, caso tenham sido apontadas irregularidades que acarretaram o envio de 
notificação e a regularização do processo, por parte do profissional.
Observação: o CRCTO tem como objetivo zelar pela celeridade dos processos, portanto, é de 
suma importância que haja, antes do envio, a verificação de todos os documentos, evitando, assim, 
irregularidades e atrasos nos processos.
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Forma de prestação do serviço
Atendimento presencial.

Local de acesso
Sede do CRCTO localizada na Avenida Teotônio Segurado, 601 Sul, Conjunto 01, Lote 19 - CEP: 
77016-330 em Palmas/TO.

Atenção!
Conforme a Lei n.º 12.249/2010, publicada no Diário Oficial da União, em 14 de junho de 2010, os 
Conselhos Regionais de Contabilidade (CRCs) concederam o registro profissional para a categoria 
Técnico em Contabilidade somente até o dia 1º de junho de 2015.
Sendo assim, obedecendo à lei, os Conselhos de Contabilidade já não mais registram profissionais 
nessa categoria.
Esclarecemos que a categoria Técnico em Contabilidade não foi extinta, permanecendo com as 
suas prerrogativas profissionais para os registrados até a data mencionada acima.

5.2.2 Alteração de Categoria

Usuário do Serviço
Técnico em Contabilidade Registrado em CRCs.

Serviço oferecido
É o procedimento decorrente da mudança da categoria de Técnico em Contabilidade para a de 
Contador, com apresentação do diploma/certificado ou certidão de inteiro teor expedido por órgão 
competente. Conforme determina o § 1º do art. 8º, para alteração de categoria de técnico em con-
tabilidade para contador, é necessária a aprovação no Exame de Suficiência, dos bacharéis que 
concluíram o curso após 14/6/2010. O § 2º do referido artigo também determina que, para a altera-
ção de categoria, o técnico em contabilidade deverá estar regular no CRCTO.

Embasamento legal
Resolução CFC n.º 1.486, de 15 de maio de 2015.
Resolução CFC n.º 1.554, de 06 de dezembro de 2018. (capítulo I, seção III, art. 9º)
2ª edição do Manual de Registro do Sistema CFC/CRCs – 2009.

Solicitação de Alteração de categoria
Para solicitar a alteração definitiva de categoria, o requerente deverá comparecer a Sede do CRC-
TO e apresentar cópia (frente e verso) dos seguintes documentos.

• Requerimento preenchido EM DUAS VIAS padrão deste CRCTO (disponibilizado Portal 
CRCTO); 
•  Original e cópia, que será autenticada pelo CRC, do diploma devidamente registrado por ór-
gão competente e assinado pelo concluinte; certidão/declaração acompanhada do histórico escolar 
fornecidos pelo estabelecimento de ensino;
• 2 (uma) foto 3×4 recente, de frente, colorida e com o fundo branco; 
• Original acompanhada de cópia simples do comprovante de endereço residencial recente 
(exemplos: contas de água, luz, gás, telefone e outros);
• Certificado de aprovação no exame de suficiência para os formados a partir de 14/06/2010;
• Para a alteração de categoria, o profissional deverá estar regular no CRCTO;
• Taxa de registro profissional;
• Taxa da Carteira de Identidade Profissional (Que será emitida para confecção após a apro-
vação, com o prazo de 45 a 60 dias).
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Observações:

• Dos Diplomas: deverão constar no verso ou anverso do diploma, o registro no órgão compe-
tente e assinatura do Diretor e/ou Secretário Geral.
• Das certidões/declarações: deverão constar a indicação do ato normativo do órgão compe-
tente que reconheceu o curso, informando que o requerente concluiu o curso, tendo sido diploma-
do, além do nome do concluinte, data de nascimento, filiação, título do curso concluído e data da 
conclusão e da colação de grau. Caso a certidão não contemple todos os requisitos mencionados, 
se contidos no histórico escolar, poderá ser considerado.
• Observar que o Profissional da Contabilidade deverá ter colado grau para obter o registro.
• Conforme Resolução CFC nº 1.554/18, o comprovante de pagamento faz parte do processo, 
portanto, este valor deverá ser recolhido no ato da solicitação, cuja a guia será entregue por este 
Conselho. Salientamos que este órgão não recebe valores, devendo a(s) taxa(s) ser(em) recolhi-
da(s) em qualquer casa lotérica ou agência bancária.
• Informamos que após a aprovação do pedido, Vossa Senhoria receberá um e-mail do Depar-
tamento de Registro contendo o procedimento para emissão da Carteira de Identidade Profissional 
atualizada.

Prazo para a prestação dos serviços
Em até 60 (sessenta) dias da data do protocolo da solicitação ou da data do último protocolo de 
saneamento do processo, caso tenham sido apontadas irregularidades que acarretaram o envio de 
notificação e a regularização do processo, por parte do profissional.
Observação: o CRCTO tem como objetivo zelar pela celeridade dos processos, portanto, é de 
suma importância que haja, antes do envio, a verificação de todos os documentos, evitando, assim, 
irregularidades e atrasos nos processos.

Forma de prestação do serviço
Atendimento presencial.

Local de acesso
Sede do CRCTO localizada na Avenida Teotônio Segurado, 601 Sul, Conjunto 01, Lote 19 - CEP: 
77016-330 em Palmas/TO.

5.2.3 Alteração de Nome ou Nacionalidade

Usuário do serviço
Profissional da contabilidade com registro originário ou transferido para o CRCTO.

Serviço oferecido
É o procedimento decorrente da alteração do nome ou da nacionalidade do profissional da conta-
bilidade.

Embasamento legal

Resolução CFC n.º 1.554, de 06 de dezembro de 2018. (capítulo I, seção IV, art. 10º) 2ª edição do 
Manual de Registro do Sistema CFC/CRCs – 2009.

Solicitação de Nome ou Nacionalidade
Para solicitar a alteração Nome ou Nacionalidade, o requerente deverá comparecer a Sede do 
CRCTO e apresentar cópia (frente e verso) dos seguintes documentos.
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• Requerimento preenchido EM DUAS VIAS padrão deste CRCTO (disponibilizado Portal 
CRCTO);
• 2 (uma) foto 3×4 recente, de frente, colorida e com o fundo branco;
• Original e cópia (frente e verso), que será autenticada pelo CRC, da certidão de casamento 
ou de separação judicial ou de divórcio, ou certificado de nacionalidade ou certidão de nascimento 
averbada, conforme a situação;
• Original acompanhada de cópia simples do comprovante de endereço residencial recente 
(exemplos: contas de água, luz, gás, telefone e outros);
• Para a alteração de nome ou nacionalidade, o contador ou técnico em contabilidade 
deverá estar regular no CRCTO;
• Taxa de registro profissional;
• Taxa da Carteira de Identidade Profissional (que será emitida após a aprovação do pedido 
de alteração).

Observações:
• Conforme Resolução CFC nº 1.554/18, o comprovante de pagamento faz parte do processo, 
portanto, este valor deverá ser recolhido no ato da solicitação, cuja a guia será entregue por este 
Conselho. Salientamos que este órgão não recebe valores, devendo a(s) taxa(s) ser(em) recolhi-
da(s) em qualquer casa lotérica ou agência bancária.
• Informamos que após a aprovação do pedido, Vossa Senhoria receberá um e-mail do Depar-
tamento de Registro contendo o procedimento para emissão da Carteira de Identidade Profissional 
atualizada.

Prazo para a prestação dos serviços
Em até 60 (sessenta) dias da data do protocolo da solicitação ou da data do último protocolo de 
saneamento do processo, caso tenham sido apontadas irregularidades que acarretaram o envio de 
notificação e a regularização do processo, por parte do profissional.
Observação: o CRCTO tem como objetivo zelar pela celeridade dos processos, portanto, é de 
suma importância que haja, antes do envio, a verificação de todos os documentos, evitando, assim, 
irregularidades e atrasos nos processos.

Forma de prestação do serviço
Atendimento presencial.

Local de acesso
Sede do CRCTO localizada na Avenida Teotônio Segurado, 601 Sul, Conjunto 01, Lote 19 - CEP: 
77016-330 em Palmas/TO.
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5.2.4 Comunicação do exercício profissional em outra jurisdição

Usuário do Serviço
Profissional da contabilidade registrado que vai executar seus serviços em jurisdição diversa da-
quela onde possui seu registro profissional.

Serviço oferecido
Para a execução de serviços em jurisdição diversa daquela onde o contador ou técnico em conta-
bilidade possui seu registro profissional, é obrigatória a comunicação prévia ao CRC de destino, de 
forma eletrônica, por intermédio do site do CRC de origem.

Embasamento legal
Resolução CFC n.º 1.554, de 06 de dezembro de 2018. (capítulo I, seção V, art. 11)
2ª edição do Manual de Registro do Sistema CFC/CRCs – 2009.
Requisitos para acessar o serviço: 

Para a execução de serviços em jurisdição diversa daquela onde o contador ou técnico em conta-
bilidade possui seu registro profissional, é obrigatória a comunicação prévia ao CRC de destino, de 
forma eletrônica, por intermédio do site do CRC de origem.

Solicitação	da	Comunicação	do	exercício	profissional	em	outra	jurisdição
Para realizar a comunicação do exercício profissional em outra jurisdição (estado), é necessário 
preencher o requerimento via web no site do CRC de origem, de acordo com a informação dispo-
nível na opção “Comunicação do exercício profissional em outra jurisdição”, no link: http://crcto.org.
br/pagina-registro-profissional

Prazo para a prestação dos serviços
Comunicação imediata por meio do portal do CRCTO.

Forma de prestação do serviço
Exclusivamente pelo Portal CRCTO Serviço online.

Local de acesso
Portal do CRCTO: http://crcto.org.br/pagina-registro-profissional
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5.2.5 Transferência de Registro para o CRCTO

Usuário do Serviço
Profissional da contabilidade registrado em outros CRCs.

Serviço oferecido
É a Transferência de registro concedido pelo CRCTO ao portador de Registro Definitivo Originário 
em outra UF, quanto este passar a ter, como novo domicílio profissional o Tocantins.

Embasamento legal
Resolução CFC n.º 1.554, de 06 de dezembro de 2018. (cap. I, seção VI, arts. 12 a 15)
2ª edição do Manual de Registro do Sistema CFC/CRCs – 2009.

Solicitação da transferência de registro para o CRCTO
Para solicitar a transferência de registro para o CRCTO, o requerente deverá comparecer a Sede 
do CRCTO e apresentar cópia (frente e verso) dos seguintes documentos. 

• Requerimento preenchido EM DUAS VIAS padrão deste CRCTO (disponibilizado Portal 
CRCTO); 
• 2 fotos 3×4, iguais, cloridas, recentes, de frente e com o fundo branco;
• Original acompanhada de cópia simples do comprovante de endereço residencial recente 
(exemplos: contas de água, luz, gás, telefone e outros);
• Taxa de registro profissional;
• Anuidade proporcional se houver;
• Taxa de carteira profissional (Será emitida após o deferimento do processo).

ATENÇÃO:
Conforme Resolução CFC N.º 1.554, Art. 14 – A transferência será concedida ao contador ou téc-
nico em contabilidade que estiver regular no CRC de origem.
• 1º Será concedida transferência de Registro Profissional baixado:
1. a) desde que estiver regular no CRC de origem.
• 2º A anuidade proporcional, se houver, será devida ao CRC do novo domicílio profissional.
• 3º Concedida a transferência de Registro Profissional baixado, este passará à condição de 
“ativo” no CRC de destino e de “baixado por transferência” no CRC de origem.
• 4º No caso de transferência de registro profissional ativo, a anuidade do exercício será devi-
da ao CRC de origem, independente da data de transferência do registro.

Observações:
• O pedido de transferência de registro será protocolado no CRC do novo domicílio profissio-
nal do contador ou técnico em contabilidade.
• Conforme Resolução CFC nº 1.554/18, o comprovante de pagamento faz parte do processo, 
portanto, este valor deverá ser recolhido no ato da solicitação, cuja a guia será entregue por este 
Conselho. Salientamos que este órgão não recebe valores, devendo a(s) taxa(s) ser(em) recolhi-
da(s) em qualquer casa lotérica ou agência bancária.
• Informamos que após a aprovação do pedido, Vossa Senhoria receberá um e-mail do Depar-
tamento de Registro contendo o procedimento para emissão da Carteira de Identidade Profissional 
atualizada.

Prazo para a prestação dos serviços
Em até 60 (sessenta) dias da data do protocolo da solicitação ou da data do último protocolo de 
saneamento do processo, caso tenham sido apontadas irregularidades que acarretaram o envio de 
notificação e a regularização do processo, por parte do profissional.
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Observação: o CRCTO tem como objetivo zelar pela celeridade dos processos, portanto, é de 
suma importância que haja, antes do envio, a verificação de todos os documentos, evitando, assim, 
irregularidades e atrasos nos processos.

Forma de prestação do serviço
Atendimento presencial.

Local de acesso
Sede do CRCTO localizada na Avenida Teotônio Segurado, 601 Sul, Conjunto 01, Lote 19 - CEP: 
77016-330 em Palmas/TO.

5.2.6 Cancelmanto de Registro por Falecimento.

Usuário do Serviço
Cidadãos que necessitem informar o falecimento de profissional da contabilidade ao CRCTO.

Serviço oferecido
É o ato decorrente do encerramento definitivo das atividades contábeis por falecimento do profis-
sional da contabilidade.

Embasamento legal
Resolução CFC n.º 1.554, de 06 de dezembro de 2018. (capítulo II, arts. 16 a 18)
2ª edição do Manual de Registro do Sistema CFC/CRCs – 2009.

