Serviço Público Federal
Prefácio
Os Conselhos de Profissão Regulamentada, como é o caso do
Conselho Regional de Contabilidade do Paraná (CRCPR), têm em sua
essência, como principal função, a fiscalização do exercício profissional.
Tal mister é a garantia de um mercado de trabalho ético, delineado por
seus regramentos, e que busca sempre a valorização do bom profissional.
Para tanto, o CRCPR investe muito de seus recursos e busca
sempre a inovação. A fiscalização, há muito, em nosso âmbito, deixou de
ser punitiva e assumiu, num primeiro momento, o caráter orientativo, sem
qualquer prejuízo para as sanções previstas em lei àqueles profissionais
da contabilidade que cometerem deslizes éticos e disciplinares.
O ofício de fiscalizar é nobre, como é nobre também o poder de
orientação, ensino, atualização profissional e todas as ações comumente
desenvolvidas por este Conselho, sempre buscando salvaguardar um
mercado de trabalho saudável, rentável e digno para quem se habilita de
forma correta a dele desfrutar.
Nossa profissão exige cada vez mais do intelecto, do dinamismo,
da constante atualização e da correção dos atos do profissional da
contabilidade. Tudo converge, desde que observados esses aspectos para
a valorização da classe como um todo e evidentemente do profissional
individualmente.
Este manual traz informações preciosas para o cotidiano contábil.
Esperamos que lhe seja útil e desejamos que sua trajetória pela profissão
contábil lhe conduza ao sucesso!
O CRCPR estará sempre ao seu lado! Conte conosco!!
MARCOS SEBASTIÃO RIGONI DE MELLO
Presidente
ELIZANGELA DE PAULA KUHN
Vice-Presidente de Fiscalização, Ética e Disciplina
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Apresentação do CRCPR
O CRCPR é uma autarquia federal de administração indireta,
criado por meio do Decreto Lei 9295/46. Hierarquicamente subordinado
ao Conselho Federal de Contabilidade, tem como finalidades efetuar o
registro dos profissionais da contabilidade e das empresas de serviços
contábeis, dando-lhes a competente habilitação; fiscalizar o exercício
da profissão contábil (no sentido de mantê-lo dentro dos padrões legais,
técnicos e éticos inerentes à sua atividade), verificando e analisando os
trabalhos desenvolvidos, tais como: contratos de prestação de serviços
contábeis, declarações de rendimentos (DECORES), auditorias, perícias,
Demonstrações Contábeis e Escrituração Contábil de todas as empresas
– inclusive as microempresas, que devem, obrigatoriamente, manter
escrita regular; bem como representar a boa conduta ética profissional; e
regular e promover a educação profissional continuada.
Por isso, a Divisão de Fiscalização, ao lado da Divisão de Registro,
constitui um dos pilares que sustentam toda a estrutura administrativa do
CRCPR.
Fiscalização
O CRCPR em decorrência de lei, investe-se de autoridade
administrativa para julgar, tanto no aspecto disciplinar quanto ético,
os profissionais da contabilidade e demais entes, pessoas físicas ou
jurídicas, que entrem em confronto com as normas pertinentes e, da
mesma forma, representar às autoridades policiais, judiciais e de outras
áreas da administração pública quanto a fatos que não sejam da sua
alçada de decisão.
Legalmente, a fiscalização do exercício profissional está alicerçada
na letra “c” do artigo 10 do Decreto Lei nº 9295/46, bem como parametrizada
pela Resolução CFC 890/00, que define todo o seu modus operandi.
Com a fiscalização, o CRCPR garante aos profissionais habilitados o
direito de participação em um campo de trabalho, cujo mercado é imenso.
Busca proporcionar também o desenvolvimento tecnológico e científico,
no sentido do aperfeiçoamento técnico e profissional, ensejando, assim,
oferecer à sociedade o máximo de qualidade e segurança nos serviços
5
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prestados pelos profissionais e organização a que outorga a habilitação
para o exercício profissional.
Trabalhos desenvolvidos pela Fiscalização
A fiscalização desenvolvida pelo CRCPR, pelo comprometimento
de toda a equipe funcional e seguindo rigorosamente os ditames legais
necessários, representa um modelo a ser seguido nacionalmente no
âmbito do sistema CFC/CRC’s.
Considerando o que prevê a Resolução CFC 890/00 (Parâmetros
Nacionais de Fiscalização) e o Manual de Fiscalização, o trabalho
fiscalizatório inicia-se com a programação das regiões a serem fiscalizadas,
comunicação eletrônica aos profissionais que serão fiscalizados e
agendamento via sistema eletrônico (fisc-e).
Na prática, o inspetor fiscal, no uso das suas atribuições, verifica os
parâmetros a seguir:
• Situação cadastral dos profissionais e organizações contábeis;
• Elaboração da Escrituração Contábil regular para todas as
empresas;
• Estrutura das Demonstrações Contábeis;
• Existência dos contratos de prestação de serviços contábeis, a
fim de verificar os limites e a extensão da responsabilidade técnica
profissional;
• Documentação base utilizada para a emissão das Declarações
Comprobatórias de Percepção de Rendimentos – DECORES;
• Cumprimento da NBC PG 12 (R3) – Educação Profissional
Continuada;
• Trabalhos de auditoria e perícia contábil.
Quem é fiscalizado?
A fiscalização do CRCPR compreende todos os profissionais da
contabilidade, registrados ou não, além de estender sua abrangência aos
não habilitados que porventura desenvolvam atividades contábeis.
Os procedimentos fiscalizatórios que alcançam os profissionais
6
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registrados no CRCPR dividem-se em três esferas de atuação:
organizações contábeis; empresas não contábeis e órgãos públicos. A
fiscalização voltada às empresas não contábeis divide-se na verificação
de empresas comerciais/industriais/prestadoras de serviços; instituições
financeiras e entidades sem fins lucrativos.
Questões técnicas da fiscalização
Os procedimentos fiscalizatórios estão pautados nos princípios da
legalidade, finalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório e eficiência,
seguindo o que a lei determina. Destacamos a seguir os principais pontos
que são abordados na fiscalização.
1) Escrituração Contábil
1.1) Obrigatoriedade/dispensa
Inúmeros são os dispositivos legais que tratam da obrigatoriedade
de elaboração da Escrituração Contábil regular de todas as empresas,
independente do porte, enquadramento tributário ou situação fiscal
(Constituição Federal; Lei das S/A; Lei da Recuperação Judicial; Normas
do CFC, etc.). Ressaltam-se principalmente as NBC’s e os artigos 1.179
e 1.180 da lei 10.406/02 (CC):
Art. 1.179. O empresário e a sociedade empresária são obrigados
a seguir um sistema de contabilidade, mecanizado ou não, com base
na escrituração uniforme de seus livros, em correspondência com a
documentação respectiva, e a levantar anualmente o Balanço Patrimonial
e o de resultado econômico.
§ 1o Salvo o disposto no art. 1.180, o número e a espécie de livros
ficam a critério dos interessados.
§ 2o É dispensado das exigências deste artigo o pequeno empresário
a que se refere o art. 970.
Art. 1.180. Além dos demais livros exigidos por lei, é indispensável
o Diário, que pode ser substituído por fichas, no caso de escrituração
7
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mecanizada ou eletrônica.
Os dispositivos acima nominados são claros quanto à necessidade
da feitura da Escrituração Contábil, podendo ser dispensada nos casos
do pequeno empresário, dito no artigo 970 da Lei 10.406/02 (CC).
Art. 970. A lei assegurará tratamento favorecido, diferenciado
e simplificado ao empresário rural e ao pequeno empresário, quanto à
inscrição e aos efeitos daí decorrentes.
O pequeno empresário aludido no artigo 970 do Código Civil foi
definido por meio da Lei Complementar nº 123/06, no seu artigo 68, com
alterações promovidas pela Lei Complementar n° 155/16.
Art. 68. Considera-se pequeno empresário, para efeito de aplicação
do disposto nos arts. 970 e 1.179 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro
de 2002 (Código Civil), o empresário individual, caracterizado como
microempresa na forma desta Lei Complementar, que aufira receita bruta
anual até o limite previsto no § 1º do art. 18-A." (NR), que é R$ 81.000,00,
a partir de janeiro de 2018.
Muito além da legislação hoje vigente, que é clara quanto à
obrigatoriedade da Escrituração Contábil, chama-se especial atenção
quanto à obrigação técnica e social do profissional militante na atividade
contábil, no que se refere ao seu comprometimento em desenvolver a
atividade fim de sua formação, ou seja, a própria contabilidade.
Tudo isso independente de qualquer dispensa fiscal que possa ser
conferida às empresas optantes por regimes diferenciados de tributação.
1.2) Demonstrações Contábeis
A Interpretação Técnica ITG 2000 (R1), aprovada pela Resolução
CFC 1.330/11, determina as formalidades da Escrituração Contábil e a
necessidade de inclusão das Demonstrações Contábeis no Livro Diário.
Com relação às Demonstrações Contábeis obrigatórias, como regra geral,
destaca-se o conjunto completo, que está previsto no item 10 da NBC TG
26 (R5) - (Res. CFC 1.185/09):
10. O conjunto completo de Demonstrações Contábeis inclui:
(a) Balanço Patrimonial ao final do período;
8
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(b) Demonstração do Resultado do Período;
(ba) Demonstração do Resultado Abrangente do Período;
(c) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido do Período;
(d) Demonstração dos Fluxos de Caixa do Período;
(da) Demonstração do Valor Adicionado do Período, conforme NBC
TG 09 – Demonstração do Valor Adicionado, se exigido legalmente
ou por algum órgão regulador, ou mesmo se apresentada
voluntariamente;
(e) Notas Explicativas, compreendendo as políticas contábeis
significativas e outras informações elucidativas - alterado pela NBC
TG 26 (R3);
(ea) informações comparativas com o período anterior, conforme
especificado nos itens 38 e 38A - incluído pela NBC TG 26 (R1);
(f) Balanço Patrimonial do início do período mais antigo, comparativamente apresentado quando a entidade aplica uma
política contábil retrospectivamente, ou procede a reapresentação
retrospectiva de itens das Demonstrações Contábeis, ou quando
procede a reclassificação de itens de suas Demonstrações
Contábeis, de acordo com os itens 40A a 40D - alterado pela NBC
TG 26 (R1).
A entidade pode usar outros títulos nas demonstrações, em vez
daqueles usados nesta Norma, desde que não contrariem a legislação
societária brasileira vigente. A demonstração do resultado abrangente
pode ser apresentada em quadro demonstrativo próprio ou dentro das
mutações do patrimônio líquido - alterado pela NBC TG 26 (R1)
10 A. A entidade pode, se permitido legalmente, apresentar uma
única Demonstração do Resultado do Período e outros resultados
abrangentes, apresentados em duas seções. As seções devem ser
apresentadas juntas, com o resultado do período apresentado em primeiro
lugar, seguido pela seção de outros resultados abrangentes.
A entidade pode apresentar a demonstração do resultado como
uma demonstração separada. Neste caso, a demonstração separada
do resultado do período precederá imediatamente a demonstração que
9
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apresenta o resultado abrangente, que se inicia com o resultado do
período. (Incluído pela NBC TG 26 (R1)).
10 B. Quando da aprovação desta Norma a legislação societária
brasileira requer que seja apresentada a Demonstração do Resultado do
Período como uma seção separada - incluído pela NBC TG 26 (R1).
11. A entidade deve apresentar com igualdade de importância todas
as Demonstrações Contábeis que façam parte do conjunto completo de
Demonstrações Contábeis.
As pequenas e médias empresas (PME's) podem, por opção, adotar
a NBC TG 1000 (R1) - Contabilidade para pequenas e médias empresas.
A citada norma, no que se refere as Demonstrações Contábeis, apresenta
como conjunto completo das Demonstrações Contábeis àquelas definidas
no item 3.17 e 3.18:
3.17 - O conjunto completo de Demonstrações Contábeis da
entidade deve incluir todas as seguintes demonstrações:
(a) Balanço Patrimonial ao final do período;
(b) Demonstração do Resultado do Período de Divulgação;
(c) Demonstração do Resultado Abrangente do Período de
Divulgação. A Demonstração do Resultado Abrangente pode
ser apresentada em quadro demonstrativo próprio ou dentro das
Mutações do Patrimônio Líquido. A demonstração do resultado
abrangente, quando apresentada separadamente, começa com
o resultado do período e se completa com os itens dos outros
resultados abrangentes;
(d) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para o
período de divulgação;
(e) Demonstração dos Fluxos de Caixa para o período de divulgação;
(f) Notas Explicativas, compreendendo o resumo das políticas
contábeis significativas e outras informações explanatórias;
3.18 - Se as únicas alterações no Patrimônio Líquido durante os
períodos para os quais as Demonstrações Contábeis são apresentadas
derivarem do resultado, de distribuição de lucro, de correção de erros
de períodos anteriores e de mudanças de políticas contábeis, a entidade
10

