


Parte I

Ouviram do Ipiranga as mar-
gens plácidas 
De um povo heroico o brado 
retumbante,
 E o sol da liberdade, em raios 
fúlgidos, 
Brilhou no céu da pátria nesse 
instante.
Se o penhor dessa igualdade 
Conseguimos conquistar com 
braço forte, 
Em teu seio, ó liberdade,
Desafia o nosso peito a 
própria morte!
Ó Pátria amada, Idolatrada, 
Salve! Salve!
Brasil, um sonho intenso, um 
raio vívido 
De amor e de esperança à ter-
ra desce,
Se em teu formoso céu, rison-
ho e límpido,
A imagem do Cruzeiro resp-
landece.
Gigante pela própria natureza,
És belo, és forte, impávido 
colosso,

HINO NACIONAL BRASILEIRO

E o teu futuro espelha essa 
grandeza.
Terra adorada, Entre outras 
mil, 
És tu, Brasil,
Ó Pátria amada!
Dos filhos deste solo és mãe 
gentil,
Pátria amada, Brasil!

Parte II
Deitado eternamente em 
berço esplêndido, 
Ao som do mar e à luz do céu 
profundo,
 Fulguras, ó Brasil, florão da 
América, Iluminado ao sol do 
Novo Mundo!
Do que a terra, mais garrida,
Teus risonhos, lindos campos 
têm mais flores;
"Nossos bosques têm mais 
vida", "Nossa vida" no teu 
seio "mais amores."
Ó Pátria amada, Idolatrada, 
Salve! Salve!
Brasil, de amor eterno seja 
símbolo 
O lábaro que ostentas estre-



lado,
E diga o verde-louro dessa 
flâmula
- "Paz no futuro e glória no 
passado." 
Mas, se ergues da justiça a 
clava forte,
 Verás que um filho teu não 
foge à luta,
Nem teme, quem te adora, a 
própria morte.
Terra adorada, Entre outras 
mil,
 És tu, Brasil,
Ó Pátria amada!
Dos filhos deste solo és mãe 
gentil,
Pátria amada,
Brasil!

Letra: 
Joaquim Osório Duque Es-
trada

Música: 
Francisco Manuel da Silva
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APRESENTAÇÃO

Caro jovem,

Parabéns pela escolha da profissão contábil, uma das 
atividades sociais mais valorizadas nos países desenvolvidos.

Como revela a história, embora secular no país, a 
profissão contábil só passou a conquistar respeito aqui quan-
do a classe se uniu, criou entidades fortes, e assumiu a sua 
organização e regulamentação. Instituído em 1946 pelo De-
creto-Lei 9295, o sistema formado pelos conselhos regionais 
e o Conselho Federal de Contabilidade assegurou a iden-
tidade profissional, a aprovação em exame de suficiência 
como obrigatória para o exercício da profissão, programas 
de educação continuada e a fiscalização para valorizar os  
bons profissionais.

Estamos crescendo em número e qualidade: Já somos 
mais de 500 mil profissionais com registro ativo no país, e, 
anualmente, os mais de mil cursos de Ciências Contábeis for-
mam novas centenas de jovens que vão renovando a classe. 

Fizemos este manual justamente pensando na diferença 
que o seu crescimento fará nesse processo. Selecionamos um 
conjunto de informações e orientações interessantes para 
quem está chegando. Para contextualizar, resgatamos um 
pouco da história da contabilidade, falamos do mercado 
profissional, da importância da participação nas entidades 



8

Marcos Rigoni
Presidente do CRCPR

da classe, da atualização 
permanente, do desenvolvi-
mento da solidariedade e da 
responsabilidade social, re-
speito à ética, entre muitos 
outros assuntos importantes.

A propósito, o siste-
ma CFC- CRCPR possui um 
programa específico para o 
jovem contabilista. Procure 
conhecer essa proposta. 