Solicitação de Cancelamento de registro por falecimento
Para solicitar o cancelamento de registro profissional por falecimento, é necessário apresentar ao 
CRCTO a cópia da certidão de óbito.

Prazo para a prestação dos serviços
Em até 60 (sessenta) dias da data do protocolo da solicitação.

Forma de prestação do serviço
Atendimento presencial, via correios ou por meio do e-mail.

Local de acesso
Sede do CRCTO localizada na Avenida Teotônio Segurado, 601 Sul, Conjunto 01, Lote 19 - CEP: 
77016-330 em Palmas/TO.
Email: registro@crcto.org.br; 

5.2.7 Baixa de Registro Profissional 

Usuário do Serviço
Profissional da contabilidade com registro originário ou transferido para o CRCTO.

Serviço oferecido
A baixa do Registro Profissional poderá ser solicitada pelo contador ou técnico em contabilidade em 
face da interrupção ou da cessação das suas atividades na área contábil.

Embasamento legal
Resolução CFC n.º 1.554, de 06 de dezembro de 2018. (capítulo III, arts. 19 a 23)
2ª edição do Manual de Registro do Sistema CFC/CRCs – 2009.
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Baixa	de	Registro	Profissional

Para solicitar a baixa de registro profissional, é necessário acessar o portal do CRCTO e seguir as 
seguintes instruções, que também estão disponíveis na opção “Baixa de registro profissional”, no 
link http://crcto.org.br/pagina-registro-profissional. O requerimento deverá ser enviado pelo profis-
sional ao CRCTO pelos Correios ou protocolizado na sede.

Observações:

• Concedida a baixa do registro, o profissional poderá solicitar o restabelecimento, sem a ne-
cessidade de aprovação no Exame de Suficiência, conforme Resolução CFC n.º 1.486/2015.
• O profissional deverá desvincular-se da responsabilidade técnica no CRCTO.
• Após o protocolo do pedido de baixa do registro profissional, o processo será analisado por 
um conselheiro da Câmara de Registro. O conselheiro proferirá sua decisão na Câmara de Regis-
tro, que se reúne mensalmente. A decisão deverá, ainda, ser homologada em Reunião Plenária. 
Portanto, o processo segue um trâmite, sendo que o tempo de análise depende da quantidade de 
processos e, também, da regularidade da documentação enviada pelo requerente. Caso o pedido 
de baixa seja deferido, o profissional receberá um e-mail informando-o sobre a decisão da Câmara. 
A anuidade devedora será proporcional para quem protocolizou o pedido até o dia 31 de março de 
cada ano. A guia nesse valor será encaminhada ao profissional depois do deferimento do pedido, 
após finalizada a tramitação de todo o processo. Os pedidos de baixa indeferidos serão comunica-
dos aos profissionais através de ofício, expedido pela Gerência de Registro.
• Os pedidos de baixa indeferidos ou que estejam em status de exigência de novos documen-
tos, serão comunicados aos profissionais através de ofício expedido pelo setor de Registro.

Prazo para a prestação dos serviços

Em até 60 (sessenta) dias da data do protocolo da solicitação ou da data do último protocolo de 
saneamento do processo, caso tenham sido apontadas irregularidades que acarretaram o envio de 
notificação e a regularização do processo, por parte do profissional.

Observação: o CRCTO tem como objetivo zelar pela celeridade dos processos, portanto, é de 
suma importância que haja, antes do envio, a verificação de todos os documentos, evitando, assim, 
irregularidades e atrasos nos processos.

Forma de prestação do serviço
Atendimento presencial.

Local de acesso
Sede do CRCTO localizada na Avenida Teotônio Segurado, 601 Sul, Conjunto 01, Lote 19 - CEP: 
77016-330 em Palmas/TO.
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5.2.8	Restabelecimento	de	Registro	Profissional	

Usuário do serviço
Profissional da contabilidade com registro originário ou transferido para o CRCTO baixado.

Serviço oferecido
É o ato pelo qual é permitido reabilitar o Registro Definitivo Originário ou transferido, baixado por 
qualquer motivo.

Embasamento legal
Resolução CFC n.º 1.486, de 15 de maio de 2015.
Resolução CFC n.º 1.554, de 06 de dezembro de 2018. (capítulo V, arts. 30 e 31)
2ª edição do Manual de Registro do Sistema CFC/CRCs – 2009.

• Requerimento preenchido EM DUAS VIAS padrão deste CRCTO (disponibilizado Portal 
CRCTO); 
•  Original acompanhada de cópia simples do comprovante de endereço residencial recente 
(exemplos: contas de água, luz, gás, telefone e outros);
• 2 fotos 3×4, iguais, coloridas, recentes, de frente e com o fundo branco;
• Taxa de registro profissional;
• Taxa de carteira profissional, para aquele que não a possui (Será emitida após o deferimento 
do processo);
• Anuidade proporcional.

ATENÇÃO:
Conforme Resolução CFC N.º 1.554, Art. 31. Caso o registro profissional baixado possua débi-
tos de anuidades ou multa, será necessária a respectiva regularização para o restabelecimento.

Observações:
• Conforme Resolução CFC nº 1.554/18, o comprovante de pagamento faz parte do processo, 
portanto, este valor deverá ser recolhido no ato da solicitação, cuja a guia será entregue por este 
Conselho. Salientamos que este órgão não recebe valores, devendo a(s) taxa(s) ser(em) recolhi-
da(s) em qualquer casa lotérica ou agência bancária.
• Informamos que após a aprovação do pedido, Vossa Senhoria receberá um e-mail do Depar-
tamento de Registro contendo o procedimento para emissão da Carteira de Identidade Profissional 
atualizada.

Prazo para a prestação dos serviços
Em até 60 (sessenta) dias da data do protocolo da solicitação ou da data do último protocolo de 
saneamento do processo, caso tenham sido apontadas irregularidades que acarretaram o envio de 
notificação e a regularização do processo, por parte do profissional.
Observação: o CRCTO tem como objetivo zelar pela celeridade dos processos, portanto, é de 
suma importância que haja, antes do envio, a verificação de todos os documentos, evitando, assim, 
irregularidades e atrasos nos processos.

Forma de prestação do serviço
Atendimento presencial.

Local de acesso
Sede do CRCTO localizada na Avenida Teotônio Segurado, 601 Sul, Conjunto 01, Lote 19 - CEP: 
77016-330 em Palmas/TO.
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5.2.9 Carteira de Identidade Profissional 

Usuário do Serviço
Bacharel em Ciências Contábeis, Profissional da contabilidade com registro originário ou transferi-
do para o CRCTO.

Serviço oferecido
É a carteira emitida pelo CRCTO após a concessão de registro na entidade como também a 2º via 
da carteira aos profissionais registrados com registro ativos.

Embasamento legal
Resolução CFC n.º 1.554, de 06 de dezembro de 2018. (capítulo I, seção II, art. 8º)
2ª edição do Manual de Registro do Sistema CFC/CRCs – 2009.

Solicitação	de	carteira	de	identidade	Profissional
Para a solicitação da primeira via da carteira, é necessário que o profissional tenha seu registro 
deferido pela Câmara de Registro. O requerimento da carteira será preenchido juntamente com a 
solicitação do registro definitivo originário 

Para solicitação de 2ª via de Carteira de Identidade Profissional acessar o portal do CRCTO no link:  
http://crcto.org.br/pagina-registro-profissional
Informe o número do Registro (UF origem-número/tipo) e a senha (caso não tenha recebido a se-
nha ou esquecido, insira o número do seu Registro Profissional e clica no botão “esqueceu a senha” 
que será encaminhada uma nova para o seu e-mail).

No campo Impressão imprima requerimento de carteira e o boleto no valor R$ 63,00 (sessenta e 
três reais). Assim, após esse procedimento, para validar o seu pedido compareça à sede deste 
Conselho, com os seguintes documentos:

• Requerimento da Carteira profissional;
• 01 foto 3x4 (colorida recente e fundo branco) e; 
• Guia devidamente quitada.

Na validação presencial haverá a coleta da impressão digital e assinatura.

OBS.: Caso tenha marcado a opção de aproveitamento de dados biométricos para validar o seu 
pedido compareça à sede deste Conselho, com os seguintes documentos:
• Requerimento da Carteira profissional e;
• Guia devidamente quitada.

Prazo para a prestação dos serviços
De 45 a 60 dias, após a validação no CRCTO. Podendo ser prorrogado em casos irregularidades 
ou de força maior.

Forma de prestação do serviço
Atendimento presencial.

Local de acesso
Sede do CRCTO localizada na Avenida Teotônio Segurado, 601 Sul, Conjunto 01, Lote 19 - CEP: 
77016-330 em Palmas/TO.
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5.2.10 Certidões 

Usuário do Serviço
Profissional da contabilidade registrado no CRCTO.

Serviço oferecido
O CRC poderá fornecer ao contador ou técnico em contabilidade certidão de inteiro teor dos assen-
tamentos cadastrais, mediante requerimento, contendo a finalidade do pedido.

Embasamento legal
Resolução CFC n.º 1.554, de 06 de dezembro de 2018. (capítulo VI, art. 33)
Resolução CFC n.º 1.580, de 05 de dezembro de 2019. (capítulo IV, art. 10º)
2ª edição do Manual de Registro do Sistema CFC/CRCs – 2009.

Solicitação de Certidão
Para emissão de certidão para outras finalidades compareça a sede do CRCTO, faça a solicitação 
mediante requerimento, Conforme a Resolução CFC n.º 1.580/2019, a emissão da certidão poderá 
ser cobrada uma taxa no valor de R$50,00 (cinquenta reais) 

Prazo para a prestação dos serviços
Em até três dias úteis após o pagamento da taxa.

Forma de prestação do serviço
Atendimento presencial ou via e-mail.

Local de acesso
Sede do CRCTO localizada na Avenida Teotônio Segurado, 601 Sul, Conjunto 01, Lote 19 - CEP: 
77016-330 em Palmas/TO.
Email: registro@crcto.org.br

5.2.11  Certidões de Regularidade 

Usuário do Serviço
Publico em geral.

Serviço oferecido
O CRC disponibiliza a emissão de Certidão de regularidade fornecida pelo CRCTO ao contador ou 
técnico em contabilidade registrado na entidade pelo portal. 

Embasamento legal
Resolução CFC n.º 1.402, de 27 de julho de 2012 (artigos 1º e 3º).

Solicitação de Certidão de regularidade
Para solicitar uma certidão de regularidade profissional, o usuário poderá acessar o portal do CRC-
TO, inserir o número de registro profissional e realizar a consulta.

Prazo para a prestação dos serviços
Acesso imediato pelo portal do CRCTO.

Forma de prestação do serviço
Portal do CRCTO.
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Local de acesso
Portal do CRCTO: https://www3.cfc.org.br/spwTO/consultacadastral/CertidaoExterna.aspx

5.2.12 Registro de Organização Contábil

Usuário do Serviço
Organização contábil. Pessoa jurídica que explora serviços contábeis.

Serviço oferecido
Registro de organização contábil que explora serviços contábeis, segundo as normas vigentes.

Compreende o registro originário, registro tranferido, registro de filial, alteração, baixa de registro, 
cancelamento de registro e reestabelecimento de registro, comunicação para a execuação de ser-
viço em outra jurisdição e alvará de organização contábil são serviços prestados pelo CRCTO.

Os documentos deverão ser enviados pelos profissionais ao CRCTO, pelos Correios ou protocoli-
zados na sede. Orientações e informações poderão ser obtidas, na sede do CRCTO ou pelo tele-
fone (63) 3219-5622.

O CRCTO é responsável por examinar e julgar os processos relativos ao registro de organizações 
contábeis.

Área responsável 
Vice-presidência de Registro. 

Forma de comunicação 
Email: registro@crcto.org.br
Telefone: (63) 3219-5622

5.2.12.1  Registro Cadastral - Sociedade

Usuário do Serviço
Organização contábil. Pessoa jurídica que explora serviços contábeis.

Serviço oferecido
É o registro concedido pelo CRCTO à sede da sociedade que possua em seus objetivos a presta-
ção de serviços contábeis.

Embasamento legal
Resolução CFC n.° 1.555/2018, de 06 de dezembro de 2018. (Capítulo II artigos 5º ao 8º)
2ª edição do Manual de Registro do Sistema CFC/CRCs – 2009.

Requisitos para acessar o serviço

As organizações contábeis devem ser integradas por contadores e técnicos em contabilidade, sen-
do permitida a associação com profissionais de outras profissões regulamentadas, na condição de 
sócio-quotista, desde que estejam registrados nos respectivos órgãos de fiscalização, buscando-se 
a reciprocidade dessas profissões. Na associação prevista, será sempre do contador e do técni-
co em contabilidade a responsabilidade técnica dos serviços que lhes forem privativos, devendo 
constar no contrato a discriminação das atribuições técnicas de cada um dos sócios. Também é 
permitida a participação de contador ou técnico em contabilidade que não figure como responsável 
técnico da sociedade contábil, na condição de sócio-quotista, desde que, no mínimo, um dos só-
-cios, contadores ou técnicos em contabilidade, figure como responsável técnico.
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Assim, o registro cadastral somente será concedido para a associação prevista quando:

I – todos os sócios estiverem devidamente registrados nos respectivos conselhos de fiscalização 
de profissões regulamentadas;
II – tiver, entre seus objetivos, atividade contábil; e
III – os sócios, contadores ou técnicos em contabilidade, forem detentores da maioria do capital 
social.

É permitido que os profissionais da contabilidade, empregados ou contratados, figurem como res-
ponsáveis técnicos por organização contábil, desde que, no ato do requerimento do registro cadas-
tral, essa situação seja comprovada por meio de contrato na Carteira de Trabalho e Previdência 
Social (CTPS), ou contrato celebrado entre as partes, e declaração de responsabilidade técnica 
assinada pelos interessados.