Manual_Fiscalizacao_2018.indd 10

06/12/2018 12:39:33

Serviço Público Federal
pode apresentar uma única Demonstração dos Lucros ou Prejuízos
Acumulados no lugar da Demonstração do Resultado Abrangente e da
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido. (Obs.: Definição e
alcance da NBC TG 1000 (R1) – vide item P7 e 1.2 a 1.6 – Resolução
CFC 1.255/09).
Ainda com relação a quais Demonstrações Contábeis são
obrigatórias, ressalta-se que tratamento diferenciado pode ser observado
pelas microempresas e empresas de pequeno porte, considerando a
Resolução do CFC 1.418/12, que aprovou a ITG 1000.
A ITG 1000 define como obrigatória a elaboração do Balanço
Patrimonial, a Demonstração do Resultado e as Notas Explicativas ao
final de cada exercício social.
Apesar de não ser obrigatória para as microempresas e empresas
de pequeno porte, a elaboração da Demonstração dos Fluxos de Caixa,
a Demonstração do Resultado Abrangente e a Demonstração das
Mutações do Patrimônio Líquido é estimulada pelo Conselho Federal de
Contabilidade.
Destaca-se que "microempresa e empresa de pequeno porte" tratamse de sociedade empresária; sociedade simples; empresa individual de
responsabilidade limitada ou empresário, a que se refere o Art. 966, da
Lei n.º 10.406/02, que tenha auferido, no ano calendário anterior, receita
bruta anual até os limites previstos no art. 3º, da Lei Complementar n.º
123/06 e alterações.
De modo geral, no quadro a seguir, sintetiza-se o conjunto completo
das Demonstrações Contábeis por situação e natureza empresarial:

11
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QUADRO RESUMO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
OBRIGATÓRIAS
Demonstração
Contábil

ME e EPP ITG
1000

PME's NBC TG
1000

Regra Geral

B.P.

Obrigatório

Obrigatório

Obrigatório

D.R.

Obrigatória

Obrigatória

Obrigatória

D.R.A.

Facultativa

Obrigatória *1

Obrigatória

D.L.P.A.

Facultativa

Facultativa *2

Facultativa

D.M.P.L.

Facultativa

Obrigatória *1

Obrigatória

D.F.C.

Facultativa

Obrigatória

Obrigatório

N.E.

Obrigatórias

Obrigatórias

Obrigatórias

D.V.A.

Facultativa

Facultativa

Obrigatória *3

*1 Vide item 3.18 da NBC TG 1000 (R1), que trata da possibilidade de
apresentação da DLPA.
*2 Torna-se Demonstração Contábil obrigatória quando adotado o item
3.18 da NBC TG 1000 (R1) por ocasião da não elaboração da DRA e
DMPL.
*3 Trata-se de Demonstração Contábil obrigatória se exigida legalmente
ou por algum órgão regulador - letra “da” do item 10, da NBC TG 26 (R5)
ou, nos demais casos, pode ser apresentada voluntariamente.
Importante: vale lembrar que em todos os casos, quando
obrigatórias, as Demonstrações Contábeis deverão ser apresentadas
comparativamente, ou seja, pelo menos em duas colunas (ano de
apresentação e ano anterior), com os valores correspondentes de cada
exercício.
Fundamentação legal:
• Res. CFC 1.330/11 – ITG 2000 (R1);
12
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• Res. CFC 1.255/09, item 3.17 - NBC TG 1000 (R1);
• Res. CFC 1.185/09, item 10 - NBC TG 26 (R5);
• Res. CFC 1.418/12, item 26 a 39 - ITG 1000.
O Conselho Federal de Contabilidade editou a ITG 2002 (R1),
aprovada pela Resolução 1.409/12, que trata especificamente de
entidades sem fins lucrativos.
As Demonstrações Contábeis que devem ser elaboradas
pelas entidades sem finalidade de lucros são: Balanço Patrimonial,
Demonstração do Resultado do Período, Demonstração das Mutações
do Patrimônio Líquido, Demonstração dos Fluxos de Caixa e Notas
Explicativas, conforme previsto na NBC TG 26 (R5) ou na Seção 3 da
NBC TG 1000 (R1), quando aplicável.
No Balanço Patrimonial, a denominação da Conta Capital deve
ser substituída por Patrimônio Social, integrante do grupo Patrimônio
Líquido. No Balanço Patrimonial e nas Demonstrações do Resultado do
Período, das Mutações do Patrimônio Líquido e dos Fluxos de Caixa, as
palavras lucro ou prejuízo devem ser substituídas por superávit ou déficit
do período.
Na Demonstração do Resultado do Período, devem ser destacadas
as informações de gratuidades concedidas e serviços voluntários obtidos,
sendo então divulgadas em Notas Explicativas por tipo de atividade.
Na Demonstração dos Fluxos de Caixa, as doações devem ser
classificadas nos fluxos das atividades operacionais.
1.2.1) ITG 1000 – ME OU EPP
A ITG 1000 – Modelo Contábil para Microempresas e Empresa de
Pequeno Porte foi aprovada pela Resolução CFC nº 1.418/12, emitida
pelo Conselho Federal de Contabilidade, em 5 de dezembro de 2012.
É aplicável para os exercícios sociais iniciados a partir de 1º de janeiro
de 2012, visando beneficiar as microempresas e empresas de pequeno
porte, permitindo que possam adotar seus requisitos de forma alternativa
aos estabelecidos pela NBC TG 1000 (R1).
13
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A ITG 1000 estabelece que as microempresas e empresas de
pequeno porte devem elaborar e divulgar obrigatoriamente o Balanço
Patrimonial, a Demonstração do Resultado e as Notas Explicativas ao
final de cada exercício social.
A elaboração do conjunto completo das Demonstrações Contábeis,
incluindo, além das previstas no item 26 da ITG 1000, a Demonstração
dos Fluxos de Caixa, a Demonstração do Resultado Abrangente e a
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, apesar de não
ser obrigatória para as entidades alcançadas por esta Interpretação, é
estimulada pelo Conselho Federal de Contabilidade.
Notas Explicativas
No mínimo, as Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
devem incluir:
(a) declaração explícita e não reservada de conformidade com esta
interpretação;
(b) descrição resumida das operações da entidade e suas principais
atividades;
(c) referência às principais práticas contábeis adotadas na
elaboração das Demonstrações Contábeis;
(d) descrição resumida das políticas contábeis significativas
utilizadas pela entidade;
(e) descrição resumida de contingências passivas, quando houver; e
(f) qualquer outra informação relevante para a adequada
compreensão das Demonstrações Contábeis.
Modelo de Plano de Contas Simplificado
O Plano de Contas, mesmo que simplificado, deve ser elaborado
considerando-se as especificidades e natureza das operações realizadas,
bem como deve contemplar as necessidades de controle de informações
no que se refere aos aspectos fiscais e gerenciais. O Plano de Contas
Simplificado, apresentado no Anexo 4, deve conter, no mínimo, quatro níveis.
14
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ANEXO 4
PLANO DE CONTAS SIMPLIFICADO - ITG 1000

Código

Descrição das Contas

1

ATIVO

1.1

ATIVO CIRCULANTE

1.1.1
Caixa e equivalentes de caixa
1.1.1.01 Caixa
1.1.1.02 Bancos conta movimento
1.1.2
Contas a receber
1.1.2.01 Clientes
1.1.2.02 (-) Perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa
1.1.3
1.1.3.01
1.1.3.02
1.1.3.03

Estoque
Mercadorias
Produtos acabados
Insumos

1.1.4
1.1.4.01
1.1.4.02
1.1.4.03

Outros créditos
Títulos a receber
Impostos a recuperar
Outros valores a receber

1.3

ATIVO NÃO CIRCULANTE
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1.3.1
Realizável a longo prazo
1.3.1.01 Contas a receber
1.3.1.02 (-) Perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa
1.3.2
Investimentos
1.3.2.01 Participações societárias
1.3.2.02 Outros investimentos
1.3.3
1.3.3.01
1.3.3.02
1.3.3.03
1.3.3.04
1.3.3.05
1.3.3.06

Imobilizado
Terrenos
Edificações
Máquinas e equipamentos
Veículos
Móveis e utensílios
(-) Depreciação acumulada

1.3.4
Intangível
1.3.4.01 Softwares
1.3.4.02 (-) Amortização acumulada
2

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2.1

PASSIVO CIRCULANTE

2.1.1
Fornecedores nacionais
2.1.1.01 Fornecedor
2.1.2
Empréstimos e financiamentos
2.1.2.01 Empréstimos bancários
2.1.2.02 Financiamentos
16
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2.1.3
2.1.3.01
2.1.3.02
2.1.3.03

Obrigações fiscais
SIMPLES NACIONAL
ICMS a recolher
ISSQN a recolher

2.1.4
2.1.4.01
2.1.4.02
2.1.4.03

Obrigações trabalhistas e sociais
Salários a pagar
FGTS a recolher
INSS dos segurados a recolher

2.1.5
2.1.5.01
2.1.5.02
2.1.5.03

Contas a pagar
Telefone a pagar
Energia a pagar
Aluguel a pagar

2.1.6
2.1.6.01
2.1.6.02
2.1.6.03

Provisões
Provisão de férias
Provisão de 13º salário
Provisão de encargos sociais sobre férias e 13º salário

2.2

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

2.2.1
Financiamentos
2.2.1.01 Financiamentos Banco A
2.2.2
Outras contas a pagar
2.2.2.01 Empréstimos de sócios
2.3
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
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2.3.1
Capital social
2.3.1.01 Capital subscrito
2.3.1.02 (-) Capital a integralizar
2.3.2
Reservas
2.3.2.01 Reservas de capital
2.3.2.02 Reservas de lucros
2.3.3
Lucros/Prejuízos acumulados
2.3.3.01 Lucros acumulados
2.3.3.02 (-) Prejuízos acumulados
3

RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS (CONTAS DE RESULTADO)

3.1

RECEITAS

3.1.1
3.1.1.01
3.1.1.02
3.1.1.03
3.1.1.04

Receitas de venda
Venda de produtos
Venda de mercadorias
Venda de serviços
(-) Deduções de tributos, abatimentos e devoluções

3.1.2
Receitas financeiras
3.1.2.01 Receitas de aplicações financeiras
3.1.2.02 Juros ativos
3.1.3
Outras receitas operacionais
3.1.3.01 Receitas de venda de imobilizado
3.1.3.02 Receitas de venda de investimentos
18
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3.1.3.03 Outras receitas
3.2

CUSTOS E DESPESAS

3.2.1
3.2.1.01
3.2.1.02
3.2.1.03

Custos dos produtos, mercadorias e serviços vendidos
Custos dos insumos
Custos da mão de obra
Outros custos

3.2.2
3.2.2.01
3.2.2.02
3.2.2.03

Despesas operacionais
Despesas administrativas
Despesas com vendas
Outras despesas gerais

3.2.3
Despesas financeiras
3.2.3.01 Juros passivos
3.2.3.02 Outras despesas financeiras
3.2.4
3.2.4.01
3.2.4.02
3.2.4.03

Outras despesas operacionais
Despesas com baixa de imobilizado
Despesas com baixa de investimentos
Outras despesas