Integre-se! Participe! 
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CONTABILIDADE, UMA ATIVIDADE ESSENCIAL

A contabilidade nasceu nas civilizações antigas. Num mer-
cado à base de trocas, a informação contábil indicava quanto se 
possuía de uma determinada mercadoria e qual era o valor de 
troca dela em relação a outra. As anotações eram feitas com a 
ponta de um bastão em placas de barro.

Os primeiros sinais de balanço, no entanto, são de 1300 
dC, em Florença, Itália. A contabilidade passou a se distinguir 
como disciplina entre os séculos XIII e XVII, com a efervescência 
das atividades mercantis, econômicas e culturais na Europa. Sua 
evolução sempre esteve associada à dinâmica da sociedade.

Como toda atividade milenar, a contabilidade sofreu ao lon-
go da história o impacto de tecnologias, fatores sociais e econômi-
cos. No entanto, ao contrário de muitas atividades extintas, por 
simples perda da função social, ela é cada vez mais importante 
para as empresas e a gestão pública.

Hoje, o profissional pode fazer análises e previsões inéditas 
sobre a situação das organizações com base nas demonstrações 
contábeis.

SÃO MATEUS, O PADROEIRO DA CONTABILIDADE
 

São Mateus foi um contabilista que atuava na área da con-
tabilidade pública, pois era um rendeiro, isto é, um arrendatário 
de tributos. O exercício da sua profissão exigia rígidos controles, 
os quais se refletiam na formulação do documentário contábil, 
sua exibição e sua revelação. Escriturava e auditava. Era um pub-
licano, coletor de impostos, e, por isso, não era bem visto pela 
sociedade, sendo considerado um pecador. Chamava-se telônio o 
local onde se efetivava o pagamento dos tributos e onde também 
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se trocava moeda estrangeira - um misto de casa de câmbio e de 
pagamento dos tributos.

Mateus nasceu em Cafarnaum. Seu pai, Alfeu, deu-lhe o 
nome de Levi. Sua cidade natal era cortada pelas principais es-
tradas da Palestina, ponto de convergência e centro comercial da 
região que, na época, era uma província romana.

Numa de suas peregrinações, Cristo passa diante do telônio 
de Levi, para, e o chama: “Segue-me”. Levi se levanta, acom-
panha o mestre e abandona seus rendosos negócios. Troca de 
nome e de vida. Diz São Jerônimo que Levi, vendo Nosso Senhor, 
ficou atraído pelo brilho da divina majestade que fulgurava em 
seus olhos.

Convertendo-se ao cristianismo, adotou o nome de Mate-
us, que significa “o dom de Deus”. Mateus seria corruptela de 
Matias. Mateus foi um dos doze apóstolos de Cristo e o primeiro 
dos quatro evangelistas. Antes de sua conversão, era o mais rico 
e o mais erudito de todos eles. Escreveu o relato das pregações 
de Cristo por volta dos anos 50 d.C. na língua siro-chaldaico. O 
seu evangelho é considerado o mais completo, o mais lindo e 
escorreito.

Mateus marcou a virada de sua vida com um banquete que 
ofereceu aos amigos. Nele compareceu Cristo, o que ensejou 
questionamentos e reverbérios por parte dos escribas e fariseus, 
classes atingidas pela nova pregação. Diziam: “este homem anda 
com publicanos e pecadores e banqueteia-se com eles”. Tais re-
criminações não pouparam também os apóstolos: “como é que 
vosso mestre se senta à mesa com os pecadores?” Tais críticas 
mereceram as famosas palavras de Jesus Cristo: “Não são os 
sãos, mas sim os doentes, que necessitam do médico. Não vim a 
chamar os justos, senão os pecadores”.