A pessoa jurídica poderá participar de sociedade contábil desde que possua registro cadastral ativo 
e regular em Conselho Regional de Contabilidade. Havendo débitos em nome do titular, dos sócios 
ou dos responsáveis técnicos da organização contábil ou de qualquer outra a que estejam vincula-
dos, somente será admitido o registro cadastral quando regularizada a situação.

Solicitação do Registro Cadastral - Sociedade

Para solicitar o Registro Cadastral - Sociedade, o requerente deverá comparecer a Sede do CRC-
TO e apresentar cópia (frente e verso) dos seguintes documentos.

Observações:
• Todos os sócios, responsáveis técnicos e a organização contábil deverão estar com seus 
registros em situação regular inclusive quanto a débitos.
• Conforme Resolução CFC nº 1.555/18, o comprovante de pagamento faz parte do processo, 
portanto, este valor deverá ser recolhido no ato da solicitação, cuja a guia será entregue por este 
Conselho. Salientamos que este órgão não recebe valores, devendo a(s) taxa(s) ser(em) recolhi-
da(s) em qualquer casa lotérica ou agência bancária.
• Após o registro em órgão competente, a organização contábil deverá enviar ao CRCTO uma 
cópia autenticada do instrumento do contrato social e cartão do CNPJ.
• O alvará cadastral com os dados da empresa será disponibilizado através do acesso ao 
serviço online dos sócios, após a análise e aprovação do pedido.

Prazo para a prestação do serviço

Em até 60 (sessenta) dias da data do protocolo da solicitação ou da data do último protocolo de 
saneamento do processo, caso tenham sido apontadas irregularidades que acarretaram o envio de 
notificação e a regularização do processo, por parte do profissional.
Observação: o CRCTO tem como objetivo zelar pela celeridade dos processos, portanto, é de 
suma importância que haja, antes do envio, a verificação de todos os documentos, evitando, assim, 
irregularidades e atrasos nos processos.

Forma de prestação do serviço
Atendimento presencial ou via Correios.

Local de acesso
Sede do CRCTO localizada na Avenida Teotônio Segurado, 601 Sul, Conjunto 01, Lote 19 - CEP: 
77016-330 em Palmas/TO.
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5.2.12.2 Registro Cadastral – Empresário  

Usuário do Serviço
Organização contábil. Pessoa física que explora serviços contábeis

Serviço oferecido
É o registro concedido pelo CRCTO à pessoa jurídica, profissional da contabilidade que execute 
suas atividades independentemente do local e do número de empresas ou serviços sob sua res-
ponsabilidade, de acordo com a Lei n.º 10.406/2002.

Embasamento legal
Resolução CFC n.° 1.555/2018, de 06 de dezembro de 2018. (Capítulo II artigos 5º ao 8º)
2ª edição do Manual de Registro do Sistema CFC/CRCs – 2009.

Requisitos para acessar o serviço
É concedido o registro cadastral como Empresário Individual à pessoa física, profissional da con-
tabilidade, que execute suas atividades independentemente do local e do número de empresas ou 
serviços sob sua responsabilidade, de acordo com a Lei n.º 10.406/2002.

É permitido que profissionais da contabilidade, empregados ou contratados, figurem como res-
ponsáveis técnicos por Organização Contábil Empresário, desde que, no ato do requerimento do 
cadastro, essa situação seja comprovada por meio de contrato na Carteira de Trabalho e Previdên-
cia Social (CTPS) ou contrato celebrado entre as partes e declaração de responsabilidade técnica 
assinada pelos interessados.

Havendo débito em nome do titular ou dos responsáveis técnicos da Organização Contábil Em-
presário ou, ainda, de outra organização contábil a que estes estejam vinculados, somente será 
admitido o registro cadastral quando regularizada a situação.

Solicitação do Registro Cadastral – Empresário 
Para solicitar o Registro Cadastral - Empresário, o requerente deverá comparecer a Sede do CRC-
TO e apresentar cópia (frente e verso) dos seguintes documentos.

• Requerimento preenchido EM DUAS VIAS padrão deste CRCTO (disponibilizado Portal 
CRCTO); 
• Juntar comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
• Uma via original e cópia simples, que será autenticada pelo CRC do requerimento de empre-
sário e/ou alterações, devidamente registrados na Junta Comercial;
• Original acompanhada de cópia simples do comprovante de endereço residencial recente 
(exemplos: contas de água, luz, gás, telefone e outros);
• Taxa de registro (a guia será emitida no atendimento do CRCTO mediante apresentação da 
documentação solicitada).

Observações:

• O titular e os responsáveis técnicos pela organização contábil deverão estar em situação 
regular e em pleno gozo de suas prerrogativas profissionais.
• O alvará cadastral com os dados da empresa será disponibilizado através do acesso ao 
serviço on-line do titular, após a análise e aprovação do pedido.
• Conforme Resolução CFC nº 1.555/18, o comprovante de pagamento faz parte do proces-
so, portanto, este valor deverá ser recolhido no ato da solicitação, cuja guia será entregue por este 
Conselho. Salientamos que este órgão não recebe valores, devendo a(s) taxa(s) ser(em) recolhi-
da(s) em qualquer casa lotérica ou agência bancária.
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Prazo para a prestação do serviço
Em até 60 (sessenta) dias da data do protocolo da solicitação ou da data do último protocolo de 
saneamento do processo, caso tenham sido apontadas irregularidades que acarretaram o envio de 
notificação e a regularização do processo, por parte do profissional.
Observação: o CRCTO tem como objetivo zelar pela celeridade dos processos, portanto, é de 
suma importância que haja, antes do envio, a verificação de todos os documentos, evitando, assim, 
irregularidades e atrasos nos processos.

Forma de prestação do serviço
Atendimento presencial ou via Correios.

Local de acesso
Sede do CRCTO localizada na Avenida Teotônio Segurado, 601 Sul, Conjunto 01, Lote 19 - CEP: 
77016-330 em Palmas/TO.

5.2.12.3 Registro Cadastral - Eireli

Usuário do Serviço
Organização contábil. Pessoa jurídica que explora serviços contábeis

Serviço oferecido
É o registro concedido pelo CRCTO à pessoa jurídica unipessoal, profissional da contabilidade que 
execute suas atividades independentemente do local e do número de empresas ou serviços sob 
sua responsabilidade, de acordo com a Lei n.° 12.441/2011.

Embasamento legal
Resolução CFC n.° 1.555/2018, de 06 de dezembro de 2018. (Capítulo II artigos 5º ao 8º)
2ª edição do Manual de Registro do Sistema CFC/CRCs – 2009.

Requisitos para acessar o serviço
O registro cadastral como Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (Eireli) é concedido à 
pessoa jurídica unipessoal, profissional da contabilidade, que execute suas atividades independen-
temente do local e do número de empresas ou serviços sob sua responsabilidade, de acordo com 
a Lei n.º 12.441/2011.

Havendo débito em nome do profissional da contabilidade, somente será admitido o registro cadas-
tral quando regularizada a situação.

Solicitação do Registro Cadastral – Eireli
Para solicitar o Registro Cadastral - Eireli, o requerente deverá comparecer a Sede do CRCTO e 
apresentar cópia (frente e verso) dos seguintes documentos.

• Requerimento preenchido EM DUAS VIAS padrão deste CRCTO (disponibilizado Portal 
CRCTO) 
•  Juntar comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
• Uma via original e cópia simples, que será autenticada pelo CRC do ato constitutivo e/ou 
alterações, devidamente registrados na Junta Comercial;
• Original acompanhada de cópia simples do comprovante de endereço residencial recente 
(exemplos: contas de água, luz, gás, telefone e outros);
• Taxa de registro e anuidade proporcional (a guia será emitida no atendimento do CRCTO 
mediante apresentação da documentação solicitada).
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Observações:
• O titular e os responsáveis técnicos pela organização contábil deverão estar em situação 
regular e em pleno gozo de suas prerrogativas profissionais.
• O alvará cadastral com os dados da empresa será disponibilizado através do acesso ao 
serviço on-line do titular, após a análise e aprovação do pedido.
• Conforme Resolução CFC nº 1.555/18, o comprovante de pagamento faz parte do processo, 
portanto, este valor deverá ser recolhido no ato da solicitação, cuja a guia será entregue por este 
Conselho. Salientamos que este órgão não recebe valores, devendo a(s) taxa(s) ser(em) recolhi-
da(s) em qualquer casa lotérica ou agência bancária.

Prazo para a prestação do serviço
Em até 60 (sessenta) dias da data do protocolo da solicitação ou da data do último protocolo de 
saneamento do processo, caso tenham sido apontadas irregularidades que acarretaram o envio de 
notificação e a regularização do processo, por parte do profissional.

Observação: o CRCTO tem como objetivo zelar pela celeridade dos processos, portanto, é de 
suma importância que haja, antes do envio, a verificação de todos os documentos, evitando, assim, 
irregularidades e atrasos nos processos.

Forma de prestação do serviço
Atendimento presencial ou via Correios.

Local de acesso
Sede do CRCTO localizada na Avenida Teotônio Segurado, 601 Sul, Conjunto 01, Lote 19 - CEP: 
77016-330 em Palmas/TO.

5.2.12.4 Registro Cadastral de Filial 

Usuário do Serviço
Organização contábil. Pessoa jurídica que explora serviços contábeis

Embasamento legal
Resolução CFC n.° 1.555/2018, de 06 de dezembro de 2018. (Capítulo II artigos 13 e 14)
2ª edição do Manual de Registro do Sistema CFC/CRCs – 2009.

Requisitos para acessar o serviço
O registro cadastral de filial será concedido à organização contábil mediante requerimento ao CRC 
da respectiva jurisdição, contendo o nome do titular, dos sócios e dos responsáveis técnicos pela 
filial.

Solicitação de Registro Cadastral de Filial
Para solicitar o Registro Cadastral - Filial, o requerente deverá comparecer a Sede do CRCTO e 
apresentar cópia (frente e verso) dos seguintes documentos.

• Requerimento preenchido EM DUAS VIAS padrão deste CRCTO (disponibilizado no Portal 
CRCTO);
•  Apresentar original acompanhada de cópia simples ou cópia autenticada da alteração con-
tratual de constituição da filial com registro em órgão competente Observação: o contrato e as 
alterações deverão esta em conformidade com a Resolução CFC 1.555/18;
• Enviar comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
• Certidão de Regularidade no respectivo órgão de fiscalização para os sócios que não são 
profissionais da contabilidade (se houver);
• Declaração informando o responsável técnico pela filial; 
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• Taxa de registro e anuidade proporcional (a guia será emitida no atendimento do CRCTO 
mediante apresentação da documentação solicitada).

Observações:
• Todos os sócios, responsáveis técnicos e a organização contábil deverão estar com seus 
registros em situação regular, inclusive quanto a débitos, junto ao CRC de origem.
• Deverá ser informado ao menos um responsáveis técnicos que deverá possuir registro 
transferido ou comunicação de exercício profissional, ambos em situação regular, inclusive quanto 
a débitos, junto ao CRCTO.
• Conforme Resolução CFC nº 1.555/18, o comprovante de pagamento faz parte do proces-
so, portanto, este valor deverá ser recolhido no ato da solicitação. Salientamos que este órgão não 
recebe valores, devendo a(s) taxa(s) ser(em) recolhida(s) em qualquer casa lotérica ou agência 
bancária.
• Após o registro em órgão competente no estado do Tocantins, a organização contábil de-
verá enviar ao CRCTO uma cópia autenticada do instrumento de alteração contratual e cartão do 
CNPJ.
• O alvará cadastral com os dados da empresa será disponibilizado através do acesso ao 
serviço on-line dos sócios, após a análise e aprovação do pedido.

Prazo para a prestação do serviço
Em até 60 (sessenta) dias da data do protocolo da solicitação ou da data do último protocolo de 
saneamento do processo, caso tenham sido apontadas irregularidades que acarretaram o envio 
de notificação e a regularização do processo, por parte do profissional.
Observação: o CRCTO tem como objetivo zelar pela celeridade dos processos, portanto, é de 
suma importância que haja, antes do envio, a verificação de todos os documentos, evitando, as-
sim, irregularidades e atrasos nos processos.

Forma de prestação do serviço
Atendimento presencial ou via Correios.

Local de acesso
Sede do CRCTO localizada na Avenida Teotônio Segurado, 601 Sul, Conjunto 01, Lote 19 - CEP: 
77016-330 em Palmas/TO.

5.2.12.5 Registro Cadastral Transferido 

Usuário do Serviço
Organização contábil. Pessoa jurídica que explora serviços contábeis

Embasamento legal
Resolução CFC n.° 1.555/2018, de 06 de dezembro de 2018. (Capítulo II artigos 9º a 11º)
2ª edição do Manual de Registro do Sistema CFC/CRCs – 2009.
Serviço oferecido
É o concedido pelo CRCTO quando o Estado do Tocantins é a nova jurisdição a sede da organi-
zação contábil.

Requisitos para acessar o serviço
O pedido de registro cadastral transferido será protocolizado no CRC da nova sede da organiza-
ção contábil, que deverá encaminhar o requerimento, após a comprovação de recolhimento de 
taxas e anuidade proporcional.
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Solicitação de Registro Cadastral Transferido
O registro cadastral Transferido será concedido à organização contábil mediante requerimento ao 
CRC da respectiva jurisdição, contendo o nome do titular, dos sócios e dos responsáveis técnicos 
pela empresa.