1.2.2) NBC TG 1000 (R1) – PME
Com o advento da lei 11.638/07 e 11.941/09, a contabilidade
brasileira passa pelo processo de convergência às Normas Internacionais
de Contabilidade IFRS. Neste sentido, acompanhando a evolução do
sistema contábil brasileiro, o Conselho Federal de Contabilidade editou
inúmeras normativas técnicas que tratam de assuntos eminentemente
contábeis.
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O conjunto completo das Demonstrações Contábeis está previsto
na NBC TG 26 (R5), aprovada pela Resolução CFC 1.185/09 (item 10), e
NBC TG 1000 (R1), aprovada pela Resolução CFC 1.255/09 (item 3.17).
Com relação às Demonstrações Contábeis, que obrigatoriamente
deverão ser incluídas no Livro Diário, destacam-se: a) Balanço Patrimonial;
b) Demonstração do Resultado; c) Demonstração do Resultado
Abrangente; d) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido; e)
Demonstração dos Fluxos de Caixa; f) Notas Explicativas
Notas Explicativas
As Notas Explicativas contêm informações adicionais àquelas
apresentadas no Balanço Patrimonial, na Demonstração do Resultado,
na Demonstração do Resultado Abrangente, na Demonstração dos
Lucros ou Prejuízos Acumulados (se apresentada), na Demonstração das
Mutações do Patrimônio Líquido e na Demonstração dos Fluxos de Caixa.
As Notas Explicativas fornecem descrições narrativas e detalhes de itens
apresentados nessas demonstrações e informações acerca de itens que
não se qualificam para reconhecimento nessas demonstrações.
As Notas Explicativas devem:
I) apresentar informações acerca das bases de elaboração das
Demonstrações Contábeis e das práticas contábeis específicas
utilizadas;
II) divulgar as informações relevantes que não tenham sido
apresentadas em outras partes das Demonstrações Contábeis;
III) prover informações que não tenham sido apresentadas em
outras partes das Demonstrações Contábeis, mas que sejam
relevantes para compreendê-las.
A entidade deve indicar em cada item das Demonstrações Contábeis
a referência com a respectiva informação nas Notas Explicativas.
Os principais itens a serem apresentados em Notas Explicativas
são:
a) Declaração de que as Demonstrações Contábeis foram elaboradas
em conformidade com Normas de Contabilidade. Obs.: A entidade
20
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(PME) cujas Demonstrações Contábeis estiverem em conformidade
com a NBC TG 1000 (R1) (Resolução CFC 1.255/09) deve fazer
uma declaração explícita e sem reservas dessa conformidade nas
Notas Explicativas. As Demonstrações Contábeis devem estar em
conformidade com todos os requerimentos da norma - NBC TG
1000 (R1) – para serem consideradas em conformidade;
b) resumo das principais práticas contábeis utilizadas;
c) informações de auxílio aos itens apresentados nas Demonstrações
Contábeis, na ordem em que cada demonstração é apresentada, e
na ordem em que cada conta é apresentada na demonstração;
d) a base de mensuração utilizada na elaboração das Demonstrações
Contábeis;
e) as outras práticas contábeis utilizadas que sejam relevantes para
a compreensão das Demonstrações Contábeis;
f) a entidade deve divulgar os julgamentos, no resumo das principais
práticas contábeis ou em outras Notas Explicativas, separadamente
daqueles envolvendo estimativas, que a administração utilizou no
processo de aplicação das práticas contábeis da entidade e que
possuem efeito mais significativo nos valores reconhecidos nas
Demonstrações Contábeis;
g) a entidade deve divulgar, nas Notas Explicativas, informações
sobre os principais pressupostos relativos ao futuro e outras fontes
importantes de incerteza das estimativas na data de divulgação,
que tenham risco significativo de provocar modificação material
nos valores contabilizados de ativos e passivos durante o próximo
exercício financeiro. Com respeito a esses ativos e passivos, as
Notas Explicativas devem incluir detalhes sobre: sua natureza e
seus valores contabilizados ao final do período de divulgação;
h) composição do saldo dos estoques (segregação das matérias
primas, produtos em elaboração, produtos acabados, mercadorias
para revenda e outros) e critérios de avaliação dos estoques;
i) eventuais perdas em decorrência da aplicação do Teste de
Recuperabilidade;
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j) composição do saldo do imobilizado, critérios de avaliação,
aplicação do teste de recuperabilidade, taxas de depreciação
aplicadas, cálculo da vida útil econômica dos bens;
k) relação dos investimentos, empréstimos e financiamentos
(prazos, taxas de juros);
l) investimentos em outras empresas;
m) quaisquer outras divulgações e informações úteis para melhor
entendimento das Demonstrações Contábeis.
1.2.3) ITG 2002 (R1) – Entidades sem finalidade de lucros
A ITG 2002 (R1) – Entidades sem finalidade de lucros foi aprovada
pela Resolução CFC nº 1.409/12, emitida em 21/09/2012. É aplicável
para os exercícios sociais iniciados a partir de 1º de janeiro de 2012
e estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de
reconhecimento das transações e variações patrimoniais, de estruturação
das Demonstrações Contábeis e as informações mínimas a serem
divulgadas em Notas Explicativas de entidade sem finalidade de lucros.
As Demonstrações Contábeis que devem ser elaboradas
pela entidade sem finalidade de lucros são o Balanço Patrimonial, a
Demonstração do Resultado do Período, a Demonstração das Mutações
do Patrimônio Líquido, a Demonstração dos Fluxos de Caixa e as Notas
Explicativas, conforme previsto na NBC TG 26 (R5) ou na Seção 3 da
NBC TG 1000 (R1), quando aplicável.
No Balanço Patrimonial, a denominação da conta Capital deve
ser substituída por Patrimônio Social, integrante do grupo Patrimônio
Líquido. No Balanço Patrimonial e nas Demonstrações do Resultado do
Período, das Mutações do Patrimônio Líquido e dos Fluxos de Caixa, as
palavras lucro ou prejuízo devem ser substituídas por superávit ou déficit
do período.
Na Demonstração do Resultado do Período, devem ser destacadas
as informações de gratuidade concedidas e serviços voluntários obtidos,
e divulgadas em Notas Explicativas por tipo de atividade.
Na Demonstração dos Fluxos de Caixa, as doações devem ser
classificadas nos fluxos das atividades operacionais.
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Notas Explicativas
Informações mínimas a serem divulgadas em Notas Explicativas.
As Demonstrações Contábeis devem ser complementadas por
Notas Explicativas que contenham, pelo menos, as seguintes informações:
(a) contexto operacional da entidade, incluindo a natureza social e
econômica e os objetivos sociais;
(b) os critérios de apuração da receita e da despesa, especialmente
com gratuidade, doação, subvenção, contribuição e aplicação de
recursos;
(c) relação dos tributos objetos de renúncia fiscal - alterado pela
ITG 2002 (R1);
(d) as subvenções recebidas pela entidade, a aplicação dos
recursos e as responsabilidades decorrentes dessas subvenções;
(e) os recursos de aplicação restrita e as responsabilidades
decorrentes destes;
(f) os recursos sujeitos a restrição ou vinculação por parte do doador;
(g) eventos subsequentes à data do encerramento do exercício
que tenham, ou possam vir a ter, efeito relevante sobre a situação
financeira e os resultados futuros da entidade;
(h) as taxas de juros, as datas de vencimento e as garantias das
obrigações a longo prazo;
(i) informações sobre os seguros contratados;
(j) a entidade educacional de ensino superior deve evidenciar
a adequação da receita com a despesa de pessoal, segundo
parâmetros estabelecidos pela Lei das Diretrizes e Bases da
Educação e sua regulamentação;
(k) os critérios e procedimentos do registro contábil de depreciação,
amortização e exaustão do ativo imobilizado, devendo ser observada
a obrigatoriedade do reconhecimento com base em estimativa de
sua vida útil ou econômica;
(l) segregar os atendimentos com recursos próprios dos demais
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atendimentos realizados pela entidade;
(m) todas as gratuidades praticadas devem ser registradas de
forma segregada, destacando aquelas que devem ser utilizadas
na prestação de contas junto aos órgãos governamentais,
apresentando dados quantitativos e qualitativos, ou seja, valores
dos benefícios, número de atendidos, número de atendimentos,
número de bolsistas com valores e percentuais representativos;
(n) demonstrar, comparativamente, o custo e o valor recebido
quando este valor não cobrir os custos dos serviços prestados.
1.2.4) Modelo sugerido de Demonstrações Contábeis

Balanço Patrimonial em 31/12/20X2
20X2

20X1

Ativo
Ativo Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Estoques
Ativo Não Circulante
Realizável a longo prazo
Investimentos
Imobilizado
(-) Depreciação acumulada
Intangível
(-) Amortização
Total do Ativo

-

-

Passivo
Passivo Circulante
Fornecedores

-

-
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Obrigações trabalhistas e sociais
Obrigações fiscais
Empréstimos e financiamentos
Contas a pagar
Passivo Não Circulante
Empréstimos e financiamentos
Total do passivo

-

-

Patrimônio Líquido
Capital social
Lucros ou prejuízos acumulados (*)
Reserva de capital
Reserva de lucros
Ajustes de avaliação patrimonial
Total do Patrimônio Líquido

-

-

-

-

Total do Passivo e Patrimônio Líquido
(Modelo sugerido, adaptado NBC TG 26 (R5) e CTG 02)

(*) A obrigação desta conta de não conter saldo positivo aplicase unicamente às sociedades por ações, e não às demais, e para os
balanços do exercício social terminados a partir de 31 de dezembro de
2008. Assim, todo o resultado do período deve ser destinado para reserva
de lucros e/ou distribuição aos acionistas. As demais entidades podem ter
lucros acumulados no balanço, no final do exercício, conforme previsto
nos itens 46 a 50 da Resolução CFC nº 1.159/09, os itens 42 a 43 da
Resolução CFC nº 1.152/09, e os itens 115 e 116 da Resolução CFC
nº 1.157/09. Portanto, para as entidades que não sejam sociedades por
ações, inclusive micros e pequenas empresas, nada mudou com relação
à destinação do resultado do final do exercício, ou seja, podem ter saldo
em lucros acumulados, vigorando o disposto no CTG 2000.
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Demonstração do Resultado em 31/12/20X2
20X2
Vendas de produtos, mercadorias e serviços
(-) Deduções de tributos, abatimentos e
devoluções
= Receita Líquida
(-) Custo das Vendas
Custo dos produtos, mercadorias e serviços
= Lucro Bruto
(-) DESPESAS OPERACIONAIS
Administrativas
Com vendas
Outras despesas gerais
= Resultado Operacional Antes do
Resultado Financeiro
(+/-) Resultado Financeiro
Receitas financeiras
(-) Despesas financeiras
(+/-) Outras Receitas e Despesas
Operacionais
Receitas financeiras
(-) Despesas financeiras
= Resultado Antes do IRPJ e da CSLL
(-) Contribuição social (*)
(-) Imposto de renda da pessoa jurídica (*)
= Resultado Líquido do Período
(Modelo sugerido, adaptado NBC TG 26 (R5))

20X1
-

(*) As entidades que estão enquadradas no Simples Nacional devem
evidenciar os tributos na linha “Deduções de tributos, abatimentos e
devoluções”. Neste caso, devem desconsiderar essas contas.
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Demonstração do Resultado Abrangente em 31/12/20X2
20X2 20X1
= Resultado Líquido do Período
(+/-) Outros resultados abrangentes
Variação de reserva de reavaliação (quando
existente)
Ganhos/Perdas em Planos de Previdência
Complementar ou conversão das Demonstrações
Contábeis p/ exterior
Ajuste de avaliação patrimonial
(+/-) Resultados abrangentes de empresas
investidas (quando reconhecidas pela equivalência
patrimonial)
= Resultado Abrangente do Período
(Modelo sugerido, adaptado NBC TG 26 (R5))