Diz São Clemente que Mateus era um santo de penitência 
e mortificações. Alimentava-se de ervas, frutas e raízes. Sofreu 
maus tratos e foi hostilizado na Arábia e na Pérsia. Teve os olhos 
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arrancados e foi colocado na prisão na cidade de Mirmene, onde 
aguardaria sua execução, a ser feita em data solene consagrada 
a deuses pagãos. Na prisão, onde estava acorrentado, recebe o 
milagre divino da restituição dos seus olhos e da sua libertação. 
Alcança a Etiópia, onde prega a doutrina cristã pela última vez, 
e encontra a morte.
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BREVE HISTÓRIA DA CONTABILIDADE

PERÍODO ANTIGO: Começa nas civilizações antigas e vai até o 
ano 1202 da era cristã, quando foi publicado o “Líber Abaci” 
de Leonardo Fibonacci. O controle era realizado de forma rudi-
mentar, mas servia para a identificação dos rebanhos, por meio 
de pedras colocadas em recipientes para indicar fatos como os 
nascimentos dos animais, pagamentos de dívidas, entre outros. 
Havia também as fichas de barro nas quais eram feitos os registros 
do inventário, a contagem dos bens, o controle de “entradas” e 
“saídas” dos animais, de produtos agrícolas, etc., separados con-
forme sua natureza.

PERÍODO MEDIEVAL: Vai de 1202 a 1494. Foi um período mar-
cado por estudos de técnicas matemáticas, medidas e pesos, en-
tre outros, e de intenso desenvolvimento financeiro e comercial. 
Embora apresentado mais tarde, o método das partidas dobradas 
começou a se desenvolver desde o século XIII, surgindo como 
resultado da evolução natural da apresentação das contas.

PERÍODO MODERNO: Vai de 1494 a 1840. Com a obra “Summa 
de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Porporcionalita”, o Frei 
Luca Pacioli, considerado o pai da contabilidade, e não somente 
das partidas dobradas, deixou um registro sobre a Contabilidade 
e sua escrituração, mostrando  o que era necessário para o comer-
ciante, sistematizando a contabilidade, marcando assim o início 
da fase moderna.

PERÍODO CIENTÍFICO: A contabilidade só foi reconhecida como 
ciência propriamente dita no século XIX, por volta de 1840 quan-
do foi publicado o livro “La Contabilità Applicatta alle Amminis-
trazioni Private e Pubbliche”, de Franscesco Villa. Nesse período, 
surgiram muitas escolas que apresentaram diferentes concepções 
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para a contabilidade. E embora várias correntes disputem, hoje, a 
primazia de explicar a essência da contabilidade – o Contismo, o 
Personalismo, o Controlismo, o Patrimonialismo, o Aziendalismo, 
o Reditualismo e o Universalismo, as principais –, destacam-se 
as escolas Aziendalista, para a qual o controle econômico ou ad-
ministrativo  é o instrumento; e a Patrimonialista, cujo principal 
enfoque é a definição do patrimônio.

 

        

Frei Luca Pacioli, pai da contabilidade
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BRASIL: DE 1500 A 2015 

A partir do descobrimento, o Brasil começaria a escrever 
um novo capítulo da história da contabilidade. Em 1770, surge 
a primeira regulamentação da profissão, quando Dom José, rei 
de Portugal, expede a carta de lei a todos os domínios lusitanos. 
Entre outras regulamentações, fica estabelecida a obrigatorie-
dade de registro da matrícula de todos os guarda-livros em junta 
comercial.

Em 1870, o decreto imperial nº 4.475 reconhece oficial-
mente a Associação dos Guarda-Livros da Corte como a primeira 
profissão liberal regulamentada no país.

Na área pública, só eram admitidos guarda-livros que tives-
sem cursado aulas de comércio. Para ser guarda-livros era preciso 
ter conhecimento das línguas portuguesa e francesa, esmerada 
caligrafia e, mais tarde, com a chegada da máquina de escrever, 
ser eficiente nas técnicas datilográficas. Em 1902, o presidente 
Rodrigues Alves declara de utilidade pública os diplomas conferi-
dos pela Academia de Comércio do Rio de Janeiro, Escola Prática 
de Comércio de São Paulo, Instituto Comercial do Distrito Federal 
e Academia de Comércio de Juiz de Fora.