• Requerimento preenchido EM DUAS VIAS padrão deste CRCTO (disponibilizado Portal 
CRCTO); 
• Apresentar original acompanhada de cópia simples da alteração contratual alterando o en-
dereço, com registro em órgão competente Observação: o contrato e as alterações deverão esta 
em conformidade com a Resolução CFC 1.555/18;
• Situação regular da organização contábil, do titular, sócios profissionais da contabilidade e 
dos responsáveis técnicos junto ao CRC de origem;
• Certidão de Regularidade no respectivo órgão de fiscalização para os sócios que não são 
profissionais da contabilidade (se houver);
• Enviar comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
• Apresentar comprovação de registro em órgão de classe dos sócios que não sejam pro-
fissionais da contabilidade, sendo, original acompanhada de cópia simples ou cópia autenticada 
(frente e verso) do RG, CPF e da carteira de identidade profissional emitida pelo respectivo órgão 
de classe;
• Taxa de registro;
• Anuidade proporcional/se houver (a guia será emitida no atendimento do CRCTO mediante 
apresentação da documentação solicitada se houver).

Observações:
• Todos os sócios, responsáveis técnicos e a organização contábil deverão estar com seus 
registros em situação regular, inclusive quanto a débitos, junto ao CRC de origem.
• Todos os sócios e, responsáveis técnicos deverão possuir registro transferido ou comuni-
cação de exercício profissional, ambos em situação regular, inclusive quanto a débitos, junto ao 
CRCTO.
• Conforme Resolução CFC nº 1.555/18, o comprovante de pagamento faz parte do processo, 
portanto, este valor deverá ser recolhido no ato da solicitação. Salientamos que este órgão não 
recebe valores, devendo a(s) taxa(s) ser(em) recolhida(s) em qualquer casa lotérica ou agência 
bancária.

Prazo para a prestação do serviço
Em até 60 (sessenta) dias da data do protocolo da solicitação ou da data do último protocolo de 
saneamento do processo, caso tenham sido apontadas irregularidades que acarretaram o envio de 
notificação e a regularização do processo, por parte do profissional.
Observação: o CRCTO tem como objetivo zelar pela celeridade dos processos, portanto, é de 
suma importância que haja, antes do envio, a verificação de todos os documentos, evitando, assim, 
irregularidades e atrasos nos processos.

Forma de prestação do serviço
Atendimento presencial ou via Correios.

Local de acesso
Sede do CRCTO localizada na Avenida Teotônio Segurado, 601 Sul, Conjunto 01, Lote 19 - CEP: 
77016-330 em Palmas/TO.

5.2.12.6 Alteração de Registro Cadastral

Usuário do Serviço
Organização contábil registrada no CRCTO.
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Serviço oferecido
É toda e qualquer alteração que implique mudança nos dados cadastrais da Organização Contábil, 
inclusive a que disponha sobre mudança de responsabilidade técnica.

Embasamento legal
Resolução CFC n.° 1.555/2018, de 06 de dezembro de 2018. (Capítulo VI artigos 21 ao 22)
2ª edição do Manual de Registro do Sistema CFC/CRCs – 2009.

Requisitos para acessar o serviço
Se houver alguma alteração nos atos constitutivos da organização contábil, ela será objeto de aver-
bação no CRC, no prazo de até 30 dias, a contar da data da ocorrência do fato.

Processamento do serviço
Para solicitar a Alteração de Registro Cadastral, o requerente deverá comparecer a Sede do CRC-
TO e apresentar cópia (frente e verso) dos seguintes documentos.

• Requerimento preenchido EM DUAS VIAS padrão deste CRCTO (disponibilizado Portal 
CRCTO);
• Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
• Enviar todas as vias originais do instrumento de contrato social mais uma cópia simples. 
Ressaltamos, ainda, que as vias deverão estar devidamente assinadas por todos os sócios e tes-
temunhas e com os respectivos vistos em todas as folhas;
• Apresentar original acompanhada de cópia simples do contrato social caso o instrumento já 
possua registro em órgão competente;
• Documento de identidade, CPF, comprovante de regularidade com serviço militar obrigatório 
para os homens com idade inferior a 46 anos;
• Apresentar comprovação de registro em órgão de classe dos sócios que não sejam profis-
sionais da contabilidade, sendo, original acompanhada de cópia simples (frente e verso) do RG, 
CPF e da carteira de identidade profissional emitida pelo respectivo órgão de classe;
• Taxa de registro (a guia será emitida no atendimento do CRCTO mediante apresentação da 
documentação solicitada).

Prazo para a prestação do serviço
Em até 60 (sessenta) dias da data do protocolo da solicitação ou da data do último protocolo de 
saneamento do processo, caso tenham sido apontadas irregularidades que acarretaram o envio de 
notificação e a regularização do processo, por parte do profissional.
Observação: o CRCTO tem como objetivo zelar pela celeridade dos processos, portanto, é de 
suma importância que haja, antes do envio, a verificação de todos os documentos, evitando, assim, 
irregularidades e atrasos nos processos.

Forma de prestação do serviço
Atendimento presencial ou via Correios.

Local de acesso
Sede do CRCTO localizada na Avenida Teotônio Segurado, 601 Sul, Conjunto 01, Lote 19 - CEP: 
77016-330 em Palmas/TO.

5.2.12.7 Baixa de Registro Cadastral

Usuário do Serviço
Organização contábil registrada no CRCTO.
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Serviço oferecido
É o ato decorrente da interrupção das atividades na área contábil.

Embasamento legal
Resolução CFC n.° 1.555/2018, de 06 de dezembro de 2018. (Capítulo IV artigos 17 e 18)
2ª edição do Manual de Registro do Sistema CFC/CRCs – 2009.

Requisitos para acessar o serviço
Requerimento solicitando a baixa de registro cadastral.

Solicitação de Baixa de registro Cadastral
Para solicitar a Baixa de Registro Cadastral, o requerente deverá comparecer a Sede do CRCTO e 
apresentar cópia (frente e verso) dos seguintes documentos.

• Requerimento preenchido EM DUAS VIAS padrão deste CRCTO (disponibilizado Portal 
CRCTO); 
• Comprovante de interrupção das atividades (alteração contratual paralisando as atividades 
ou alteração mudando o objetivo social e outros).
• Enviar cópia simples da última alteração contratual consolidada, averbada em Órgão com-
petente. Caso a última não esteja consolidada, enviar cópia das demais alterações contratuais.

Observação:
• A anuidade da Organização Contábil será devida proporcionalmente, se requerida a baixa 
até 31 de março e, integralmente, após essa data (Resolução CFC nº 1.555/18).

Prazo para a prestação do serviço
Em até 60 (sessenta) dias da data do protocolo da solicitação ou da data do último protocolo de 
saneamento do processo, caso tenham sido apontadas irregularidades que acarretaram o envio de 
notificação e a regularização do processo, por parte do profissional.
Observação: o CRCTO tem como objetivo zelar pela celeridade dos processos, portanto, é de 
suma importância que haja, antes do envio, a verificação de todos os documentos, evitando, assim, 
irregularidades e atrasos nos processos.

Forma de prestação do serviço
Atendimento presencial ou via Correios.

Local de acesso
Sede do CRCTO localizada na Avenida Teotônio Segurado, 601 Sul, Conjunto 01, Lote 19 - CEP: 
77016-330 em Palmas/TO.

5.2.12.8 Restabelecimento de Registro Cadastral 

Usuário do Serviço
Organização contábil registrado no CRCTO com registro baixado

Serviço oferecido
É o ato pelo qual o registro cadastral baixado por qualquer motivo retorna à condição de ativo.

Embasamento legal
Resolução CFC n.° 1.555/2018, de 06 de dezembro de 2018. (Capítulo V artigos 19 e 20)
2ª edição do Manual de Registro do Sistema CFC/CRCs – 2009.
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Requisitos para acessar o serviço
Para requerer o restabelecimento do registro cadastral, a organização contábil, o titular/sócios e os 
responsáveis técnicos deverão estar regulares no CRCTO.

Solicitação de restabelecimento de registro Cadastral
Para solicitar o restabelecimento de Registro Cadastral, o requerente deverá comparecer a Sede 
do CRCTO e apresentar cópia (frente e verso) dos seguintes documentos.

• Requerimento preenchido EM DUAS VIAS padrão deste CRCTO (disponibilizado Portal 
CRCTO); 
• Cópia dos atos constitutivos, bem como de suas alterações, ou do contrato consolidado, 
devidamente registrados no órgão competente;
• Enviar cópia simples da última alteração contratual consolidada, averbada em Órgão com-
petente. Caso a última não esteja consolidada, enviar cópia das demais alterações contratuais. 
Observação: o contrato e as alterações deverão esta em conformidade com a Resolução CFC 
1555/18.
• Certidão de Regularidade no respectivo órgão de fiscalização para os sócios que não são 
profissionais da contabilidade (se houver);
• Cópia do CNPJ;
• Taxa de registro e anuidade proporcional (a guia será emitida no atendimento do CRCTO 
mediante apresentação da documentação solicitada).

Observações:
• Todos os sócios, responsáveis técnicos e a organização contábil deverão estar com seus 
registros em situação regular inclusive quanto a débitos.
• Conforme Resolução CFC nº 1.555/18, o comprovante de pagamento faz parte do processo, 
portanto, este valor deverá ser recolhido no ato da solicitação. Salientamos que este órgão não 
recebe valores, devendo a(s) taxa(s) ser(em) recolhida(s) em qualquer casa lotérica ou agência 
bancária.
• O alvará cadastral com os dados da empresa será disponibilizado através do acesso ao 
serviço online dos sócios, após a análise e aprovação do pedido.

Prazo para a prestação do serviço
Em até 60 (sessenta) dias da data do protocolo da solicitação ou da data do último protocolo de 
saneamento do processo, caso tenham sido apontadas irregularidades que acarretaram o envio de 
notificação e a regularização do processo, por parte do profissional.
Observação: o CRCTO tem como objetivo zelar pela celeridade dos processos, portanto, é de 
suma importância que haja, antes do envio, a verificação de todos os documentos, evitando, assim, 
irregularidades e atrasos nos processos.

Forma de prestação do serviço
Atendimento presencial ou via Correios.

Local de acesso
Sede do CRCTO localizada na Avenida Teotônio Segurado, 601 Sul, Conjunto 01, Lote 19 - CEP: 
77016-330 em Palmas/TO.
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5.2.12.9 Cancelamento de Registro Cadastral 

Usuário do Serviço
Organização contábil registrada no CRCTO.

Serviço oferecido
É o ato decorrente do cancelamento do registro profissional do contabilista titular de organização 
contábil de responsabilidade individual ou da cessação da atividade de organização contábil de 
responsabilidade coletiva.

Embasamento legal
Resolução CFC n.° 1.555, de 06 de dezembro de 2018. (Capítulo III artigos 15 e 16)
2ª edição do Manual de Registro do Sistema CFC/CRCs – 2009.

Requisitos para acessar o serviço
Haver o encerramento definitivo das atividades da organização contábil.

Solicitação de Baixa de registro Cadastral
Para solicitar o cancelamento de Registro Cadastral, o requerente deverá comparecer a Sede do 
CRCTO e apresentar cópia (frente e verso) dos seguintes documentos.

• Requerimento preenchido EM DUAS VIAS padrão deste CRCTO (disponibilizado Portal 
CRCTO);
• Enviar todas as vias originais do distrato social mais uma cópia simples devidamente assi-
nadas por todos os sócios e testemunhas, vistando-se todas as folhas; 
• Enviar cópia simples da última alteração contratual consolidada, averbada em Órgão com-
petente. Caso a última não esteja consolidada, enviar cópia das demais alterações contratuais; e
• Cópia do Cancelamento do CNPJ.

Observação:
• A anuidade da Organização Contábil será devida proporcionalmente, se requerido o cance-
lamento até 31 de março e, integralmente, após essa data. (Resolução CFC nº 1.555/18).

Prazo para a prestação do serviço
Em até 60 (sessenta) dias da data do protocolo da solicitação ou da data do último protocolo de 
saneamento do processo, caso tenham sido apontadas irregularidades que acarretaram o envio de 
notificação e a regularização do processo, por parte do profissional.
Observação: o CRCTO tem como objetivo zelar pela celeridade dos processos, portanto, é de 
suma importância que haja, antes do envio, a verificação de todos os documentos, evitando, assim, 
irregularidades e atrasos nos processos.

Forma de prestação do serviço
Atendimento presencial ou via Correios.

Local de acesso
Sede do CRCTO localizada na Avenida Teotônio Segurado, 601 Sul, Conjunto 01, Lote 19 - CEP: 
77016-330 em Palmas/TO.
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5.2.12.10	Comunicação	do	exercício	profissional	em	outra	jurisdição	

Usuário do Serviço
Organização contábil registrada no CRCTO.

Serviço oferecido
Para a execução de serviços em jurisdição diversa daquela onde a organização contábil está se-
diada, é obrigatória a comunicação prévia ao CRC de destino, de forma eletrônica, por intermédio 
do site do CRC de origem.

Embasamento legal
Resolução CFC n.° 1.555, de 06 de dezembro de 2018. (Capítulo II artigo 12)
2ª edição do Manual de Registro do Sistema CFC/CRCs – 2009.

Requisitos para acessar o serviço
Quando a organização contábil executar seus serviços em jurisdição diversa daquela onde ela 
possui seu registro cadastral, é obrigatória a comunicação prévia ao CRC de destino.

Solicitação	de	Comunicação	do	exercício	profissional	em	outra	jurisdição
Para realizar a comunicação do exercício profissional em outra jurisdição (estado), é necessário 
preencher o requerimento via web no site do CRC de origem, de acordo com a informação dispo-
nível na opção “Comunicação do exercício profissional em outra jurisdição”, no link : 
http://crcto.org.br/pagina-registro-pessoa-juridica

• Situação regular do titular, sócios profissionais da contabilidade e dos responsáveis técni-
cos junto ao CRCTO;
• Situação regular da organização contábil junto ao CRCTO;
• Acessar portal do CRCTO (www.crcto.org.br - Serviços on-line).