-

-

-
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Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/20X2
Descrição

Capital
Realizado

Saldos em 31 de dezembro de 20X0
Ajustes de exercícios anteriores
Aumento de capital
Reversão de reservas
Resultado do exercício líquido
Destinação do lucro
Reservas
Distribuição de lucros / dividendos
Saldos em 31 de dezembro de 20X1
Ajustes de exercícios anteriores
Aumento de capital
Reversão de reservas
Resultado do exercício líquido
Destinação do lucro
Reservas
Distribuição de lucros / dividendos
Saldos em 31 de dezembro de 20X2
(Modelo sugerido, adaptado NBC TG 26 (R5))

-

Reservas
Capital
-

Lucros
-

Lucros ou
Prejuízos
Acumulados

Total

-

-

Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados em 31/12/20X2

20X2
Saldo Inicial de Lucros ou Prejuízos
Acumulados
(+/-) Ajustes de Exercícios Anteriores
(+/-) Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício
(-) Destinações do Lucro
(-) Reservas
(-) Dividendos ou Lucros Distribuídos
Saldos em 31 de dezembro de 20X2
(Modelo sugerido, adaptado NBC TG 26 (R5))

20X1
-

-

-

-

-

-
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Demonstração do Fluxo de Caixa pelo Método Direto em 31/12/20X2
20X2 20X1

Fluxos de caixa das atividades operacionais
Recebimentos de clientes
Pagamentos a fornecedores e empregados
Caixa gerado pelas operações
Juros pagos
Imposto de renda e contribuição social pagos
Imposto de renda na fonte sobre dividendos recebidos

-

-

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais

-

-

-

-

-

-

Caixa líquido consumido pelas atividades de
investimento

-

-

Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Recebimento pela emissão de ações
Recebimento por empréstimo a longo prazo
Pagamento de passivo por arrendamento
Dividendos pagos (a)

-

-

Caixa líquido consumido pelas atividades de
financiamento

-

-

Fluxos de caixa das atividades de investimento
Aquisição da controlada X, líquido do caixa obtido na
aquisição
Compra de ativo imobilizado
Recebimento pela venda de equipamento
Juros recebidos
Dividendos recebidos
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Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa

-

-

Caixa e equivalentes de caixa no início do período
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período

-

-

(a) Esse valor também poderia ser apresentado no fluxo de caixa das
atividades operacionais. (Modelo sugerido, adaptado NBC TG 03 (R3))
Demonstração do Fluxo de Caixa pelo Método Indireto em 31/12/20X2

20X2
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido antes do IR e CSLL
Ajustes por:
Depreciação
Perda cambial
Resultado de equivalência patrimonial
Despesas de juros
Aumento nas contas a receber de clientes e outros
Diminuição nos estoques
Diminuição nas contas a pagar – fornecedores
Caixa gerado pelas operações
Juros pagos
Imposto de renda e contribuição social pagos
Imposto de renda na fonte sobre dividendos
recebidos
Caixa
líquido
operacionais

gerado

pelas

atividades

20X1
-

-

-

-

-

-
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Fluxos de caixa das atividades de investimento
Aquisição da controlada X, líquido do caixa obtido
na aquisição
Compra de ativo imobilizado
Recebimento pela venda de equipamento
Juros recebidos
Dividendos recebidos

-

-

-

-

-

-

-

-

Caixa líquido consumido pelas atividades de
financiamento

-

-

Aumento / Redução líquido de caixa e
equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do
período
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período

-

-

-

-

-

-

Caixa líquido consumido pelas atividades de
investimento
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Recebimento pela emissão de ações
Recebimento por empréstimos a longo prazo
Pagamento de passivo por arrendamento
Dividendos pagos (a)

(a)

Esse valor também poderia ser apresentado no fluxo de caixa das
atividades operacionais. (Modelo sugerido, adaptado NBC TG 03 (R3))
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Demonstração do Valor Adicionado em 31/12/20X2
20X2 20X1
DESCRIÇÃO
1 – RECEITAS
1.1) Vendas de mercadorias, produtos e serviços
1.2) Outras receitas
1.3) Receitas relativas à construção de ativos próprios
1.4) Provisão para créditos de liquidação duvidosa –
Reversão / (Constituição)
2 – INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS
(inclui os valores dos impostos – ICMS, IPI, PIS e
COFINS)
2.1) Custos dos produtos, das mercadorias e dos
serviços vendidos
2.2) Materiais, energia, serviços de terceiros e outros
2.3) Perda / Recuperação de valores ativos
2.4) Outras (especificar)
3 – VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)
4 – DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO
5 – VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO
PELA ENTIDADE (3-4)
6 – VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM
TRANSFERÊNCIA
6.1) Resultado de equivalência patrimonial
6.2) Receitas financeiras
6.3) Outras
7 – VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)
8 – DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO
8.1) Pessoal
-
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8.1.1 – Remuneração direta

-

-

8.1.2 – Benefícios
8.1.3 – F.G.T.S
8.2) Impostos, taxas e contribuições
8.2.1 – Federais
8.2.2 – Estaduais
8.2.3 – Municipais
8.3) Remuneração de capitais de terceiros
8.3.1 – Juros
8.3.2 – Aluguéis
8.3.3 – Outras
8.4) Remuneração de capitais próprios
8.4.1 – Juros sobre o capital próprio
8.4.2 – Dividendos
8.4.3 – Lucros retidos / Prejuízo do exercício
8.4.4 – Participação dos não-controladores nos lucros
retidos (só para consolidação)
(Modelo sugerido, adaptado NBC TG 09)

-

-

1.2.5) Orientação Técnica sobre MPEs (incluindo exemplificação
de Notas Explicativas)
Para auxiliar os responsáveis pela contabilidade das microempresas
e empresas de pequeno porte, o Conselho Federal de Contabilidade
publicou, em 2015, a Orientação Técnica Geral (OTG) 1.000, que
esclarece pontos relevantes da Interpretação Técnica Geral (ITG) 1.000,
como o que trata da obrigatoriedade de manutenção de escrituração
contábil e o que aborda os lançamentos contábeis diários, entre outros.
Esta é a primeira vez que o Conselho Federal de Contabilidade
publica uma OTG, instrumento que não tem função normativa e visa
a esclarecer pontos passíveis de dúvida por parte dos profissionais
da contabilidade. A elaboração do texto foi também uma iniciativa da
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Fenacon1 , do Sebrae2 Nacional e da Secretaria Nacional da Micro e
Pequena Empresa.
O texto esclarece sobre a obrigatoriedade de manutenção da
escrituração contábil, o regime de competência versus regime de caixa,
lançamentos contábeis diários e mensais, mensuração e critérios de
avaliação de estoques, perda por desvalorização de ativos (impairment),
reconhecimento proporcional das receitas de serviços prestados,
Demonstrações Contábeis comparadas, Notas Explicativas e cartas de
responsabilidade da administração.
A referida OTG 1000 pode ser obtida por meio do site do Conselho
Federal de Contabilidade.
1.3) Registro de livros contábeis / comunicado formal
A obrigatoriedade de manter a Escrituração Contábil regular para
todas as empresas é objeto da fiscalização do CRCPR em decorrência
do cumprimento das Normas Brasileiras de Contabilidade e legislação em
vigor, em especial o art. 1.179 e seguintes do Código Civil.
Quanto ao registro público dos livros contábeis no órgão competente,
requisita-se atenção quanto à obrigatoriedade determinada no art.
1.181, do Código Civil, e IN nº 11, do DREI – Departamento de Registro
Empresarial e Integração, a fim de dar autenticidade às informações
contábeis antes de colocá-las em uso.
O profissional da contabilidade deverá observar o que prevê o item
19, da ITG 2000 (R1), aprovada pela Resolução CFC nº 1.330/2011,
atribuindo-lhe o dever de comunicar formalmente a empresa/entidade
acerca da referida exigência.
Ressalta-se que na fiscalização realizada nas organizações
contábeis a verificação da Comunicação Formal relativa à obrigatoriedade
de Registro de Livros vem sendo exigida, sendo que se consideram
regulares os casos em que o Livro Diário esteja devidamente autenticado
Fenacon: Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas
de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisa
1