Em 1915 é fundado o Instituto Brasileiro de Contadores Fis-
cais. No ano seguinte surgem a Associação dos Contadores de São 
Paulo e Instituto Brasileiro de Contabilidade, no Rio de Janeiro. 
Nove anos depois, em 1924, é realizado o 1° Congresso Brasileiro 
de Contabilidade e são lançadas as bases da campanha pela regu-
lamentação da profissão e reforma do ensino comercial no Brasil. 
Em 1927, é fundado o Conselho Perpétuo de Contabilistas com a 
função de conceder registro a novos profissionais.

Em 1931 é sancionado o decreto federal nº 20.158, que 
organizou o ensino comercial e regulamentou a profissão. É criado 
o curso de contabilidade, que formava duas categorias de profis-
sionais: os guarda-livros, que cursavam dois anos e os perito-con-
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tadores, que cursavam três anos. No ano seguinte é sancionado o 
decreto federal nº 21.033, estabelecendo novas condições para o 
registro de contadores e guarda-livros.

O Curso de Ciências Contábeis foi criado oficialmente em 
1945, obtendo reconhecimento em 22 de setembro, através 
do Decreto Nº 7.988. À graduação seguiram-se programas de 
pós-graduação em todos os níveis.

Em 1946 era criado o sistema formado pelo Conselho Fed-
eral de Contabilidade e conselhos regionais, pelo Decreto-Lei nº 
9.295, com as funções de registrar e fiscalizar, sendo mais tarde 
acrescentada a de promover o desenvolvimento profissional por 
meio de educação continuada. Em 2010, a Lei nº 12.249 refor-
mulou o decreto-lei 9.295, apresentando, entre as novidades, 
a exigência a candidatos a exercer a profissão a aprovação em 
exame de suficiência, além de curso de contabilidade e registro 
em CRC.
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O PATRONO BRASILEIRO DA CONTABILIDADE

 

João Lyra de Tavares foi guarda-livros e chefe de escritório 
das firmas Lyra Tavares e Fabrício & Cia. Como comerciante, teve 
uma atuação destacada em Pernambuco, onde fundou uma Asso-
ciação de Guarda-Livros e foi membro da Associação Comercial do 
Recife, residindo naquele Estado entre os anos de 1895 a 1902. 
Era também professor e um ótimo orador.

Atuou na política, foi historiador e economista, autor de 
obras didáticas e estudioso de geografia. Em 1914 tomou parte 
da Comissão escolhida para estudar a reorganização da Contabil-
idade do Tesouro Nacional.

No ano seguinte, João de Lyra Tavares foi eleito senador 
pelo Rio Grande do Norte, cargo que ocupou até o fim de sua 
vida. No Senado, foi membro eminente da Comissão de Finanças 
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e sempre ressaltou os benefícios que a sociedade brasileira teria 
com o reconhecimento de uma classe de contadores públicos.

Em 1926, em almoço feito em sua homenagem pelas En-
tidades Contábeis Paulistas, João de Lyra Tavares foi aclamado 
presidente do Supremo Conselho da Classe dos Contabilistas Bra-
sileiros. Na ocasião, proferiu um discurso defendendo a criação 
do Registro Geral dos Contabilistas Brasileiros, marco decisivo 
para o processo de organização dos contabilistas em bases profis-
sionais, que culminou com a criação do Conselho Federal de Con-
tabilidade e Conselhos Regionais de Contabilidade, ocorrida 20 
anos depois.