Prazo para a prestação do serviço
Comunicação imediata realizada por meio do portal do CRCTO.

Forma de prestação do serviço
Serviço online.

Local de acesso
Portal do CRCTO: http://crcto.org.br/pagina-registro-pessoa-juridica

5.2.12.11 Emissão de alvará

Usuário do Serviço
Organização contábil registrada no CRCTO.

Serviço oferecido
O alvará atesta a regularidade da organização contábil perante o CRCTO, permitido, assim, o seu 
funcionamento.

Embasamento legal
Resolução CFC n.° 1.555, de 06 de dezembro de 2018. (Capítulo II artigo 7º e 8º)
2ª edição do Manual de Registro do Sistema CFC/CRCs – 2009.
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Requisitos para acessar o serviço
Situação regular perante o CRCTO (tanto da organização contábil quanto de seus sócios e titular).

Solicitação de Emissão de alvará 
Para solicitar a emissão do alvará, é necessário acessar o Portal do CRCTO (www.crcto.org.br - 
Serviços on-line / emitir alvarás), ou por meio do Link: http://www3.cfc.org.br/scripts/sql_consultav-
03TO.dll/login

Prazo para a prestação do serviço
Emissão imediata por meio do portal do CRCTO

Forma de prestação do serviço
Serviço online.

Local de acesso
Portal do CRCTO: http://www3.cfc.org.br/spwTO/ConsultaMenu/consultaMENU.aspx#

5.3	Fiscalização	do	Exercício	Profissional

A atividade fiscalizadora visa, primordialmente, valorizar a imagem da profissão, como também a 
proteção aos usuários da Contabilidade. Para isso, torna-se necessário conscientizar individual e 
coletivamente a classe, no sentido de valorizar cada um de seus membros, valendo-se, para tal fim, 
dos meios restritivos e coercitivos que se justifiquem e se coadunem com a dignidade, a responsa-
bilidade e o respeito aos princípios profissionais, fazendo prevalecer sua autoridade no sentido de 
que as ações fiscalizatórias resultem em benefício à sociedade.

As ações fiscalizatórias são desenvolvidas anualmente, no qual a cada ciclo de 3 (três) anos o 
Regional deve fiscalizar todas as organizações contábeis e/ou profissionais da contabilidade. A fis-
calização consiste na verificação da regularidade dos profissionais, das organizações contábeis, e 
dos executores dos serviços fisco/contábil, além destes, verificamos também os serviços técnicos 
executados pelos profissionais, entres eles: auditoria; pericia contábil; escrituração contábil; contra-
tos de prestação de serviços, e emissão de decores.

O Conselho possui ainda, outros projetos que compõem a base de diligências a serem cumpridas 
pela fiscalização do Regional, dentre eles: a fiscalização de entidades sem fins lucrativos (inclusive 
partidos políticos); órgãos públicos (esferas municipal, estadual e federal, e poderes executivos, 
legislativo e judiciário); empresas comerciais, prestadoras de serviços, e/ou indústria; instituições 
financeiras; cooperativas; e entidades fechadas de previdência complementar.

Embasamento Legal
• Decreto Lei 9295/1946
• Resolução CFC nº 1.309/2010.
• Manual de Fiscalização
 
Usuário
Profissionais da contabilidade, organizações contábeis e aqueles que estão sujeitos à fiscalização 
pelo CRCTO.
 
Requisistos para acessar o serviço
Profissionais da contabilidade, organizações contábeis, interessados e aqueles que estão sujeitos 
à fiscalização pelo CRC.
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Processamento do serviço

O CRCTO realiza suas ações fiscalizatórias, com base em um plano de trabalho elaborado para 
ser realizado durante o exercício, cujas regiões e delegacias a serem visitadas são realizadas com 
base no cadastro de profissionais e/ou organizações contábeis, e dos convênios existentes. Nas 
ações fiscalizatórias são verificados os trabalhos técnicos executados e, se os profissionais da con-
tabilidade encontram-se devidamente registrado e com sua situação regular no CRCTO. Havendo 
irregularidades, é lavrada notificação e/ou auto de infração. 

Em caso da lavratura de notificação é estabelecido o prazo de 15 (quinze) dias, para que o profis-
sional possa regularizar a situação e/ou apresentar justificativa/defesa, caso haja a regularização 
no prazo estabelecido a notificação é arquivada sumariamente, e/ou lavrado o auto de infração na 
falta de manifestação tempestiva do profissional. Após a lavratura do auto de infração é facultado 
ao profissional no prazo de 15 (quinze) dias, à apresentação de defesa no CRCTO, e recurso ao 
CFC.

Prazo para a prestação do serviço
O prazo estimado para distribuição de processo para relato é de 90 (noventa) dias, contados a 
partir do recebimento da defesa ou após vencido o prazo sem a sua apresentação, prorrogável 
por mais 30 (trinta) dias. Após a distribuição dos autos, o CRC tem o prazo de até duas Reuniões 
Plenárias Ordinárias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada. Tal 
prazo não contempla o julgamento, em grau de recurso pelo CFC, nos casos cabíveis (Art. 47 da 
Res. CFC 1.390/10). 

Prazos	Específicos	na	Tramitação	dos	Processos:
Notificação: 15 dias, a partir da cientificação, e/ou juntada do aviso de recebimento de Ar;
Defesa: 15 dias, a partir da cientificação e/ou juntada do aviso de recebimento de Ar; 
Distribuição do Processo: 90 dias, contados a partir do recebimento da defesa ou após vencido o 
prazo sem a sua apresentação, prorrogável por mais 30 dias;
Relato pelo Conselheiro: 60 dias, correspondentes a até duas reuniões plenárias, salvo prorroga-
ção por igual período expressamente motivada.
Recurso: 15 dias, contados a partir da intimação, e/ou juntada do aviso de recebimento de Ar;
Julgamento: 60 dias, correspondentes a duas reuniões plenárias.
 
Forma de prestação do serviço
Atendimento Presencial, via Correios ou Correios Eletrônicos.
 
Local de acesso
Sede do CRCTO localizada à Avenida Joaquim Teotônio Segurado, Quadra 601 Sul, Conjunto 01, 
Lote 19, CEP: 77016-330, Palmas/TO.
 
Área Responsável
Vice-presidência de Fiscalização, Ética e Disciplina.
 
Forma de comunicação
E-mail: fiscalizacao@crcto.org.br
Telefone: (63) 3219-5615
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Declaração Comprobatória de Percepção de Rendimentos - DECORE

Serviço oferecido
O decore é o documento contábil destinado a fazer provas de informações sobre percepção de 
rendimentos em favor de pessoas físicas. A responsabilidade pela emissão e assinatura do decore 
é exclusiva dos Contadores e/ou Técnicos em Contabilidade com situação regular no Conselho, 
sendo que o sistema de emissão da Decore é de responsabilidade do Conselho Federal de Con-
tabilidade.
 
Embasamento Legal
Resolução CFC n.º 1.364/2011.
 
Usuário
Profissionais da contabilidade regularmente inscritos no CRCTO.
 
Requisitos para acessar o serviço
O profissional da contabilidade emitirá a Decore, exclusivamente, por meio do sítio eletrônico do 
Conselho Regional de Contabilidade do seu registro originário ou do originário transferido, desde 
que atendidas às condições estabelecidas no Art. 24 do Decreto-Lei 9.295/1946. A emissão da De-
core fica condicionada à prévia realização do upload, efetuado eletronicamente, da documentação 
legal que lhe serviu de base, de acordo com a natureza e a atividade, e que possua relação com a 
renda a ser comprovada.

Processamento do serviço
Para emitir a decore, o profissional deve acessar o portal do CRCTO, www.crcto.org.br, acessar o 
menu “FISCALIZAÇÃO”, escolher a opção “SISTEMA DE DECORE”. Com isso, o profissional será 
direcionado ao sistema específico: http://sistemas.cfc.org.br/login. 

Neste espaço o usuário deverá confirmar seus dados para receber uma senha provisória, de pos-
se da senha, ele acessará o sistema. A partir desta etapa está apto a emitir o decore, que ao final 
do processo será assinada digitalmente, mediante certificação digital (pessoa física), em uma via 
destinada ao beneficiário, ficando o documento emitido armazenado no Banco de Dados do CRC 
à disposição para conferências futuras por parte da Fiscalização e para envio à Receita Federal do 
Brasil.
 
Prazo para prestação do serviço
Emissão: Serviço Online de emissão imediata pelo sistema.
Validade da Decore: 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão.
 
Forma de prestação do serviço
Online e/ou Fiscalização “In loco”.
 
Local de Acesso
Sistema de emissão: http://sistemas.cfc.org.br ou http://decore.cfc.org.br

Área Responsável
Vice-presidência de Fiscalização, Ética e Disciplina.
 
Forma de Comunicação
Quanto a questões relacionadas ao sistema de emissão de Decore, entre em contato com o CFC, 
pelo e-mail fiscalizacao@cfc.org.br ou pelo telefone (61) 3314-9611.
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Para esclarecimento de dúvidas, entre em contato com o CRCTO pelo e-mail fiscalizacao@crcto.
org.br ou pelo telefone (63) 3219-5615 / 3219-5616.
 
Denúncia
 
Serviço oferecido
Qualquer pessoa física ou jurídica poderá oferecer denúncia ou comunicação de irregularidades 
relativa ao exercício da profissão ou à exploração de atividades contábeis ao Conselho.
 
Embasamento Legal
Resolução CFC n.º 1.589, de 19 de março de 2020.
 
Usuário
Qualquer cidadão.
 
Requisitos para acessar o serviço
É necessário que o denunciante apresente provas que tiver do fato, para embasar sua denúncia.
 
Processamento do serviço
Qualquer pessoa física ou jurídica poderá oferecer denúncia ou comunicação de irregularidade 
relativa ao exercício da profissão ou à exploração da atividade contábil ao Conselho Regional de 
Contabilidade. A denúncia deverá ser apresentada: I - por meio de formulário eletrônico específico 
no sítio do CRC; II - por correio eletrônico (e-mail). III - por documento protocolado no CRC, via 
Correios ou presencialmente. Compete ao vice-presidente de Fiscalização, Ética e Disciplina à 
análise prévia com a finalidade de relacionar os fatos denunciados ao exercício da profissão ou à 
exploração da atividade contábil, ou, ainda, se os atos e fatos denunciados que ferem a legislação 
pertinente ou afetam a profissão contábil.

Prazo para a prestação do serviço
A denúncia poderá ser apresentada a qualquer tempo, desde que atendidas às exigências da Lei 
nº 6.838 de 29/10/1980, da Resolução CFC nº 1.589, de 19 de março de 2020, c/c a Súmula 7 do 
Conselho Federal de Contabilidade. Os fatos ocorridos há mais de 5 (cinco) anos, contados da data 
da contratação dos serviços serão considerados prescritos.

Forma de prestação do serviço:
A denúncia deverá ser apresentada: I - por meio de formulário eletrônico específico no sítio do CRC; 
II - por correio eletrônico (e-mail). III - por documento protocolado no CRC, via Correios ou presen-
cialmente.

Local de Acesso
Sede do CRCTO, localizada à Avenida Joaquim Teotônio Segurado, Quadra 601 Sul, Conjunto 01, 
Lote 19, CEP: 77016-330 em Palmas/TO.
 
Área Responsável
Vice-presidências de Fiscalização, Ética e Disciplina
 
Forma de comunicação
Pelo e-mail fiscalizacao@crcto.org.br ou pelo telefone (63) 3219-5615 / 3219-5616



CARTA DE SERVIÇOS AO USUÁRIO  2020  |  Conselho Regional de Contabilidade do Tocantins Relato Integrado 2018  |  40

5.4 DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

5.4.1	 Programa	de	Educação	Profissional	Continuada

Serviço oferecido:
Educação Profissional Continuada (EPC) é a atividade formal e reconhecida pelo Conselho Federal 
de Contabilidade, que tem o intuito de manter, atualizar e expandir os conhecimentos e compe-
tências técnicas e profissionais, as habilidades multidisciplinares e a elevação do comportamen-
to social, moral e ético dos profissionais da contabilidade, como características indispensáveis à 
qualidade dos serviços prestados e ao pleno atendimento das normas que regem o exercício da 
profissão contábil.

Diretrizes básicas do Programa de Educação Profissional Continuada:
• Fomentar a EPC dos profissionais da contabilidade; 
• Ampliar parcerias com entidades de classe, regulatórias e fiscalizatórias com o objetivo de 
apoio ao PEPC; 
• Estabelecer uniformidade de critérios para a estrutura das atividades de qualificação profis-
sional no âmbito do Sistema CFC/CRCs; 
• Estabelecer que a capacitação possa ser executada pelo próprio Sistema CFC/CRCs, por 
entidades capacitadoras reconhecidas ou pelo próprio profissional em atividades previstas nesta 
norma; 
• fomentar a ampliação do universo de capacitadoras credenciadas para possibilitar o atendi-
mento das necessidades de eventos de educação continuada. 

Embasamento legal: 
NBC PG 12 (R3) – Educação Profissional Continuada, de 7 de dezembro de 2017. 