2

Sebrae: Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
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no órgão competente.
Mais uma vez primando pela fiscalização orientativa, o CRCPR
disponibiliza no próprio site um modelo para a comunicação formal que
poderá ser utilizado pelos profissionais da contabilidade.
1.4) Autenticação de livros digitais
Nos casos em que a empresa está obrigada à adoção da
Escrituração Contábil Digital (ECD), há necessidade de impressão e
autenticação do Livro Diário?
Quando a empresa está obrigada à adoção da Escrituração
Contábil Digital (ECD) e, consequentemente, entrega pelo SPED Contábil,
obrigatoriamente, o Livro Diário em forma digital deverá ser submetido à
autenticação no órgão competente, sendo dispensada a sua impressão.
A autenticação dos livros contábeis digitais será comprovada
pelo recibo de entrega emitido pelo SPED (Decreto nº 8.683/2016), não
podendo coexistir duas autenticações de Livros Diário referentes ao
mesmo período, ou seja, uma por meio do SPED e outra por meio de livro
impresso (Decreto 8.683/2016 e Lei 8.934/94, art. 39-A – incluído pela Lei
Complementar nº 147/2014).
Para esclarecimentos adicionais relacionados ao tema, destacase a IN DREI nº 11, que dispõe sobre procedimentos para a validade e
eficácia dos instrumentos de escrituração dos empresários individuais, das
empresas individuais de responsabilidade limitada - Eireli, das sociedades
empresárias, das cooperativas, dos consórcios, dos grupos de sociedades,
dos leiloeiros, dos tradutores públicos e intérpretes comerciais, bem como
a Resolução CFC 1.330/2011, que trata da Escrituração Contábil.
Para ler na íntegra, acesse o sitio:
www.juntacomercial.pr.gov.br/ >>> Legislação >>> Manual de Registro
de Empresas – DREI >>> IN DREI Nº 11, de 05 de dezembro de 2013
2) Contratos de Prestação de Serviços Contábeis
O CRCPR já utilizou diversos meios de comunicação para
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orientar e alertar os profissionais da contabilidade quanto à extrema
responsabilidade que lhes é conferida, tanto na esfera Civil, Penal, e,
principalmente, nas leis que tratam dos crimes tributários, financeiros, de
falências, das sociedades por ações, entre outras.
Com a aprovação do Código Civil Brasileiro pela Lei n.º 10.406/2002,
essa responsabilidade ficou explicitamente configurada, sendo a
contabilidade merecedora de um capítulo próprio (arts. 1.169 ao 1.195).
Diante desta realidade, torna-se necessária a adequação dos padrões de
comportamento profissional. A segurança e a garantia da qualidade das
atividades contábeis estão no Contrato de Prestação de Serviços entre o
profissional da contabilidade e seu cliente.
O Contrato de Prestação de Serviços Contábeis é o instrumento
que define os limites e a extensão da responsabilidade técnica. Neste
contexto, no ano de 2003, o Conselho Federal de Contabilidade editou
a Resolução 987, que trata da matéria, a qual passou por alteração em
Dez/2013, por meio da edição da Resolução CFC nº 1.457/2013.
Como destaque, seguem algumas novidades tratadas na citada
norma:
a) Obrigatoriedade do fornecimento de Carta de Responsabilidade
da Administração;
b) Obrigatoriedade do profissional da contabilidade na obtenção
anual da Carta de Responsabilidade da Administração para o
encerramento do exercício contábil (vide letra “d”);
c) Vinculação da Assinatura das Demonstrações Contábeis à
entrega da Carta de Responsabilidade da Administração (vide letra
“d”);
d) Exigência em contrato da entrega da Carta de Responsabilidade
da Administração obrigatória somente em contratos de novos
clientes ou quando da renovação dos contratos antigos;
e) Disponibilidade dos Modelos Básicos de: Contrato de Prestação
de Serviços Contábeis; Distrato de Prestação de Serviços Contábeis;
e Carta de Responsabilidade da Administração.
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2.1) Carta de Responsabilidade
A Carta de Responsabilidade é um documento pelo qual o contador
se resguarda, no sentido de se isentar de possíveis manipulações de
documentos por parte dos responsáveis pelas entidades. A Resolução
CFC 1.418/2012, item 14, dispõe: “A Carta de Responsabilidade tem por
objetivo salvaguardar o profissional da contabilidade no que se refere a
sua responsabilidade pela realização da escrituração contábil do períodobase encerrado, segregando-a e distinguindo-a das responsabilidades da
administração da entidade, sobretudo no que se refere à manutenção dos
controles internos e ao acesso às informações.”
A realização tempestiva e uniforme da Escrituração Contábil e a
elaboração das Demonstrações Contábeis dependem de informações que
são geradas e disponibilizadas pela administração das microempresas e
empresas de pequeno porte.
Dessa forma, a Carta de Responsabilidade tem por objetivo
distinguir as responsabilidades dos profissionais da contabilidade das
dos administradores, e deve ser obtida conjuntamente com o Contrato de
Prestação de Serviços Contábeis (de que trata a Resolução CFC 987/03)
e renovada ao término de cada exercício social. Tornou-se obrigatória por
meio da letra “i” do Art. 2º, incluído pela Resolução CFC 1.457/2013, que
alterou a Res. CFC 987/03.
ANEXO 1
CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO
Local e data
À
EMPRESA DE SERVIÇOS CONTÁBEIS XYZ
CRC n.º XX:
Endereço:
Cidade e Estado CEP
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Prezados Senhores:
Declaramos, para os devidos fins, como administrador e responsável
legal da empresa <<DENOMINAÇÃO SOCIAL>>, CNPJ xxxxxxx, que as
informações relativas ao período base <<xx.xx.xx>>, fornecidas a Vossas
Senhorias para escrituração e elaboração das Demonstrações Contábeis,
obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos
exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e
previdenciária são fidedignas.
Também declaramos:
(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de
responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de
atividade e volume de transações;
(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser
considerada ilegal, frente à legislação vigente;
(c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos
fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós
avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a
realidade do período encerrado em <<ANO BASE>>;
(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle
interno, denominado <<SISTEMA EM USO>>, são controladas e
validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa
inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e
arquivos eletrônicos gerados.
Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer
fatos ocorridos no período base que possam afetar as Demonstrações
Contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam
afetar a continuidade das operações da empresa.
Também confirmamos que não houve:
(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de
responsabilidade ou confiança;
(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material
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nas Demonstrações Contábeis;
(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos
cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas
Demonstrações Contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de
provisão para contingências passivas.
Atenciosamente,
........................................................
Administrador da Empresa ABC
Representante Legal
3) Declaração Comprobatória de Percepção de Rendimentos
- DECORE
A Declaração Comprobatória de Percepção de Rendimentos –
DECORE é o documento contábil emitido eletronicamente por meio do link
(decore/coaf), disponível no sitio do Conselho Regional de Contabilidade
do Paraná, destinado a fazer prova de informações sobre percepção de
rendimentos em favor de pessoas físicas. Atualmente, a DECORE é
disciplinada pela Res. CFC 1364/2011 e suas alterações.
A emissão da DECORE deverá estar condicionada à existência
prévia da documentação hábil e legal, fundamentada somente nos
registros do Livro Diário ou em documentos autênticos, definidos no Anexo
II da Res. CFC 1.364/2011. A documentação ficará sob a responsabilidade
do profissional que emitiu a DECORE, pelo prazo de cinco anos.
A DECORE será emitida mediante assinatura com certificação
digital (e-CPF), em uma via destinada ao beneficiário, ficando o
documento emitido armazenado no Banco de Dados do Conselho Federal
de Contabilidade, à disposição para conferências futuras por parte da
Fiscalização e para envio à Receita Federal do Brasil.
Instruções de configuração do navegador para uso do novo sistema
de DECORE:
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a) Instale preferencialmente em seu computador o programa
“Google Chrome”;
b) Tenha em mãos seu certificado digital (e-CPF);
c) Baixe e instale a extensão do ICP. Bravo Access para o Google
Chrome (software necessário para a assinatura eletrônica da
DECORE);
d) Manual para utilização do Certificado Digital:
www.crcpr.org.br >>> decore ⁄ coaf >>> Orientações sobre
a utilização do novo sistema para emissão de DECORE >>>
Certificação Digital

e) Endereço para testar a assinatura eletrônica:
www.crcpr.org.br >>> decore ⁄ coaf >>> Orientações sobre a
utilização do novo sistema para emissão de DECORE >>> http://
icpbravoaccess.com.br