O Conselho Federal de Contabilidade e os sindicatos dos 
contabilistas defendem que o Dia do Contabilista foi instituído 
em 1926 pelo senador João Lyra Tavares, o qual, no dia 25 de 
abril, no Hotel Terminus, em São Paulo, como forma de agradeci-
mento às homenagens que lhe prestavam os profissionais da Con-
tabilidade, teria, em dado momento de seu discurso, afirmado: 
“Trabalhemos, pois, tão convencidos de nosso triunfo, que desde 
já consideramos 25 de abril o Dia dos Contabilistas Brasileiros.”

Em 1926, no dia 28/05, um mês e três dias após o discur-
so, por meio do Decreto Federal nº 17.329 (1926), foi criada a 
primeira escola oficial com o objetivo de ensinar contabilidade: 
a Escola de Comércio.

Tudo que o senador Lyra Tavares defendeu acabou por se 
concretizar. Por isso, ele recebeu, com justiça, o título de “Patrono 
da Contabilidade Brasileira”.
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SÍMBOLOS DA PROFISSÃO

Caduceu
 

O caduceu simboliza a contabilidade e é representado por 
um bastão entrelaçado por duas serpentes e um elmo alado. 
Uma das simbologias de Mercúrio, legendário deus protetor do 
comércio, é o emblema da paz e da prosperidade. A insígnia da 
profissão contábil significa a capacidade, a inteligência e a astúcia.

O bastão representa o poder de quem conhece a Ciência 
Contábil, que tem por objeto de estudo o patrimônio das en-
tidades.

As serpentes simbolizam a sabedoria, isto é, o quanto se 
deve estudar antes de agir, para escolher o caminho correto e ao 
mesmo tempo o mais vantajoso para o cliente.

As asas figuram a diligência, a presteza, a dedicação e o 
cuidado ao exercer a profissão.

O elmo, peça de armadura antiga que protegia a cabeça, 
tem o significado de proteção contra pensamentos baixos que 
levem a ações desonestas.
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Anel de grau
   

O anel do contador e do técnico em contabilidade possui as 
seguintes características:

Pedra de turmalina rosa -claro, ladeada de diamantes.
Aro de um lado, o caduceu de Mercúrio, que é a insígnia do 

deus do comércio; do outro, as tábuas da lei, com a legenda “lex”.
Existem divergências quanto à cor da pedra do anel do con-

tabilista e há, também, os que desejam estabelecer uma para o 
técnico em contabilidade, a pedra rosa, e outra para o contador, 
a pedra azul.

Pela tradição, no entanto, vivendo a história dos conselhos 
desde que nasceram, a origem da pedra-anel é de cor rosada, sen-
do ela um rubislite, segundo o professor Ynel Alves de Camargo.

Essa escolha decorreu da influência do Direito sobre a Con-
tabilidade, que foi muito grande nos séculos passados; sendo a 
pedra do advogado vermelha, a do contador deveria ter a mes-
ma coloração, em outra tonalidade, pois, entendia-se a profissão 
mais atada ao ramo do conhecimento jurídico (até hoje, as legis-
lações fiscal, previdenciária, trabalhista, comercial, civil e admin-
istrativa muito ocupam a ação profissional cotidiana e prática dos 
contabilistas).
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Essa hipótese alimenta-se com a própria tábua da lei, que se 
inseriu também como símbolo em nosso anel.

Só a partir das ideias da doutrina contábil materialista, é que 
se entendeu que a Contabilidade e o Direito possuem, de maneira 
bastante distinta, métodos e finalidade de estudos, justificando, 
pois, também, simbologias distintas.

O Conselho Federal de Contabilidade, ao adotar como 
recomendável o uso da pedra rosada para o anel, prendeu-se às 
origens, fato compatível com o que é simbólico, pois, em reali-
dade, as cores, as figuras, como associação de fatos, estão todas 
atadas a uma tradição.

O importante era que se definisse a questão e isso foi feito 
pelo CFC com respeito à ética e a uma história muito nossa.
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DATAS COMEMORATIVAS

12 de Janeiro
 

O Dia do Empresário Contábil foi instituído em maio de 
2011 pela Lei 12.387/11. Isso mostra o papel importante que 
desempenha o empresário contábil para as organizações e toda 
a sociedade.