Usuário: 
A EPC é obrigatória para todos os profissionais da contabilidade que: 
(a) estejam inscritos no Cadastro Nacional de Auditores Independentes (CNAI) do Conselho Fede-
ral de Contabilidade (CFC), exercendo, ou não, a atividade de auditoria independente; 
(b) estejam registrados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), inclusive sócios, exercendo, ou 
não, atividade de auditoria independente, responsáveis técnicos e demais profissionais que exer-
çam cargos de direção ou gerência técnica, nas firmas de auditoria registradas na CVM; 
(c) exercem atividades de auditoria independente nas instituições financeiras e nas demais entida-
des autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil (BCB), na função de responsável técnico, 
diretor, gerente, supervisor e qualquer outro integrante, com função de gerência, da equipe envol-
vida nos trabalhos de auditoria; 
(d) exercem atividades de auditoria independente nas sociedades seguradoras, resseguradoras, 
de capitalização, nas entidades abertas de previdência complementar reguladas pela Superinten-
dência de Seguros Privados (Susep) e nas entidades de previdência complementar reguladas pela 
Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) na função de responsável téc-
nico, diretor, gerente, supervisor e qualquer outro integrante, com função de gerência, da equipe 
envolvida nos trabalhos de auditoria; 
(e) exercem atividades de auditoria independente de entidades não mencionadas nas alíneas (b), 
(c) e (d), como sócio, responsável técnico ou em cargo de direção ou gerência técnica de firmas 
de auditoria e de demais organizações contábeis que tenham em seu objeto social a atividade de 
auditoria independente;
(f) sejam responsáveis técnicos pelas demonstrações contábeis, ou que exerçam funções de ge-
rência/chefia no processo de elaboração das demonstrações contábeis das empresas, reguladas e/
ou supervisionadas pela CVM, pelo BCB, pela Susep, pela Previc, e, ainda, das sociedades consi-
deradas de grande porte nos termos da Lei n.º 11.638/2007; e também as entidades sem finalidade 
de lucros que se enquadrem nos limites monetários da citada lei.
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(g) estejam inscritos no Cadastro Nacional de Peritos Contábeis (CNPC); 

Requisitos para acessar o serviço: 
Os profissionais enquadrados na regra precisam obter, no mínimo, 40 (quarenta) pontos de Edu-
cação Profissional Continuada por ano-calendário, sendo que, desses, no mínimo 08 (oito) pontos 
devem ser cumpridos com atividades de aquisição de conhecimento. 
A pontuação deve ser advinda de cursos, palestras, reuniões técnicas, docência, participação em 
comissões profissionais e técnicas, bancas acadêmicas, orientação de tese, monografia ou disser-
tação, publicação de artigos em jornais, revista, autoria e coautoria de livros e outras atividades 
acadêmicas promovidas por capacitadoras credenciadas pelo Sistema CFC/CRCs. Por isso, os 
profissionais contábeis precisam ficar atentos se as atividades que realizam, ao longo do ano, são 
devidamente pontuadas para sua área de atuação.

Processamento do serviço e prazo:
O cumprimento da pontuação exigida deve ser comprovado mediante a entrega do relatório de 
atividades, por meio digital ou impresso, até o dia 31 de janeiro do ano subsequente ao ano-base, 
acompanhado de cópia da documentação que as comprovem, quando for o caso, conforme modelo 
da NBC PG 12 (R3).

5.4.2 Eventos de capacitação 

Serviço oferecido: 
O Conselho Regional de Contabilidade do Tocantins realiza eventos de capacitação, tais como: 
palestras, cursos, seminários, workshops, etc.

Objetivo:
A realização dos cursos pelo CRCTO tem como objetivo intensificar sua política de propiciar atuali-
zação e desenvolvimento de novas competências profissionais, considerando os desafios impostos 
à classe contábil pelo mercado e pelas constantes alterações na legislação, incluindo as adequa-
ções às Normas Internacionais de Contabilidade, visando, também, implementar o programa de 
fiscalização preventiva através da educação continuada.

Usuários: 
Profissionais da contabilidade, estudantes de Ciências Contábeis e outros profissionais usuários 
da contabilidade.
 
Requisitos para participação nas atividades: 
As atividades são divulgadas no portal do CRCTO, contendo a descrição do programa, local e de-
mais informações, inclusive o público alvo para o qual a atividade é direcionada. 
As inscrições são realizadas no Sistema de Cursos/Eventos do CRCTO. Os boletos e certificados 
estarão disponíveis eletronicamente no portal. 
As apostilas dos cursos serão enviadas por e-mail aos participantes.
O CRCTO providenciará a organização do Cursos/Eventos, de acordo com o calendário anual 
aprovado. 

Área responsável: 
Setor de Desenvolvimento Profissional. 

Forma de comunicação: 
Email: desenprof@crcto.org.br ou pelo telefone: (63) 3219-5609
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5.5 EXAME DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (EQT) – AUDITORIA E PERÍCIA CONTÁBIL

Serviço Oferecido
Exame para aferição do nível de conhecimento e da competência técnico-profissional necessários 
ao contador na área de Auditoria Independente e Perícia Contábil. A aprovação assegura ao con-
tador o registro no Cadastro Nacional de Auditores Independentes (CNAI) ou no Cadastro Nacional 
de Peritos Contábeis (CNPC), ambos do Conselho Federal de Contabilidade.

Embasamento legal
Norma Brasileira de Contabilidade – NBC PA 13 (R2), de 21 de agosto de 2015. Norma Brasileira 
de Contabilidade – NBC PP 02, de 21 de outubro de 2016.
Edital de cada edição.

Usuário
Contador regularmente registrado no Conselho Regional de Contabilidade (CRC).

Requisitos para acessar o serviço
Somente poderá se inscrever para o exame o contador registrado em CRC. As inscrições deve-
rão ser efetuadas somente no Sistema EQT disponível no portal do CFC (http://www1. cfc.org.br/
sisweb/sisexam/), conforme orientações em edital. O candidato deverá efetuar o pagamento de 
taxa de inscrição para cada prova, observadas as condições contidas em edital. O candidato por-
tador de necessidades especiais deverá, no ato da inscrição, indicar no formulário as providências 
necessárias que lhe possibilitem participar do processo do Exame, sem qualquer restrição.

Processamento do serviço
O Exame deve ser aplicado pelo menos uma vez em cada ano, a critério do Plenário do CFC, em 
data e hora fixadas em edital. O CFC irá elaborar o edital, administrar e coordenar a aplicação do 
Exame em todas as suas etapas, bem como emitir e publicar, no Diário Oficial da União, relatório 
contendo o nome e o registro no CRC dos candidatos aprovados no EQT. O Exame de Qualificação 
Técnica será implementado pela aplicação de provas escritas.
As provas previstas de serem realizadas para atuação do contador em auditoria independente são 
as seguintes:
a) prova de Qualificação Técnica Geral para atuação em entidades em geral;
b) prova específica para atuação em instituições reguladas pela Comissão de Valores Mobiliá-
rios (CVM);
c) prova específica para atuação em instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do 
Brasil (BCB); e
d) prova específica para atuação em sociedades supervisionadas pela Superintendência de 
Seguros Privados (Susep).

A aprovação na prova de Qualificação Técnica Geral é requisito para a realização das provas pre-
vistas nas letras “b”, “c” e “d”, salvo se o profissional possuir inscrição ativa no Cadastro Nacional 
de Auditores Independentes (CNAI) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC). O contador pode 
realizar, simultaneamente, todas as provas previstas, entretanto, nessa situação, as provas de que 
tratam as letras “b”, “c” e “d” somente serão corrigidas se o candidato obtiver êxito na prova de 
Qualificação Técnica Geral ou se possuir inscrição ativa no CNAI.
A prova prevista de ser realizada para atuação do contador em perícia contábil é a prova de Quali-
ficação Técnica para Peritos Contábeis.
O candidato será aprovado se obtiver, no mínimo, 60% (sessenta por cento) dos pontos das ques-
tões objetivas e 60% (sessenta por cento) dos pontos das questões dissertativas previstos para 
cada prova.
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Prazo para a prestação do serviço
Publicação do Edital: antecedência mínima de 60 (sessenta) dias antes do exame. 
Inscrições: fixadas em edital.
Provas: anualmente, preferencialmente no mês de agosto.
Divulgação dos gabaritos: até 15 (quinze) dias após a data de realização da última prova. Recursos:
• Objetivas: 5 (cinco) dias a partir do dia subsequente à divulgação dos gabaritos no portal 
do CFC (www.cfc.org.br), em primeira instância; e em segunda e última instância, 5 (cinco) dias a 
partir do dia subsequente à data da disponibilização do resultado do recurso de primeira instância 
no Sistema EQT.
• Dissertativas: 5 (cinco) dias a partir do dia subsequente à divulgação do resultado, em pri-
meira instância;em segundaeúltimainstância, 5 (cinco) diasapartirdo dia subsequente à data da 
disponibilização do resultado de primeira instância no Sistema EQT.
Resultado: até 75 (setenta e cinco) dias após a data de realização das provas. Certidão deaprova-
ção:apóspublicação doresultadofinalnoDiárioOficial da União.

Forma de prestação do serviço
Atendimento virtual por meio de cadastramento da solicitação de inscrição no Sistema do Exame 
de Qualificação Técnica. O sistema permite ainda que o candidato faça seu recurso diretamente no 
sistema, consulte suas notas e emita seu certificado de aprovação.
As provas são aplicadas nas Unidades da Federação em que existirem inscritos, em locais a serem 
divulgados pelo CFC e CRCs, nas mesmas datas e horários em todo o território nacional, ajus-
tando-se, para tanto, as diferenças de fuso horário, em relação ao horário oficial de Brasília (DF), 
cabendo a sua aplicação ao Sistema CFC/CRCs.

Local de acesso
Portal do CFC: https://cfc.org.br/registro/faq/cadastro-nacional-de-auditores-independentes-cnai/

Área responsável
Vice-Presidência de Desenvolvimento Profissional.

Contato
Email: eqt@cfc.org.br 
Telefones: (61) 3314-9608 / 3314-9629

5.6 CADASTRO NACIONAL DE AUDITORES INDEPENDENTES (CNAI) 

Serviço oferecido
Cadastro de profissionais que atuam no mercado de Auditoria Independente, permitindo ao Siste-
ma CFC/CRCs conhecer a distribuição geográfica desses profissionais, como atuam no mercado e 
o nível de responsabilidade de cada um, disponibilizando essas informações aos Conselhos Regio-
nais de Contabilidade, para que estes possam fiscalizar o exercício profissional com mais eficácia.
Compete, exclusivamente, ao CFC a manutenção, a avaliação periódica e a regulamentação do 
CNAI.

Embasamento legal
Resolução CFC nº 1.495, de 20 de novembro de 2015.
Norma Brasileira de Contabilidade – NBC PA 13 (R2), de 21 de agosto de 2015.

Usuário
Contador regularmente registrado no Conselho Regional de Contabilidade (CRC).
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Requisitos para acessar o serviço
Ser contador com registro no Conselho Regional de Contabilidade (CRC) e aprovação no Exame 
de Qualificação Técnica.

Processamento do serviço
O registro no CNAI indicará as habilitações técnicas para atuação no âmbito das atividades de Au-
ditoria Independente, de acordo com as seguintes especificações:
I	 –	Qualificação	Técnica	Geral – confere ao contador o reconhecimento de capacitação ge-
ral para atuação em atividades de Auditoria Independente;
II	 –	Qualificação	Técnica	para	atuação	no	âmbito	da	Comissão	de	Valores	Mobiliários	
(CVM) – confere ao contador o reconhecimento de capacitação específica para atuação em Audi-
toria Independente de empresas que atuam no âmbito do mercado de valores mobiliários sujeitos 
ao controle da CVM;
III	 –	Qualificação	Técnica	para	atuação	no	âmbito	do	Banco	Central	do	Brasil	 (BCB) – 
confere ao contador o reconhecimento de capacitação específica para atuação em Auditoria Inde-
pendente de instituições financeiras e nas demais entidades autorizadas a funcionar pelo BCB;
IV	 –	Qualificação	Técnica	para	atuação	no	âmbito	da	Superintendência	de	Seguros	Pri-
vados (Susep) – confere ao contador o reconhecimento de capacitação específica para atuação 
em Auditoria Independente nas sociedades seguradoras, resseguradoras, de capitalização e nas 
entidades abertas de previdência complementar, reguladas pela Susep. O CNAI conterá, no míni-
mo, as seguintes informações:
I – nome completo do auditor; II–número de registro no CNAI;
 III–número do registro no CRC;e IV – as habilitações técnicas.
Para a manutenção do cadastro em cada uma das especificações, o profissional deverá comprovar, 
anualmente, a sua participação no Programa de Educação Continuada, nos termos estabelecidos 
na NBC PG 12 (R2).

Prazo para a prestação do serviço
Concessão da inscrição: contador aprovado no Exame de Qualificação Técnica será inscrito de 
forma automática no CNAI do CFC, a partir da data de publicação do resultado no Diário Oficial da 
União.
Certidão: imediatamente após a inclusão no Sistema do CNAI.

Forma de prestação do serviço
Atendimento virtual por meio do sistema informatizado do CNAI. O sistema permite a emissão de 
certidão de inscrição no CNAI, além de consulta por parte do cidadão para saber se o profissional 
realmente está inscrito no cadastro.