f) Leia atentamente as orientações sobre a utilização do novo
sistema para emissão de DECORE, disponíveis em:
www.crcpr.org.br >>> decore ⁄ coaf >>> Orientações sobre
a utilização do novo sistema para emissão de DECORE >>>
Sistema de Decore - Orientação
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g) Configure seu navegador para permitir a exibição de “pop-ups”
no novo sistema de emissão de DECORE;
h) Agora o novo sistema para emissão de DECORE pode ser
utilizado.
4) Certidões
4.1) Certidão de Regularidade Profissional – Divisão de Registro
A emissão da Certidão de Regularidade Profissional tem por
finalidade comprovar, exclusivamente, a regularidade do profissional da
contabilidade perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da
sua emissão, quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando
solicitado em convênios, editais de licitação ou por clientes.
Ressalta-se que a Certidão de Regularidade Profissional será
expedida sempre que exigida pela legislação da profissão contábil ou
solicitada por parte interessada, não havendo obrigatoriedade expressa
de sua inclusão em todos os trabalhos executados (Livro Diário, por
exemplo), devendo ser utilizada opcionalmente ou quando legalmente
exigida.
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Sugere-se a leitura da Resolução CFC 1.402/2012, que regulamenta
a emissão de Certidão de Regularidade Profissional.
4.2) Certidão Negativa de Infrações – Divisão de Fiscalização
Esta certidão tem por finalidade certificar quanto à existência ou
inexistência de processos ético-disciplinares transitados em julgado nos
últimos cinco anos em desfavor do profissional solicitante.
Como Solicitar: a certidão negativa de antecedentes profissionais
relativa às penalidades ético-disciplinares será emitida a partir da
apresentação de requerimento (modelo disponível no site do CRCPR),
que deve ser protocolado junto ao CRCPR (sede, escritório regionais ou
delegacias), juntamente com o comprovante de pagamento da guia de
emolumentos, que deve ser emitida por meio do site do CRCPR, na área
“Acesso Restrito” => “Profissional”.
Custo: trata-se de taxa de emolumento, cujo valor está vinculado
à Resolução do CFC que dispõe a respeito da anuidade profissional. A
guia para recolhimento poderá ser obtida por meio do menu de serviços
online – acesso restrito.
4.3) Certidão de Regularidade – EPC – Desenvolvimento
Profissional
A emissão da Certidão de Regularidade referente à EPC (Educação
Profissional Continuada) tem por finalidade comprovar, exclusivamente,
o cumprimento das exigências estabelecidas pela NBC PG 12 (R3),
certificando que o profissional prestou contas e cumpriu o referido
Programa de Educação Profissional Continuada.
Sugere-se a leitura da NBC PG 12 (R3), que regulamenta a emissão
de Certidão de Regularidade Profissional. Esta certidão pode ser emitida
no site do CRCPR:
www.crcpr.org.br >>> Des. Profissional/EPC >>> Educação
Profissional Continuada >>> 3 - Certidão de regularidade >>>
Clique aqui para emitir sua certidão de regularidade
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5) Trabalhos de Auditoria
As diligências fiscalizatórias do CRCPR no âmbito da Auditoria
verificam e analisam os trabalhos completos da empresa de auditoria ou
do auditor pessoa física realizados em empresas auditadas, e respectivas
publicações do Relatório dos Auditores Independentes. É constatada a
observância às Normas Brasileiras de Contabilidade emanadas pelo
Conselho Federal de Contabilidade e pelos órgãos reguladores, tendo
por escopo auferir os aspectos de validade dos trabalhos efetuados.
Se for o caso, solicitam-se informações ao subscrevente do relatório
e promovem-se diligências para a fiscalização dos papéis de trabalho.
Na oportunidade, verifica-se a habilitação legal da equipe de trabalho,
incluindo a comprovação de matrícula dos estudantes do curso de
Ciências Contábeis.
Em outra frente, a fiscalização do CRCPR diligencia no sentido
de verificar a submissão das empresas de auditoria à revisão dos
pares, conforme NBC PA 11, de 08/12/2017 do CFC, e o cumprimento
do Programa de Educação Profissional Continuada pelos auditores
que exercem atividades de auditoria independente nas entidades
reguladas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Banco Central
do Brasil (BACEN), Superintendência de Seguros Privados (SUSEP),
Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC), e
com o registro no Cadastro Nacional de Auditores Independentes (CNAI),
em conformidade com o que determina a NBC PG 12 (R3).
Na esteira da verificação dos trabalhos realizados pelas empresas de
auditoria e auditor independente pessoa física, observa-se o cumprimento
do disposto na NBC P1, aprovada pela Resolução CFC 821/97, e NBC
P 1 – IT1, aprovada pela Resolução CFC 851/99, quanto às informações
anuais prestadas sobre clientes de auditoria e pessoal técnico, que o
auditor deve enviar, até 30 de junho de cada ano, ao Conselho Regional
de Contabilidade.
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6) Trabalhos de Perícia Contábil
Perícia Contábil
Constitui o conjunto de procedimentos técnicos e científicos
destinados a levar à instância decisória elementos de prova necessários
a subsidiar a justa solução do litígio, mediante laudo pericial contábil e/
ou parecer pericial contábil, em conformidade com as normas jurídicas e
profissionais e a legislação específica.
Tipos de Perícias Contábeis:
a) Judicial: A perícia judicial é específica e motivada pelo fato de o
juiz depender do conhecimento técnico ou especializado de um profissional
para poder tomar sua decisão. Pode ocorrer, dentre outros procedimentos
em: ações de alimentos; ações de inventário; dissoluções de sociedade;
desapropriações; reclamatórias trabalhistas; fundos de comércio; ações
consignatórias; verificações de livros e documentos; ações executivas;
impugnações de crédito; ações indenizatórias; recuperações judiciais e
falências, etc.;
b) Extrajudicial: Ocorre quando os litigantes invocam experts para
obter opinião imparcial sobre o assunto debatido, ou ainda, para elucidá-lo
tecnicamente sem recorrer a via legal, ou seja, fora de qualquer processo
judicial. A perícia extrajudicial pode ocorrer de forma contratual, arbitral
ou administrativa (regulada por normas processuais administrativas). A
apuração de haveres em um negócio, por conta de diversos motivos,
também se caracteriza plenamente como atividade pericial contábil, tendo
inclusive a necessidade da emissão do laudo pericial contábil.
Competência legal:
A perícia contábil é atividade privativa dos contadores habilitados
no CRC de sua respectiva jurisdição, conforme determina a norma
legal (alínea “c” do art. 25 combinado com o art. 26 do D.L. 9.295/46),
constituindo, portanto, atribuição exclusiva dos bacharéis em Ciências
Contábeis com registro ativo em CRC, na categoria de Contador. A função
de Assistente Técnico também é prerrogativa exclusiva de contadores.
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Regulamentação específica na execução do encargo pericial:
Para a elaboração dos trabalhos de natureza pericial, o profissional
deve seguir o estabelecido na NBC TP 01 (norma técnica) e NBC PP 01
(atuação profissional).
Exigência da Certidão de Regularidade Profissional (CRP):
É obrigatório anexar a certidão de regularidade ao assinar trabalhos
de natureza pericial, seja judicial, extrajudicial ou arbitral, de acordo com
os itens 7 e 8 da NBC PP 01 e item 65, alínea “j” da NBC TP 01.
Cadastro Nacional de Peritos Contábeis (CNPC)
Este cadastro foi criado pela Resolução CFC 1.502/16 e tem como
objetivo o oferecimento ao Judiciário e à sociedade de uma lista de
profissionais habilitados e qualificados, identificados geograficamente e
por especialidade, com a certificação de credibilidade do Sistema CFC/
CRCs, à luz do Código de Processo Civil. Os profissionais inscritos
necessitam de prévia aprovação no Exame de Qualificação Técnica
(EQT) para perito contábil, regulamentado pela NBC PP 02, de 2016, e
estão obrigados ao cumprimento do Programa de Educação Profissional
Continuada (PEPC) estabelecido na NBC PG 12 (R3).
Para consultar ou solicitar cadastro no CNPC, acesse:
www.cfc.org.br >>> Vice-Presidências >>> Registro >>> CNPC >>>
Para consultar o cadastro no CNPC CLIQUE AQUI.
Para emitir a certidão de regularidade no CNPC, acesse:
www.cfc.org.br >>> Vice-Presidências >>> Registro >>> CNPC >>>
Para emitir a certidão de regularidade no CNPC CLIQUE AQUI.
Comissão de Peritos Contábeis do CRCPR
Criada em 2016 pela presidência do Conselho, tem como objetivo
fomentar ações de valorização e aperfeiçoamento destes profissionais no
Estado do Paraná.
E-mail: comissao.peritos@crcpr.org.br
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Portal dos Peritos Contábeis
Apresenta informações atualizadas sobre perícia contábil e seus
profissionais no Estado do Paraná, contendo notícias, legislação do
segmento, além de informações sobre eventos técnicos presenciais e
online. Acesse: http://peritos.crcpr.org.br/contato.html
7) Denúncias
7.1) Denúncias ou representações em desfavor dos profissionais
da contabilidade ou organizações contábeis
Diante da grande responsabilidade que hoje é atribuída aos
profissionais da contabilidade, bem como do elevado número de
atendimento a obrigações acessórias, os militantes na atividade contábil
ficam suscetíveis ao cometimento de eventuais falhas de ordem
operacional ou técnica.
É imprescindível que alguns cuidados preventivos sejam observados
pelos profissionais da contabilidade. A seguir destacam-se alguns itens
de fundamental importância:
1) Manter um Contrato de Prestação de Serviços vigente e com
definição clara de suas obrigações e responsabilidades;
2) Manter contato formalizado com o seu cliente (protocolo de
entrega de documentos, atas de reunião, notificações por escrito);
3) Manter-se em constante atualização, zelando pela educação
continuada;
4) Devolver a documentação recebida dos clientes tão logo a
escrituração seja elaborada, sendo vedada ao profissional a
retenção abusiva de livros, papéis ou documentos confiados à sua
guarda;
5) Orientar seu cliente, inclusive por escrito, quanto à necessidade
de cumprir as normas vigentes.
Seguir os ditames do código de Ética Profissional do Contador
(Resolução CFC 803/96), exercendo as atividades com zelo, diligência,
honestidade e capacidade técnica são os primeiros passos para sucesso
no desenvolvimento das atividades profissionais, além de constituir a
melhor forma de resguardo técnico-profissional.
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7.2) Formalização de denúncias
O CRCPR recebe denúncias formuladas por pessoas que se sintam
lesadas por profissionais da contabilidade que tenham praticado atos
caracterizando infrações ao Decreto Lei 9.295/46, ao Código de Ética
Profissional do Contabilista, ou ainda às demais resoluções emanadas do
Conselho Federal de Contabilidade.
A denúncia pode ser apresentada por qualquer pessoa, física ou
jurídica, em desfavor do profissional contábil ou escritório de contabilidade.
A atuação do CRCPR dá-se, apenas, na esfera administrativa, na apuração
das infrações ético-disciplinares previstas na legislação do Sistema CFC/
CRCs, não abrangendo providências outras, somente atendidas pelo Poder
Judiciário (esfera cível ou criminal), tais como ressarcimentos, indenizações,
busca e apreensão de documentos, perícias, entre outras, direitos cujo
perecimento não é evitado pela instauração do processo administrativo.
7.3) Procedimentos, documentos e formulários
A denúncia deve ser realizada de maneira formal, por escrito, em
duas vias, mediante requerimento assinado, dirigido ao Presidente do
Conselho Regional de Contabilidade do Paraná, e poderá ser protocolada
nas delegacias, escritórios regionais ou na sede CRCPR, podendo ser
encaminhada também via correio, destinada à Rua XV de Novembro,
2987 - Alto da XV - Curitiba – PR – CEP: 80045-340. Deve conter os
seguintes itens:
a) Nome, qualificação, endereço e telefone do denunciante;
b) Nome, endereço do profissional ou do escritório de contabilidade
denunciado, mencionando-se, neste caso, o nome do profissional
da contabilidade responsável;
c) Contrato de Prestação de Serviços Contábeis;
d) Descrição pormenorizada das irregularidades e circunstâncias
em que foram constatadas;
e) Documentos hábeis que comprovem a prática da infração;
f) Instrumento de procuração, caso a denúncia seja feita por
representante legal do denunciante (não precisa ser autenticada);
g) Quando se tratar de procuração, juntar cópia de documento de
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quem tem os poderes de outorga (exemplo: contrato social);
h) O modelo sugerido de requerimento pode ser obtido no site do
CRCPR: www.crcpr.org.br
Após as denúncias serem protocoladas são submetidas previamente
à apreciação da Gerência de Fiscalização e da Assessoria Jurídica; na
sequência são direcionadas à Comissão de Conselheiros constituída para
apuração de processos de sindicância, a qual emite parecer no sentido
de admitir a denúncia e instruir processo ético-disciplinar ou propor o
arquivamento por não atendimento à legislação. A divisão de Fiscalização
informará à parte interessada sobre o andamento da denúncia.
Principais motivos para decisão de arquivamento de denúncia:
a) não caracterização de que o profissional infringiu os dispositivos
legais relativos ao exercício da profissão contábil;
b) falta de prova do vínculo entre as partes;
c) falta de legitimidade do denunciante;
d) falta de documentos mínimos que comprovem as alegações
apontadas na denúncia;
e) prescrição dos fatos denunciados (Artigo 38 da resolução
1309/10).
O profissional contábil que não exerça a profissão com zelo,
diligência e honestidade, não observe a legislação vigente ou as Normas
Brasileiras de Contabilidade, deve ser denunciado ao CRCPR.
A cada situação abaixo, anexar os seguintes documentos:
1 – Retenção de documentos
a) Cópia da notificação encaminhada ao denunciado, preferencialmente
enviada por Cartório de Títulos e Documentos, solicitando a devolução
dos documentos (acompanhada do protocolo de recebimento).
b) Cópia dos recibos de honorários pagos ao denunciado, inclusive,
anexando recibo do último mês em que houve pagamento.
c) Cópia do Contrato de Prestação de Serviços, se houver (caso não
haja, deverá ser mencionado no texto da denúncia).
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2 – Apropriação de valores
a) Cópia dos recibos em que conste a entrega dos valores ao denunciado.
b) Cópia dos demonstrativos de débitos emitidos pelos órgãos aos quais
se referem os Impostos, Taxas ou Contribuições não recolhidas.
c) Cópia do Contrato de Prestação de Serviços, se houver (caso não
haja, deverá ser mencionado no texto da denúncia).
d) Caso tenha havido queixa policial, deverá ser anexada cópia do
Boletim de Ocorrência.
e) Caso haja procedimento na esfera judicial, em andamento ou
concluído, anexar cópia.
3 – Irregularidades na Escrituração Contábil
a) Relatório das irregularidades, que deverá ser feito pelo atual
responsável pela contabilidade, devidamente habilitado.
b) Cópia dos recibos de honorários pagos ao denunciado.
c) Cópia do Contrato de Prestação de Serviços, se houver (caso não
haja, deverá ser mencionado no texto da denúncia).
d) Cópia do termo de abertura e encerramento do Livro Diário
correspondente ao exercício em que foi cometida a irregularidade, cópia
da folha do Livro Diário e do Livro Razão (em que esteja contabilizado
o documento).
e) Cópia do documento cuja contabilização foi feita irregularmente.
4 – Propaganda em desacordo com as determinações constantes
no artigo 3º inciso I do código de ética profissional, aprovado pela
Resolução CFC 803⁄96
a) Cópia da propaganda.
b) Caso seja anúncio, apresentar cópia e informar o veículo de
comunicação que foi utilizado, deixando aparente a data da veiculação.
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5 – Concorrência desleal⁄aviltamento de honorários
a) Nome e endereço dos clientes que foram visitados.
b) Nome e endereço dos clientes que transferiram a responsabilidade
técnica para o denunciado.
c) Cópia dos cinco últimos meses dos recibos de honorários.
d) Cópia da planilha de custos utilizada para formação dos honorários
ou, demonstrativo dos elementos utilizados para determinação do seu
valor.
e) Cópia do Contrato de Prestação de Serviços, se houver (caso não
haja, deverá ser mencionado no texto da denúncia).
f) Termo de transferência de responsabilidade técnica junto ao sindicato,
em que conste o motivo da transferência.
6 – Alteração de responsável técnico, em que sejam constatadas faltas
de documentos e/ou irregularidades
a) Cópia do Contrato de Prestação de Serviços, se houver (caso não
haja, deverá ser mencionado no texto da denúncia).
b) Cópia dos recibos de honorários pagos ao denunciado.
c) Cópia da relação de documentos, elaborada pelo denunciado, quando
houve a devolução dos documentos.
d) Relatório das irregularidades, que deverá ser feito pelo atual
responsável contábil, obrigatoriamente acompanhado dos documentos
e/ou relatórios emitidos por órgãos públicos, no qual fique demonstrada
a existência da irregularidade.
7 – Outros
Outras situações não mencionadas nos itens anteriores devem sempre
apresentar documentos probatórios.
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Em alguns casos, a caracterização das irregularidades é menos
evidente, devendo o denunciante, por segurança, apurá-la por meio de
uma auditoria ou perícia contábil, realizada por profissional habilitado,
anexando cópia à denúncia.
8) Identificação Profissional
Qual é a forma de promover a correta identificação profissional?
A identificação profissional deve ser apresentada no cartão de visitas,
nas peças contábeis elaboradas e na placa de identificação do escritório,
e deve seguir o disposto no artigo 20, parágrafo único do Decreto-Lei
9.295/46, que determina a declaração, em todos os casos mencionados,
da categoria profissional (Técnico em Contabilidade ou Contador) e do
número de registro no Conselho Regional de Contabilidade. Nos casos
de organizações contábeis (sociedade, escritório individual, empresário
individual, etc.), os dados necessários são: o nome da empresa, o número
de registro e o nome do sócio ou titular responsável técnico.
9) Propaganda e publicidade de serviços contábeis
É permitida a propaganda de serviços contábeis?
É permitida a realização de propaganda dos serviços contábeis
sem nenhuma restrição prévia ao veículo de comunicação a ser
utilizado. Todavia, de acordo com o artigo 3º, inciso I, do Código de
Ética Profissional do Contador - CEPC (denominação atual, conforme
Res. CFC 1.307/10, publicada no Diário Oficial da União de 14.12.2010)
fica vedado ao profissional contábil: “anunciar, em qualquer modalidade
ou veículo de comunicação, conteúdo que resulte na diminuição do
colega, da organização contábil ou da classe, em detrimento aos
demais, sendo sempre admitida a indicação de títulos, especializações,
serviços oferecidos, trabalhos realizados e relação de clientes”. Sob
esta normatização legal e por força da atuante ação fiscalizatória, para
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que não se observe concorrência desleal, o CRCPR orienta para que as
propagandas não contenham algumas diretrizes:
1. Frases ou indicações de que o anunciante é melhor ou mais
capacitado do que os demais profissionais, ou qualquer outra
indicação que possa levar a este entendimento, pois, assim, estaria
desabonando os outros colegas;
2. Inobservância ao disposto no artigo 6º do referido Código de
Ética;
3. Informações enganosas, impossíveis de serem cumpridas pelo
profissional ou organização contábil.
Porém, é conveniente aqui uma reflexão sobre o artigo 170 da
Constituição Federal:
“A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e
na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme
os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: [...] IV
– livre concorrência”. Assim, a livre concorrência, nesse plano, apresentase como princípio constitucional, princípio geral da atividade econômica.
A liberdade de concorrência é corolário da liberdade de iniciativa,
constituindo mesmo a espinha dorsal da economia de mercado, sendo,
por isso, também chamada economia da concorrência.
Assim como a livre iniciativa não pode ser estudada à revelia de
outros princípios e regras constitucionais, a livre concorrência não pode
ser vista isoladamente. A conformação de uma ordem econômica se dá
mediante a implementação de uma política econômica positivada e a livre
concorrência deverá ser integrada a essa política juntamente com os
outros princípios conformadores.
Os fundamentos da ordem econômica, em especial a valorização
do trabalho humano, a dignidade da pessoa, os ditames da justiça social,
a soberania, a defesa do consumidor, a redução das desigualdades
regionais, a busca do pleno emprego e o tratamento favorecido para as
empresas de pequeno porte, deverão ser levados em conta no momento
da aplicação do princípio da livre concorrência, seja diretamente ou por
meio de normas infraconstitucionais dele decorrentes.
52