25 de Abril
 

O Dia do Contabilista foi instituído sob a inspiração do 
senador João Lyra, em 25 de abril de 1926, ocasião em que pro-
feriu discurso que enalteceu a classe contábil brasileira.

22 de Setembro

O Dia do Contador, por sua vez, foi instituído no ense-
jo de comemorar a criação do curso de graduação em Ciên-
cias Contábeis pelo Decreto-Lei nº 7.988, de 22/09/1945. Em 
22/09/1982, comemorou-se, pela primeira vez, em Brasília/DF, 
o Dia do Contador.
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A FORMAÇÃO E ATRIBUIÇÕES DO CONTADOR

Contador é o profissional da contabilidade bacharel em 
Ciências Contábeis. Ele está capacitado, habilitado e possui o 
conhecimento necessário sobre assuntos econômicos, financeiros, 
tributários, organizacionais e comportamentais para direcionar as 
conclusões da lógica contábil, sempre respaldado por princípios 
e normas técnicas dando espaço à propalada interpretação da 
condição, qualidade e valor do patrimônio.

Mais do que apenas registrar os atos e fatos dos gestores das 
empresas, ele deve nortear os empreendimentos e ajudar a ad-
ministração a manter o negócio na rota prevista. Para desempen-
har essas funções com a máxima competência, sua formação deve 
conter noções sólidas de finanças, economia e gestão e, também, 
de ciências humanas, ética e responsabilidade social.

Com duração de quatro anos, o curso de Ciências Contábeis 
abrange profundos estudos teóricos e práticos de todas as áreas 
da contabilidade. Nos primeiros anos, o ensino é voltado para 
conceitos, controle e conhecimentos em Administração, Econo-
mia, Direito e métodos quantitativos em conjunto com a teoria 
contábil. Nos últimos anos, há um aprofundamento dos estudos 
direcionados para especialidades da carreira de contador.

O bacharel em Ciências Contábeis tem sua profissão regula-
mentada pelo Decreto-lei nº 9.295/46 e suas atribuições definidas 
pela Resolução nº 560/83, do Conselho Federal de Contabilidade. 
Seu mercado de trabalho é bastante amplo e oferece muitas opor-
tunidades.

Áreas de trabalho do contador:

Na empresa:
•  Contador geral
•  Planejador tributário
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•  Analista financeiro
•  Auditor interno
•  Contador de custos
•  Contador gerencial

Como autônomo:
•  Auditor independente
•  Consultor
•  Empresário contábil
•  Perito contábil
•  Investigador de fraudes
 
No ensino:
•  Professor
•  Pesquisador
•  Escritor
•  Parecerista
•  Conferencista

Em órgão público:
•  Contador público
•  Agente ou auditor fiscal
•  Tribunais de contas
•  Oficial contador

FORMAÇÃO E  ATRIBUIÇÕES DO TÉCNICO EM CONTABILI-
DADE

O técnico em contabilidade é o profissional que possui se-
gundo grau. Seu trabalho auxilia o do bacharel em Ciências Con-
tábeis e contribui para o bom funcionamento das empresas. Ele 
pode cuidar de toda a parte financeira realizando a escrituração 
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contábil e fiscal, registros e lançamentos contábeis de transações 
financeiras, cálculo de impostos, juros e taxas, acompanhamento 
de contas, receitas e despesas, elaboração de demonstrativos fi-
nanceiros e balancetes, análise de contas patrimoniais e controle 
patrimonial, além de ser o responsável pela prestação de contas 
da instituição.

O mercado de trabalho para o técnico em contabilidade 
também é bastante amplo. Ele pode atuar em instituições públi-
cas e privadas, empresas prestadoras de serviços contábeis, ban-
cos, estabelecimentos de ensino, escritórios de contabilidade 
e também como autônomo.  Ele tem, praticamente, todas as 
prerrogativas do bacharel em Ciências Contábeis, com exceção 
dos serviços previstos na alínea “c”, artigo 25, do Decreto-lei nº 
9.295/1946: auditoria, perícia e revisão de balanços.