Local de acesso
Portal do CFC: http://cfc.org.br/registro/cnai/ 
Sistema de cadastro: http://www1.cfc.org.br/sisweb/siscnai/menu.aspx

Área responsável
Vice-Presidência de Desenvolvimento Profissional

Contato
Email: desenprof@crcto.org.br 
Telefone: (63) 3219-5609
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5.7 CADASTRO NACIONAL DE PERITOS CONTÁBEIS (CNPC) 

Serviço Oferecido
Cadastro para oferecer ao Poder Judiciário e à sociedade uma lista de profissionais qualificados 
que atuam como peritos contábeis, permitindo ao Sistema CFC/CRCs identificá- los e assim dar 
maior celeridade à ação do Judiciário, uma vez que se poderá conhecer, geograficamente e por 
especialidade, a disponibilidade desses profissionais.
O CNPC se justifica tendo em vista o novo Código de Processo Civil Brasileiro (CPC), que entrou 
em vigor no dia 18 de março de 2016, determinando que os juízes sejam assistidos por peritos 
quando a prova do fato depender de conhecimento específico e que os tribunais consultem os 
conselhos de classe para formar um cadastro desses profissionais.
Compete, exclusivamente, ao CFC a manutenção, a avaliação periódica e a regulamentação do 
CNPC.

Embasamento legal
Resolução CFC nº 1.502, de 19 de fevereiro de 2016.
Norma Brasileira de Contabilidade, NBC PP 02, de 21 de outubro de 2016.

Usuário
Contador regularmente registrado no Conselho Regional de Contabilidade (CRC).

Requisitos para acessar o serviço
Para ingressar no cadastro, os contadores deverão apresentar comprovação de experiência em 
perícia contábil, conforme Resolução CFC nº 1.502/2016, até 31 de dezembro do ano em curso. 
No ato da inscrição, é preciso, além da experiência, indicar a especificação da área de atuação e 
o estado e município em que se pretende exercer as atividades.Para a validação do cadastro, o 
contador deverá comprovar experiência em perícia contábil, anexando, no mínimo, um dos docu-
mentos a seguir:
I – cópia da Ata ou Despacho Judicial, contendo a nomeação e o protocolo de entrega do 
Laudo Pericial para comprovar a sua atuação como perito do juízo;
II – cópia da Petição com a indicação formal e o protocolo de entrega do Parecer Técnico Pe-
ricial para comprovar a atuação como perito assistente indicado pelas partes no processo judicial;
III – cópia do documento que formalizou sua contratação e a entrega do Laudo Pericial ou do 
Parecer Técnico Pericial para comprovar atuação como perito em demandas extrajudiciais que 
envolvam formas alternativas de solução de conflitos; e
IV – cópia do ato relativo à sua nomeação ou certidão emitida por órgão policial para compro-
var sua atuação como perito oficial em demandas de natureza criminal.
As comprovações exigidas nos incisos “I” e “II” poderão ser substituídas por certidões emitidas 
pelo Poder Judiciário.
As comprovações exigidas no inciso “III” poderão ser substituídas por certidão emitida por tribunais 
de arbitragem e mediação, legalmente constituídos.
A partir de 2017, o interessado sem experiência também poderá ingressar no CNPC, mediante 
aprovação prévia no Exame de Qualificação Técnica (EQT) para perito contábil, regulamentado 
pela NBC PP 02 de 2016, que tem por objetivo aferir o nível de conhecimento e a competência 
técnico-profissional necessários ao contador que pretende atuar na atividade de perícia contábil.

Processamento do serviço
Atendidas às exigências previstas na solicitação do cadastro, a inscrição no CNPC será concedida 
pelo CFC em até 30 (trinta) dias da data da solicitação, cujo cadastro conterá, no mínimo, as se-
guintes informações do profissional:
I – nome completo;
II – número de registro no CNPC;
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III – número do registro profissional no Conselho Regional de Contabilidade; IV – endereço 
eletrônico;
V – telefone de contato;
VI – domicílio profissional relativo às atividades de perícia contábil; VII – especificação da(s) 
área(s) de atuação como perito contábil; e
VIII – curriculum definido em até 350 (trezentos e cinquenta) caracteres, elaborado pelo próprio 
perito.
A partir de 1º de janeiro de 2018, o ingresso no CNPC estará condicionado exclusivamente pela 
aprovação no EQT.
Para manutenção do cadastro em cada uma das especificações, o profissional deverá comprovar, 
anualmente, a sua participação no Programa de Educação Continuada, nos termos estabelecidos 
na NBC PG 12 (R2), a partir de 1º de janeiro de 2018.

Prazo para a prestação do serviço

Solicitação de cadastro: até 31/12 da cada ano.
Concessão da inscrição: até 30 (trinta) dias da data da solicitação ou, no caso de aprovação no 
EQT, de forma automática, a partir da data de publicação do resultado no Diário Oficial da União.
Certidão: imediatamente após a concessão.

Forma de prestação do serviço
Atendimento virtual por meio do sistema informatizado do CNPC. O sistema permite consultar 
profissionais cadastrados no CNPC, além de emitir certidão para o profissional inscrito. Local de 
acesso Portal do CFC: http://cfc.org.br/registro/cnpc/ Sistema de cadastro: http://www1.cfc.org.br/
sisweb/Registro/AcessoExterno

Área responsável
Vice-Presidência de Registro.

Contato
Emails: cnpc@cfc.org.br / registro@cfc.org.br Telefone: (61) 3314-9415

5.8 NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE (NBC) 

Serviço Oferecido
Elaboração e revisão das Normas Brasileiras de Contabilidade (NBCs). As Normas Brasileiras de 
Contabilidade, com exceção dos Comunicados Técnicos, são, obrigatoriamente, submetidas à au-
diência pública, com duração mínima de 30 (trinta) dias. A submissão à audiência pública, além de 
assegurar a participação democrática da classe contábil e da sociedade como um todo, é instru-
mento essencial para a coleta de sugestões e promoção de debate de maior amplitude nas ques-
tões normativas e temas de grande relevância para a profissão contábil.

Embasamento legal
Resolução CFC n.º 1.328, de 18 de março de 2011.

Usuário
Profissional da contabilidade, organização contábil, estudante de Ciências Contábeis e sociedade 
em geral.

Requisitos para acessar o serviço
Acessar o portal do CFC no módulo de Legislação — Normas Brasileiras de Contabilidade. As au-
diências públicas são divulgadas também no portal.
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Processamento do serviço
As Normas Brasileiras de Contabilidade para o setor privado e de auditoria foram convergidas com 
as normas internacionais de contabilidade, enquanto que as do setor público estão em processo 
de convergência. Para tanto, as normas são elaboradas de diferentes maneiras, levando em con-
sideração a sua aplicação.
As normas internacionais de contabilidade do setor privado, que têm por base as IFRS,são traduzi-
das e depois analisadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). Os pronunciamentos 
contábeis, após aprovados pelo CPC, são encaminhados para o Conselho Federal de Contabilida-
de para a correspondente emissão das Normas Brasileiras de Contabilidade, se for o caso.
Outros órgãos reguladores podem também aprovar os pronunciamentos contábeis emitidos pelo 
CPC, para adoção pelas entidades supervisionadas por esses órgãos reguladores (CVM, Susep, 
BCB, ANS).

O Grupo Assessor das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público tem o 
objetivo de impulsionar o processo de convergência das normas contábeis do setor público aos 
padrões internacionais. O planejamento do grupo prevê a convergência de 35 IPSAS até o final 
do ano de 2021. As normas de auditoria da Ifac são traduzidas e depois analisadas pelo Conse-
lho Federal de Contabilidade em conjunto com o Instituto dos Auditores Independentes do Brasil 
(Ibracon). Posteriormente, são aprovados pelo CFC. As demais normas são elaboradas pelo CFC, 
seguindo o disposto na Portaria CFC n.º 20/2008.

Prazo para a prestação do serviço
Norma em audiência pública: mínimo de 30 (trinta) dias.

Forma de prestação do serviço
Atendimento virtual por meio do site do CFC.

Local de acesso
Portal do CFC: http://cfc.org.br/tecnica/normas-brasileiras-de-contabilidade/ Audiências públicas: 
http://cfc.org.br/tecnica/audiencia-publica/

Área responsável
Vice-Presidência Técnica.

Contato
Consultas técnicas: http://cfc.org.br/tecnica/consultas-tecnicas/ E-mail: tecnica@cfc.org.br 
Telefone: (61) 3314-9603

5.9 OUVIDORIA 

Serviço Oferecido
Canal de comunicação entre o cidadão e o Conselho Regional de Contabilidade do Tocantins para 
receber sugestões, elogios, solicitações, reclamações e denúncias referentes aos diversos servi-
ços prestados pelo Sistema CFC/CRCs.

Embasamento legal
Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017.

Usuário
Profissional da contabilidade, organização contábil, estudante de Ciências Contábeis e sociedade 
em geral.
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Requisitos para acessar o serviço
Preencher formulário disponível no site do CRCTO com os seguintes campos: nome, CPF, telefone, 
e-mail, confirmação de e-mail, estado, ocupação, manifestação, assunto e conteúdo da manifesta-
ção com, no máximo, 2.500 caracteres. O sistema permite anexar arquivos.

Processamento do serviço
A Ouvidoria funciona como um canal de comunicação rápido e eficiente, estreitando a relação entre 
a sociedade e o CRCTO.
Atua, em última instância, depois de esgotadas as possibilidades de ação pelas unidades organi-
zacionais do CRCTO.
As demandas são recebidas por meio de sistema informatizado, com o objetivo de propiciar ao ci-
dadão mais facilidade no encaminhamento de suas demandas, bem como acompanhá- las durante 
o seu processamento.
A Ouvidoria recebe e analisa as informações; encaminha as consultas aos setores competentes do 
CRCTO, quando necessário; acompanha o andamento do atendimento solicitado; e emite resposta 
ao cidadão.
Para “Informação” e “Solicitação”, caso a Ouvidoria já tenha a resposta cadastrada no banco de da-
dos, ela é imediatamente enviada ao consulente. Caso não, a Ouvidoria consulta a área específica 
e, posteriormente, encaminha a resposta ao cidadão.
No caso da “Sugestão”, a manifestação é analisada em conjunto e, mesmo não acatada, o cidadão 
recebe resposta da Ouvidoria.
O “Elogio” é enviado para ciência da Diretoria e Presidência do CRCTO e para a área que recebeu 
o reconhecimento.

A Ouvidoria não tem competência para apurar reclamações ou denúncias, pois não pode se sobre-
por às unidades administrativas/comissões de controle interno e externo que detêm os poderes, 
conhecimentos e técnicas de apuração de atos administrativos. A Ouvidoria encaminha as reclama-
ções e denúncias às áreas competentes, devidamente instruídas, com as devidas recomendações/
sugestões, quando necessário, e assegurando que o interessado tenha resposta.
Após envio da resposta final, o cidadão poderá avaliar o serviço da Ouvidoria.

Prazo para a prestação do serviço
Resposta às manifestações: 30 (trinta) dias.

Forma de prestação do serviço
Atendimento virtual por meio de cadastramento de manifestação no sistema informatizado de Ou-
vidoria.

Local de acesso
Portal do CRCTO
http://www.crcto.org.br/pagina-ouvidoria

Área responsável
Diretoria Executiva / Ouvidoria.

Contato
https://ouvidoria.cfc.org.br/visao/modo_manifestando.frm.php?cabecalho=1

5.10 PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E ACESSO À INFORMAÇÃO 

Serviço oferecido
Canal de comunicação com o cidadão cujo objetivo é fornecer informações sobre os atos e fatos de 
gestão praticados pelo Sistema CFC/CRCs para a classe contábil e a sociedade brasileira.
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Embasamento legal
Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. Resolução CFC nº 1.439, de 19 de abril de 2013. Acór-
dão nº 96 – TCU – Plenário, de 27 de janeiro de 2016.

Usuário
Profissional da contabilidade, organização contábil, estudante de Ciências Contábeis e sociedade 
em geral.

Requisitos para acessar o serviço
Acessar o portal do CRCTO.

Processamento do service
No Portal da Transparência e Acesso à Informação, estão disponíveis informações sobre o Conse-
lho Regional de Contabilidade do Tocantins. Por meio das consultas, é possível obter dados sobre: 
estrutura organizacional, atos normativos, calendário de reuniões, programas e projetos, execução 
orçamentária, licitações, contratos e convênios, diárias e passagens, concurso público, quadro de 
pessoal, demonstrações contábeis e prestações de contas, balanço socioambiental, dados estatís-
ticos, perguntas e respostas e documentos da Lei n.º 12.527/2011.

Prazo para a prestação do serviço
Serviço on-line de consulta imediata pelo sistema.
As informações do Portal da Transparência são atualizadas conforme segue abaixo:
1. Estrutura Organizacional – sempre que ocorrerem mudanças.
2. Atos normativos – resoluções, após publicação no Diário Oficial, e portarias, após assinatu-
ra.
3. Calendário de Reuniões – mensal.
4. Programas e Projetos – proposta orçamentária, anual, programas e projetos, após início do 
exercício, e prazo dos serviços sempre que ocorrerem mudanças.
5. Execução Orçamentária – mensal.
6. Licitações – no lançamento do edital, nas fases da licitação e no resultado da licitação.
7. Contratos e Convênios – após assinatura.
8. Diárias e Passagens – mensal.
9. Concurso Público – no lançamento do edital, nas fases do concurso, na homologação e nas 
convocações.
10. Quadro de Pessoal – a cada atualização da relação defuncionários e/ou tabela salarial; e 
folha de pagamento mensal.
11. Demonstrações Contábeis e Prestação de Contas – balancetes, mensal após aprovação 
pelo Plenário do Conselho de Contabilidade. Relatório de gestão, anual, no mínimo, após julga-
mento das contas pelo Plenário do CFC e no máximo, após 30 (trinta) dias contados da publicação 
do relatório de gestão pela unidade técnica do Tribunal de Contas da União ou pelo sistema e-Con-
tas. Demais documentos, anual após julgamento das contas pelo Plenário do CFC.
12. Balanço Socioambiental – anual, após publicação.
13. Dados Estatísticos – mensal.
14. Perguntas e Respostas – sempre que ocorrerem mudanças.
15. Documentos referentes à Lei n.º 12.527/2011 – sempre que ocorrerem mudanças.