Manual_Fiscalizacao_2018.indd 52

06/12/2018 12:39:35

Serviço Público Federal
Isso significa dizer que a livre concorrência, passível de abalo pelo
abuso do poder econômico e pela redução dos níveis de competitividade,
só pode ser compreendida e aplicada juntamente com os outros interesses
tutelados constitucionalmente.
Mas, inevitavelmente, e subsidiariamente, o Código de Ética
existente na profissão contábil proíbe os praticantes de lançar promoções
ou vantagens de qualquer tipo na oferta de serviços. Esta conduta
caracteriza, sim, a concorrência desleal, prevista no artigo 8º do dito
código, pois estaria atraindo para si clientes em detrimento dos demais,
sem distinção e respeito ao que acima foi explanado. Tal prática enseja
medidas administrativas e, por consequência, punitivas, por parte desta
Instituição.
10) Fiscalização eletrônica (fisc-e)
No ano de 2012, a Fiscalização do CRCPR, acompanhando a
inegável evolução tecnológica vivenciada nos escritórios de contabilidade,
visando propiciar maior agilidade no processo fiscalizatório, além de
oportunizar maior comodidade ao fiscalizado, implantou o projeto fisc-e
(fiscalização eletrônica), que consiste no desenvolvimento dos parâmetros
nacionais de fiscalização em meio eletrônico.
O projeto, na sequência, foi adotado pelo Conselho Federal de
Contabilidade, estando atualmente em utilização pelos Conselhos
Regionais de todo o Brasil.
Seguindo os parâmetros nacionais de fiscalização aprovados pela
Res. CFC 890/00, os trabalhos são atualmente desenvolvidos de forma
eletrônica, com a utilização de sistema web desenvolvido para coletar
dados/informações e recepcionar documentos dos escritórios fiscalizados,
além de ser base para o desenvolvimento das análises técnicas e emissão
de relatórios elaborados pelos inspetores fiscais.
A fiscalização é iniciada com o envio de Oficio Circular, a partir
do e-mail comunicacao.fiscalizacao@crcpr.org.br, aos escritórios
e profissionais de determinada região (delegacias regionais do
CRCPR), cidade ou bairro, comunicando quando serão encaminhados
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os agendamentos eletrônicos. No prazo previsto, o inspetor fiscal
desencadeia e-mail indicando o início da fiscalização, contendo os dados
para acesso (nº do agendamento, registro do escritório ou do profissional
fiscalizado), prazo para atendimento e demais orientações necessárias
para correto preenchimento das informações.
Recebido o e-mail, o fiscalizado tem liberado o acesso ao
ambiente web para, inicialmente, confirmar os dados cadastrais, incluir a
relação de seus clientes e dos colaboradores. Na sequência, o sistema
seleciona randomicamente empresas para apresentação de Contratos de
Prestação de Serviços e Escrituração Contábil (do exercício previamente
determinado), além das Fichas Perfis do Executor preenchidas pelos
colaboradores, da documentação base que fundamentou a emissão
de DECORES e, quando organização contábil, da última alteração de
Contrato Social.
Encerrado o carregamento dos documentos/arquivos via web pelo
fiscalizado, tem início a verificação do inspetor fiscal, consistindo na
análise técnica, seguindo o que preceituam as normas emanadas pelo
Conselho Federal de Contabilidade.
Finalizado o procedimento de fiscalização eletrônica, não havendo
nenhuma irregularidade nos documentos apresentados, o fiscalizado
recebe e-mail informando sobre o encerramento dos trabalhos, sendo
encaminhados os relatórios expedidos pelo inspetor fiscal. Sendo
constatadas irregularidades, o inspetor fiscal procederá a lavratura de
documento (notificação ou auto de infração), encaminhado de ofício e
concedendo prazo ao fiscalizado para sua regularização.
Seguindo a necessidade de constante evolução, o CRCPR
procedeu a continuidade do projeto, que consiste na futura implantação
de processo eletrônico, propiciando ao fiscalizado a possibilidade de
acesso a informações e de apresentação de defesas e recursos de forma
eletrônica.

54

Manual_Fiscalizacao_2018.indd 54

06/12/2018 12:39:35

Serviço Público Federal
10.1) Exigências da fiscalização do CRCPR nos casos da ECD
(Escrituração Contábil Digital)
Alerta-se os profissionais da contabilidade quanto às exigências
de registro dos livros digitais no órgão competente. Reforça-se que na
fiscalização do CRCPR, quando identificadas empresas que adotam a
ECD, o procedimento informado no questionamento anterior será exigido.
Lembrando que nos casos da ECD, a impressão dos livros é
dispensada, devendo o arquivo magnético autenticado pelo registro
público competente ser mantido pela entidade - item 17, da ITG 2000
(R1), Resolução CFC 1.330/11; e CTG 2001(R3), Resolução 1.299/10.
Nos procedimentos fiscalizatórios do CRCPR, a comprovação
da existência da contabilidade regular nos casos da ECD, bem como
da respectiva autenticação do livro contábil, é verificada mediante a
apresentação do Recibo de Entrega de Escrituração Contábil Digital, além
do conjunto completo das Demonstrações Contábeis (incluindo Notas
Explicativas), de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade, que
devem estar acostadas ao livro diário digital (ECD).
Em atenção ao que indica o Anexo do Ato Declaratório Executivo
Cofis no 53/2018 – Manual de Orientação do Leiaute 6 da ECD –
atualização: agosto de 2018 (site: http://sped.rfb.gov.br/), o conjunto
completo das Demonstrações Contábeis devem ser incluído no registro
J800:
“...O registro J800 permite que seja anexado um arquivo em formato
texto RTF (Rich Text Format) na escrituração, que se destina a receber
informações que devam constar do livro, tais como Notas Explicativas,
outras Demonstrações Contábeis, pareceres, relatórios, etc.
O procedimento para anexar é o seguinte:
1 – Digite o documento que deseja anexar no Word;
2 – Salve o documento como .rtf;
3 – Abra o documento no Bloco de Notas;
4 – Copie todo o conteúdo do arquivo aberto no Bloco de Notas;
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5 – Cole o conteúdo copiado no registro J800;
6 – Importe o arquivo, de acordo com o Leiaute da ECD, para o
programa da ECD.
Funcionalidade de inclusão de arquivo cadastrado no J800 no
programa da ECD:
1 – Selecionar a opção incluir arquivo rtf.
2 – O sistema abre uma interface de localização de arquivo.
3 – Selecionar somente arquivo “.RTF” (formato RTF)
4 – O sistema copia o arquivo para a pasta do sistema com o nome
padronizado.
5 – O sistema calcula o hash e armazena o nome, o local e o hash
da cópia do arquivo selecionado.
6 – O sistema coloca o nome do arquivo no campo descrição.
Funcionalidade de exclusão arquivo cadastrado no J800 no
programa da ECD:
1 – Selecionar um registro e solicitar a exclusão (Botão “-”).
2 – O sistema exclui o registro J800 e o arquivo na pasta...”
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10.2) Fluxograma de procedimentos
DENÚNCIA *(1)

FISCALIZAÇÃO

OSTENSIVA (Rotina) *(2)

Recepção da Denúncia Via
Protocolo

Seleção da Região Fiscalizada

Gerência de Fiscalização emite
informação (Art. 41 da Res.
CFC 1309/10)

Agendamento do Inspetor Fiscal

Comissão de Sindicância lavra
Despacho

Situação Regular

Distribuição ao Conselheiro
(Relatoria na CED ou CF)

Fiscalização Finalizada

Parecer e Voto do Relator

Relator sugere a Lavratura de
Auto de Infração

Relator decide pela Rejeição
da Denúncia

Inspetor Fiscal Lavra o Auto de
Infração *(1)

Abertura do Processo
Ético/Disciplinar

Aplicação dos Parâmetros
Nacionais de Fiscalização

Inspetor Fiscal Lavra
NOTIFICAÇÃO
Solicitações não atendidas

Análise dos Documentos
Apresentados

Inspetor Fiscal Lavra Auto de
Infração *(2)

Situação Regular

Análise do Inspetor Fiscal (*)
procedimento do CRCPR

Arquivo

Identificação de
Irregularidades

Fiscalização Finalizada

Informação do Departamento de
Fiscalização (histórico das
ocorrências por data e reincidências
do autuado)
Distribuição ao Cons. Relator
Regularizou

Conselheiro Relator apresenta
Parecer e VOTO

Arquivo

NÃO Regularizou

Fase de DEFESA

Voto pelo Apenamento
RECURSO
Na falta de apresentação de
Recurso (Vice-presidente decreta o
Trânsito em julgado do autos
“execução da pena”).

Defesa e Contraditório (Prazo e
Apresentação de Documentos)

Análise do Inspetor Fiscal (*)
procedimento do CRCPR

Informação do Departamento
de Fiscalização (histórico das
ocorrências e descrição da
Decisão em fase de Defesa)

Fase de RECURSO

Distribuição ao Conselheiro
Revisor
Regularizou (Reforma a Decisão de
1ª Instância)

Conselheiro Relator apresenta
Parecer e VOTO

Arquivo
Reforma da Decisão aplicada pelo
Regional
CFC

Comunicação ao Profissional

NÃO Regularizou (Manutenção
Total ou Parcial da Decisão
Inicial)
Remessa dos Autos ao CFC

Julgamento no CFC

Manutenção Total ou Parcial
da Decisão do Regional
Retorno dos Autos ao
Regional
Execução da Penalidade
Ciência do Autuado
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11) Educação Profissional Continuada - NBC PG 12 (R3)
A presente Norma tem por objetivo regulamentar o Programa
de Educação Profissional Continuada (PEPC) para os profissionais da
contabilidade; visa também definir as ações que o Conselho Federal
de Contabilidade (CFC) e os Conselhos Regionais de Contabilidade
(CRCs) devem desenvolver para viabilizar, controlar e fiscalizar o seu
cumprimento.
Educação Profissional Continuada (EPC) é a atividade que visa
manter, atualizar e expandir os conhecimentos e competências técnicas
e profissionais, as habilidades multidisciplinares e a elevação do
comportamento 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.
Saiba quais os profissionais de contabilidade que estão obrigados a
cumprir a Educação Profissional Continuada – EPC, bem como as regras
e as normas que regem o programa, as instituições e as entidades aptas
a ser capacitadoras, e outras informações importantes, consultando a
NBC PG 12 (R3)
12) Transferência de responsabilidade de serviços contábeis
12.1) Para outro profissional da contabilidade
Para realizar a transferência de serviços contábeis para outro
profissional ou organização contábil, sugere-se que as partes se pautem no
que versa a Resolução CFC 987/03, no seu Capítulo II – Das Disposições
Finais, em especial no Art. 5ºA e seguintes, bem como nos termos do
próprio Distrato da Prestação de Serviços, que se faz como anexo na
referida norma.
Nestes artigos ficam explícitos os seguintes pontos:
• Especificação do encerramento das responsabilidades entre as
partes;
• Impossibilitado de celebração do distrato, deverá o profissional
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notificar por escrito o cliente quanto ao fim da relação contratual,
com a especificação do encerramento das responsabilidades dos
contratantes;
• Obrigatoriedade de responsabilizar o cliente para recepcionar
seus documentos, ora de posse do antigo responsável técnico (se
possível por meio de protocolo de recebimento);
• Impossibilitado, o cliente poderá indicar representante legal para
recepcionar os documentos, mediante autorização por escrito,
sendo, de preferência, o novo responsável técnico;
• O profissional deverá comunicar ao colega de profissão contratado
sobre fatos que deva tomar conhecimento, a fim de habilitá-lo para o
bom desempenho das funções a serem exercidas;
• A devolução de livros, documentos e arquivos das obrigações
fiscais entregues ao Fisco, inclusive os arquivos digitais e os detalhes
técnicos dos sistemas de informática, deverá estar estabelecida em
cláusula rescisória do Distrato do Contrato de Prestação de Serviços;
• Ao antigo profissional caberá o cumprimento das obrigações
tributárias acessórias cujo período de competência tenha decorrido
na vigência do Contrato de Prestação de Serviços, ainda que o
prazo de vencimento da exigência seja posterior ao da vigência
do mencionado contrato, salvo expressa disposição contratual em
sentido contrário.
Cumpre advertir que o profissional que esteja recebendo este
novo cliente, deverá elaborar o respectivo Contrato de Prestação de
Serviços Contábeis, em que constarão os limites e a extensão de sua
responsabilidade técnica (restando aos profissionais envolvidos a devida
observância ao Código de Ética Profissional do Contador - Resolução
CFC 803/96), e levá-lo ao órgão de registro competente para a respectiva
substituição da responsabilidade técnica profissional.
12.2) Perante a Receita Estadual do Paraná
Para mais informações, acesse o sitio:
www.fazenda.pr.gov.br >>> em Serviços clique em Perguntas Mais
Frequentes >>> Em Opções para Busca onde diz: Referente a:
selecione Contabilista e clique em Procurar
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12.3) Documentos abandonados
O que fazer com documentos que são simplesmente
abandonados pelos clientes nas dependências dos escritórios de
contabilidade?
Nestes casos, o profissional da contabilidade deve estar ciente
e comunicar ao cliente/empresário que, de acordo com a legislação
em vigor, a guarda de documentos é de exclusiva responsabilidade
do contribuinte. Para esclarecer e evitar inconvenientes futuros, é de
fundamental importância a inclusão de uma cláusula a respeito da guarda
de documentos no Contrato de Prestação de Serviços, evitando quaisquer
discussões a respeito e resguardando o escritório e o profissional contábil.
Desta forma, o profissional da contabilidade não deve trazer para si a
responsabilidade da guarda de documentos, seja por liberalidade ou por
contrato.
Nos casos em que haja abandono de documentos nas dependências
do escritório, o profissional da contabilidade deve notificar o empresário,
por meio de correspondência com aviso de recebimento (A.R.) ou via
Cartório de Títulos e Documentos, solicitando que, no prazo de trinta
dias os documentos que se encontram no escritório sejam retirados. Não
havendo retorno desejado, ou nos casos em que não houver sucesso
na entrega da notificação, o profissional da contabilidade deve fazer
uma publicação em jornal de grande circulação, nos mesmos termos
da notificação. Se, ainda assim, não houver sucesso na retirada dos
mesmos e o profissional da contabilidade não quiser continuar guardando
os documentos, deve depositá-los em juízo (*), para se precaver de
eventuais responsabilidades.
Neste contexto, utilizando este ferramental que compreende os
procedimentos administrativos e judiciais acima dispostos, certamente o
profissional da contabilidade disporá de mais segurança, isentando-se de
eventuais prejuízos, e preocupando-se efetivamente com assuntos que
são de sua responsabilidade.
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(*) O procedimento judicial neste caso é a impetração de uma Ação
Consignatória regida pelo artigo 890 do Código de Processo Civil. Por
esse remédio judicial, havendo o deferimento pelo Excelentíssimo Juíz, a
documentação e os livros correspondentes ficam sob a alçada do Fórum
Cível competente.
13) Esclarecimentos COAF
Com o objetivo de regulamentar procedimentos e normas gerais
decorrentes da Lei n.º 9.613/1998, alterada pela Lei n.º 12.683/2012,
que dispõe sobre os crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e
valores, para prevenção da utilização do sistema financeiro para uso ilícito,
inclusive o financiamento ao terrorismo, estão sujeitos ao cumprimento
das mencionadas leis os profissionais e organizações contábeis que
“prestem, mesmo que eventualmente, serviços de assessoria, consultoria,
contabilidade, auditoria, aconselhamento ou assistência, de qualquer
natureza, em operações realizadas por pessoas físicas ou jurídicas”. O
Conselho Federal de Contabilidade, de modo a regulamentar a aplicação
da Lei no âmbito da classe contábil brasileira, editou a Resolução CFC
n.º 1.445/13, que disciplina como os profissionais e as organizações
contábeis deverão prestar informações ao Conselho de Atividades
Financeiras (Coaf).
Em 2017, visando delimitar e adequar as comunicações à realidade
dos profissionais da contabilidade, o Conselho Federal de Contabilidade
publicou nova Resolução CFC n.º 1.530/17, com o objetivo de esclarecer
e orientar os profissionais e organizações contábeis quanto à aplicação da
Lei n.º 9.613/98 e suas alterações, nos aspectos da prevenção dos crimes
de lavagem de dinheiro, para que o profissional da contabilidade possa
trabalhar sem riscos, conhecendo o cliente, entendendo suas operações
e o beneficiário final da empresa.
Um dos pontos de destaque da nova Resolução refere-se à seção
V - Das Comunicações ao COAF, artigo 8º, que cita que “nos casos de
serviços de assessoria em que um profissional ou organização contábil
contratada por pessoa física ou jurídica para análise de riscos de outra
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empresa ou organização, não será objeto de comunicação ao Coaf”; e
artigo 11, que menciona que a “comunicação ao Coaf, quando procedida
pela organização contábil, dispensa seus sócios ou titulares de fazê-la
individualmente, desde que não prestem serviços como pessoa física”.
Das Pessoas Sujeitas
Profissionais e organizações contábeis que prestem, mesmo
que eventualmente, serviços de assessoria, consultoria, contabilidade,
auditoria, aconselhamento ou assistência, de qualquer natureza, exceto
profissionais da contabilidade com vínculo empregatício em organizações
contábeis.
Das Comunicações ao COAF
A Declaração de Não Ocorrência de Operações ao Coaf de eventos
suspeitos de lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo, durante
o ano civil, em decorrência da obrigatoriedade prevista no artigo 11, inciso
III, da Lei n.º 9.613/1998 e no artigo 6º da Resolução CFC n.º 1.530/2017
, por profissionais e organizações contábeis, deverão ser feitas por meio
de sistema próprio no sitio do Conselho Federal de Contabilidade, até o
dia 31 de janeiro do ano seguinte, ou seja, de 1º a 31 de janeiro de cada
ano.
Já
para
as
operações
de
comunicação
obrigatória,
independentemente de análise ou de qualquer outra consideração,
e outras previstas no artigo 11, da Lei n.º 9.613/98, e no artigo 6º, da
Resolução CFC n.º 1.530/17, devem ser efetuadas por meio do sítio
eletrônico do Coaf - SISCOAF, de acordo com as instruções ali definidas.
Para obter mais informações sobre o COAF acesse os links
abaixo:
• Cartilha de Esclarecimentos
http://cfc.org.br/wp-content/uploads/2018/01/Cartilha-2018.pdf
• Declaração de Não Ocorrência de Operações ao Coaf
http://sistemas.cfc.org.br/Login/
• SISCOAF
http://siscoaf.fazenda.gov.br/siscoaf-internet/pages/siscoafInicial.jsf
62

Manual_Fiscalizacao_2018.indd 62

06/12/2018 12:39:36

Serviço Público Federal
• Lei n.º 9.613/1998
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9613.htm
• Lei n.º 12.683/2012
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/
L12683.htm
• Resolução CFC n.º 1.530/2017
http://www2.cfc.org.br/sisweb/sre/detalhes_sre.
aspx?Codigo=2017/001530&arquivo=Res_1530.doc
14) Recepção de protocolos a serem direcionados à Divisão de
Fiscalização
Todo documento recepcionado no CRCPR, seja através da sede
(protocolo geral), escritórios regionais ou delegacias, obrigatoriamente
deverá ser acompanhado de requerimento devidamente preenchido e
assinado pelo interessado.
Seguem abaixo os modelos de pedidos/requerimentos disponíveis
no sitio do CRCPR (www.crcpr.org.br), no ítem Fiscalização, e que, em
geral, são formulados ao CRCPR e direcionados à Divisão de Fiscalização:
• Prorrogação de prazo de notificação ou auto de infração
• Defesa de notificação ou auto de infração
• Interposição de recurso
• Fotocópia de processo
• Ofício de auditoria (Resolução CFC 821/97 e 851/99)
• Certidão Negativa de Infrações
• Denúncias
Outros modelos disponíveis no sitio do CRCPR:
• Comunicação formal da obrigatoriedade do registro de livros
contábeis
• Certidão de Regularidade – Cadastral (Divisão de Registro)
• Certidão de Regularidade – EPC (Divisão de Desenvolvimento
Profissional)
• Pedido de parcelamento de multa de infração (Divisão de Dívida
Ativa)
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15) Atualização Cadastral
É dever de cada profissional da contabilidade manter seu cadastro
atualizado junto ao CRCPR, conforme estabelece o inciso XI, artigo 2º do
CEPC.
Para obter informações e saber qual a documentação necessária
relativo ao registro de Profissional da Contabilidade e/ou registro de
Organização Contábil acesse o sitio do CRCPR no item “Registro” >>>
“Documentação/informações”.
Lembramos que a atualização referente ao registro profissional
(endereço, telefone e e-mail) pode ser feita através do sitio do CRCPR,
no item “Serviços On-line”.
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Composição das Câmaras de Fiscalização, Ética e Disciplina

Ademir Jorge Arisi
Alberto Barbosa
Antônio Moacir Pozzobon
Carlos Thadeu Fedalto
Carlos Roberto de Oliveira
Denise Maria de Oliveira
Elisete de Carvalho Bazzo
Everson Luiz Breda Carlin
Geraldo Sapateiro
Jefferson Paulo Martins
José Carlos Lada

José Eurides Borges Filho
Laudelino Jochen
Maikol Couto Gestal Vicente
Mauro Luís Moreschi
Narciso Doro Junior
Narciso Luiz Rastelli
Osvaldo dos Santos
Roberto Marques de Figueiredo
Sandro Di Carlo Teixeira
Sebastião Valdeci Galvão

(CO) Marcos Sebastião Rigoni de Mello
Presidente
(CO) Elizangela de Paula Kuhn
Vice-presidente de Fiscalização, Ética e Disciplina
(CO) Celita Zaidovicz Paltanin
Gerente de Fiscalização
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Inspetores Fiscais

Fabrizio Guimarães
Gilberto Quadros
Iran Luiz Cordeiro
Luciana Cristina Correr
Luiz Cesar Almeida
Luiz Felipe Wolff
Mairê Aparecida Dahlem

Manoel Marcelino Amaral
Marcos Euclides Alves
Michel de Menezes Hiromoto
Neila Aparecida Costenaro Pavelski
Rafael Marcos Amaral
Ronaldo Veloso de Alcântara

Apoio Administrativo
Ronald Aurelio Kocholik
Diagramação
Neilor Armond Lopes
Divisão de Fiscalização CRCPR
Telefone: (41) 3360-4727
e-mail: fiscalizacao@crcpr.org.br
www.crcpr.org.br
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Anotações:
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