Forma de prestação do serviço
Atendimento virtual por meio do Sistema Portal da Transparência e Acesso à Informação.

Local de acesso
O acesso ao sistema é feito pelo Portal do CRCTO: http://www3.cfc.org.br/spw/PortalTransparen-
cia/Consulta.aspx?CS=Zp24zgHpIB4=
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Área responsável
Vice-Presidência de Controle Interno

5.11 PEDIDOS DE ACESSO À INFORMAÇÃO 

Serviço oferecido
Canal de comunicação entre o cidadão e o Conselho Regional de Contabilidade do Tocantins para 
atendimento dos pedidos de acesso à informação relacionados à Lei de Acesso a Informação (LAI).

Embasamento legal
Lei n.º 12.527, de 18 de novembro de 2011. Resolução CFC n.º 1.439, de 19 de abril de 2013.
Acórdão n.º 96 – TCU – Plenário, de 27 de janeiro de 2016.

Usuário
Profissional da contabilidade, organização contábil, estudante de Ciências Contábeis e sociedade 
em geral.

Requisitos para acessar o serviço
Efetuar cadastro no Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão (e-SIC). Na tela ini-
cial do sistema, é possível encontrar informações sobre: como fazer o primeiro acesso; links para 
as normas que regulamentam o acesso à informação; Manual e-SIC: Guia do Cidadão; e dados 
estatísticos.
Após o cadastro concluído, o cidadão poderá utilizar o e-SIC sempre que precisar, acessando a 
página do sistema com o nome do usuário e senha para entrar.
Não serão atendidos pedidos genéricos, desproporcionais ou desarrazoados ou que exijam traba-
lhos adicionais de análise, interpretação ou consolidação de dados que não sejam de competên-
cia do Conselho de Contabilidade. Neste caso, se tiver conhecimento, o órgão ou entidade deve 
indicar o local onde se encontram as informações, para que o próprio requerente possa fazer as 
análises desejadas.

Processamento do serviço
O CFC, por meio da parceria com a Controladoria-Geral da União, disponibilizou o “e- SIC”– sis-
tema eletrônico web, que funciona como porta de entrada única para os pedidos de informação, a 
fim de organizar e facilitar o processo, tanto para o cidadão quanto para o CRCTO. Os pedidos que 
forem feitos pessoalmente serão registrados no e-SIC.
O e-SIC permite que qualquer pessoa, física ou jurídica, encaminhe pedidos de acesso à informa-
ção ao CRCTO. Por meio do sistema, além de fazer o pedido, é possível acompanhar o prazo pelo 
número de protocolo gerado e receber a resposta da solicitação por e-mail; entrar com recursos; e 
consultar as respostas recebidas.

O CRCTO recebe e analisa os pedidos de acesso à informação ou recursos recebidos pelo e- SIC; 
encaminha aos setores competentes do CRCTO, quando necessário; acompanha o andamento 
do atendimento solicitado; e emite resposta ao cidadão dentro do prazo estipulado pela legislação.

Prazo para a prestação do serviço
Pedido de acesso à informação: 20 (vinte) dias. 
Recurso de 1ª e 2ª instância: 5 (cinco) dias.

Forma de prestação do serviço
Atendimento presencial e virtual por meio de cadastramento de pedido de acesso à informação no 
Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão (e-SIC).
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Local de acesso
O acesso ao sistema é feito pelo Portal da Transparência e Acesso à Informação, disponível no site 
do CRCTO: http://www3.cfc.org.br/spw/PortalTransparencia/Consulta.aspx?CS=Zp24zgHpIB4=

Área responsável
Diretoria Executiva.

Contato
http://www1.cfc.org.br/sisweb/esic/site/index.html

5.12 PUBLICAÇÕES

Serviço oferecido, via Conselho Federal de Contabilidade
Jornaldo CFC: com periodicidade bimestral, o jornal traz os principais fatos e as informações insti-
tucionais do CFC mais relevantes para o conhecimento da classe.

Revista Brasileira de Contabilidade (RBC): com periodicidade bimestral, a RBC é uma fonte confi-
ável de pesquisa na área contábil e possui o conceito B3 da Capes. Para a revista, são seleciona-
dos seis artigos técnicos que abordam temáticas relacionadas à área da 

Contabilidade, que sejam de interesse para a classe contábil, podendo conter discussão teórica 
ou teórico-empírica (aplicação de teorias, soluções de problemas reais, etc.). Além dos artigos, as 
edições trazem reportagens ou entrevistas com especialistas e autoridades da área contábil, com 
a finalidade de complementar as publicações com conteúdo técnico- informativo.

CFC Informa: boletim eletrônico semanal, enviado por sistema de e-mail marketing, foi concebido 
para personalizar e dar celeridade àcomunicação da entidade com os profissionais da contabilida-
de, além de melhorar o acesso da classe a temas atuais e necessários  ao dia a dia da atividade 
profissional.

Balanço Socioambiental: instrumento que apresenta informações de natureza contábil, financei-
ra, administrativa, operacional, social e ambiental, tendo como foco o controle e a avaliação das 
práticas do CFC no que diz respeito à responsabilidade social e ao desenvolvimento sustentável.
Relatório de Gestão: instrumento que apresenta ao público e, em particular, aos órgãos de contro-
le, as ações desenvolvidas pelo CFC no decorrer do exercício em comparação às metas estabe-
lecidas.

Edições Publicadas: O CFC edita livros gratuitamente para os profissionais da contabilidade de 
todo o País.

Embasamento legal
Não aplicável.

Usuário
Profissional da contabilidade, organização contábil, estudante de Ciências Contábeis e sociedade 
em geral.

Requisitos para acessar o serviço
A RBC é uma revista eletrônica e possui conteúdo aberto à sociedade em geral. Para ter acesso 
às publicações, basta acessar o portal do CFC.
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Processamento do serviço
Todas as publicações são disponibilizadas no Portal do CFC para download, gratuitamente, de 
acordo com sua periodicidade.

Prazo para a prestação do serviço
Jornal do CFC: edição bimestral. 
Revista Brasileira de Contabilidade (RBC): edição bimestral.
CFC Informa: edição semanal.
Balanço Socioambiental: edição anual.
Relatório de Gestão: edição anual.
Edições Publicadas: de acordo com a necessidade e demanda.

Forma de prestação do serviço
Atendimento virtual por meio do site do CFC.

Local de acesso
Jornal do CFC: http://cfc.org.br/jornal-do-cfc
Revista Brasileira de Contabilidade (RBC): http://rbc.cfc.org.br 
CFC Informa: http://cfc.org.br/boletim-cfc-informa
Balanço Socioambiental: http://cfc.org.br/balanco-socioambiental/balanco-socioambiental 
Relatório de Gestão: http://cfc.org.br
Edições Publicadas: http://cfc.org.br/biblioteca/edicoes-do-cfc

Área responsável
Coordenadoria de TI e Departamento de Imprensa.

Contato:
E-mails: comsocial@cfc.org.br / rbc@cfc.org.br / cfcinforma@cfc.org.br

5.13 PROGRAMA DE VOLUNTARIADO DA CLASSE CONTÁBIL (PVCC)

Serviço oferecido
Programa que visa sensibilizar os profissionais da contabilidade sobre a importância das ações de 
voluntariado para a construção de uma sociedade mais justa e solidária. A classe contábil disponibi-
lizará seus conhecimentos em ações sociais de voluntariado organizado, registrando, mensurando 
e avaliando os resultados das atividades voluntárias empreendidas pelos profissionais da contabi-
lidade.

Subprograma 1 – Rede Nacional de Cidadania Fiscal –  Observatórios Sociais Este programa 
tem por objetivo estimular os profissionais a liderarem o processo de criação e operacionalização 
de Observatórios Sociais (OS) nos seus municípios. Os OS são organizações instituídas e man-
tidas pela sociedade civil, que têm por objetivo promover a conscientização da sociedade para 
a cidadania fiscal e propor aos governos locais a adequada e transparente gestão dos recursos 
públicos, por meio de ações de participação e controle social. Diferentemente de outras iniciativas 
que atuam denunciando erros e fraudes já ocorridas, os OS agem de forma preventiva, no fluxo dos 
processos, antes que os recursos sejam gastos.

Subprograma 2 – Educação Financeira
Esta ação é voltada a orientar a sociedade para questões relacionadas ao controle, planejamento 
e organização das finanças pessoais, buscando sensibilizá-la quanto aos riscosdoendividamento-
pessoalefamiliar,consumoconscienteeusodocartãodecrédito.
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Subprograma 3 – Doações ao Funcriança e Fundo do Idoso
Esta ação visa, em primeiro lugar, a sensibilizar e capacitar os profissionais para atuarem junto 
a seus clientes, pessoas físicas e jurídicas, a fim de obter adesão aos programas de incentivos 
fiscais que regulam as doações aos fundos municipais de proteção à criança e adolescente, bem 
como aos fundos municipais de proteção aos idosos, daqueles que têm imposto de renda devido 
em suas declarações. Em segundo lugar, tem por objetivo auxiliar as entidades a elaborarem pro-
jetos adequados para se habilitarem a receber recursos dos potenciais doadores, valendo-se dos 
benefícios fiscais.

Subprograma 4 – Ações locais de Voluntariado
Este subprograma visa recepcionar ações de voluntariado que estejam sendo empreendidas e que 
não estejam enquadradas nos demais subprogramas especificados. Tem por objetivo organizar, 
acompanhar e mensurar as ações de voluntariado realizadas pelos profissionais da contabilida-
de, submetidas à apreciação e ao cadastramento no sistema, abrangendo todo o universo de 
possibilidades de voluntariado, desde ações realizadas por profissionais individualmente a ações 
coordenadas regionalmente.

Embasamento legal 
Portaria CFC nº035/2016. Portaria CFC nº084/2016.

Usuário
Profissional da contabilidade e estudante de Ciências Contábeis com supervisão.

Requisitos para acessar o serviço
Ser profissional da contabilidade ou estudante de Ciências Contábeis e efetuar cadastro no site do 
programa.

Processamento do serviço
Para incluir os trabalhos ou ser um voluntário disponível para as possíveis ações a serem promo-
vidas pelo CRC, por meio da equipe do PVCC estadual, primeiramente o profissional ou estudante 
deverá se cadastrar no site do PVCC.
O voluntário deverá preencher os campos obrigatórios e escolher em qual projeto quer ajudar. O 
voluntário pode escolher mais de um ou todos os projetos, caso esteja disponível e assim desejar. 
Um e-mail será enviado ao coordenador estadual e uma mensagem mostrará que seu cadastro foi 
realizado com sucesso.
Para o cadastro de Pessoa Física – o estudante de Ciências Contábeis dependerá de um super-
visor, ou seja, um profissional da contabilidade com seu CRC ativo. Caso seja um professor e não 
sendo profissional da contabilidade, apenas indicar o nome do referido professor.
Por meio do próprio login, o voluntario será levado ao menu Trabalhos, onde poderá cadastrar 
novos trabalhos ou visualizar os trabalhos realizados. Para cadastrar, é necessário selecionar o 
Projeto, preencher o CNPJ da instituição (se desejar), o período do trabalho, o número de horas, a 
descrição do trabalho desenvolvido e adicionar imagens do trabalho realizado.
Ao cadastrar um trabalho, um aviso será enviado ao coordenador estadual e, caso a instituição 
não esteja cadastrada, o voluntário deverá adicioná-la no menu Cadastro Instituição.
O voluntário poderá atualizar seus dados e ainda alterar sua senha ou, se desejar, poderá desati-
var seu cadastro no PVCC. Para isso, o voluntário deverá clicar em Atualizar Cadastro.

Prazo para a prestação do serviço
Não aplicável.

Forma de prestação do serviço
Atendimento virtual por meio do Sistema do PVCC.
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Local de acesso
Portal do PVCC: http://voluntariadocontabil.cfc.org.br/

Área responsável
Vice-Presidência Institucional.

Contato
E-mail: voluntariado@cfc.org.br

5.14 Emissão de Guias e Parcelamento

Serviço Oferecido
Emissão online de boletos de anuidade em aberto e parcelamento da anuidade do exercício.

Usuário
Profissionais da Contabilidade e organizações contábeis com registro ativo no CRCTO.

Requisitos para acessar o serviço
Ser profissional da Contabilidade. Acesso a internet. Número de registro e senha ou certificado 
digital.

Processamento do serviço
Para emissão de guias de parcelamento em aberto ou para pagamento integral da anuidade, o 
profissional da contabilidade ou organização contábil deve acessar o portal do CRCTO, escolher 
a opção! Serviços online”, selecionar a opção “Emissão de guia”, selecionar a guia em aberto e 
imprimir ou salvá-la.
Para o parcelamento da anuidade do exercício ou de exercícios encerrados, deve-se comparecer 
à sede do CRCTO, ou enviar e-mail ou efetuar ligação solicitando a negociação.

Embasamento Legal
Resolução CFC nº 1.580 de 05 de dezembro de 2018.
Resolução CFC nº 1.546 de 16 de agosto de 2018.

Prazo para Prestação de serviço
Imediato no portal do CRCTO.
No caso do Parcelamento deve-se comparecer a sede do Regional ou efetuar ligação por meio do 
telefone: 63 3219-5604

Forma de prestação do serviço
Serviço online, telefônico e por e-mail

Local de acesso
Sede do CRCTO
Site do CRCTO: https://www3.cfc.org.br/spwTO/consultacadastral/TelaLogin.aspx

Área responsável
Vice-Presidência Administrativa

Contato
E-mail: cobranca@crcto.org.br/  juridico@crcto.org.br
Telefone: (63) 3219-5603/ 3219-5604