De acordo com a Lei nº 12.249/2010, que atualizou o 
Decreto-lei nº 9.295/1946, o registro em CRC como técnico em 
contabilidade teve seu prazo final no dia 1º de junho de 2015. 
Após essa data, somente bacharéis em Ciências Contábeis podem 
obter o registro como profissional da contabilidade. No entanto, o 
técnico em contabilidade que já estiver registrado pode continuar 
exercendo a profissão normalmente.

CARREIRA PROMISSORA

A profissão contábil desponta hoje como uma das carreiras 
mais promissoras do mundo. Pesquisa realizada com 2.528 exec-
utivos em 19 países pela Robert Half, uma das maiores empresas 
em recrutamento especializado no mundo, revela que os exec-
utivos da contabilidade são os mais disputados no mercado. As 
principais razões para o aumento da demanda são o crescimento 
ou expansão dos negócios, aumento da carga de trabalho, fusão, 
aquisição e atualização de sistemas financeiros, além da adap-
tação das normas internacionais.
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Em contrapartida, as exigências das empresas na hora da 
contratação também são grandes e revelam que o bom embasa-
mento técnico e teórico na área fiscal, conhecimento sobre orça-
mento, controladoria e o domínio de uma língua estrangeira, são 
os principais requisitos.

De acordo com a pesquisa, a adequação da contabilidade 
brasileira às novas regras das International Financial Reporting 
Stardards (IFRS, sigla em inglês para as normas internacionais de 
contabilidade) provocou uma exigência natural de profissional-
ização. Além disso, as empresas brasileiras estão valorizando mais 
o departamento financeiro, deixando de considerá-lo apenas uma 
área de controle de gastos. No entanto, um profissional contábil 
qualificado é o mais difícil de ser encontrado no mercado, segui-
do pelo de finanças.

PERFIL DO PROFISSIONAL
 
Os professores Ricardo Lopes Cardoso e André Carlos Bu-

sanelli de Aquino, com apoio do sistema CFC/CRCs, realizaram a 
“Pesquisa Perfil do Profissional da Contabilidade 2012/13”, dis-
ponível no portalcfc.org.br. De acordo com o estudo:
-  21% dos profissionais têm sua própria empresa de contabi-
lidade/auditoria, 9% são autônomos, 11% são funcionários de 
empresas contábeis, 27% são funcionários das demais empresas 
da iniciativa privada.
-  Mais de 60% gozam menos de 15 dias de férias anualmente. 
Este número revela a dificuldade da administração do tempo ou a 
necessidade de trabalhar para aumentar a renda;
-  37,4% desenvolvem paralelamente outras atividades com o 
objetivo de complementação da renda e/ou porque se trata de 
uma atividade complementar. As principais atividades citadas são 
consultor, professor, desenvolvimento de software, comércio e 
produtor rural;



26

-  Quase 70% responderam que 80% ou mais da renda é proveni-
ente da atividade contábil; 8% disseram que a renda proveniente 
da atividade contábil não passa de 40% da receita total;

-  As principais dificuldades apontadas, já conhecidas e também 
reveladas pela PNEC são:

1) Burocracia dos órgãos públicos (78,6%);
2) Constantes mudanças na legislação (76,8%);
3) Falta de valorização pela sociedade (76,4%);
4) Carência de bons cursos a preço acessível (68,1%);
5) Falta de unidade da classe (65,6%);
6) Concorrência desleal (57,7%).
 

A MULHER NA CONTABILIDADE

As mulheres estão brilhando nos escritórios de contabi-
lidade, nas empresas, nos cursos de contábeis e nas entidades 
da classe. Para uma profissão que já foi predominantemente de 
homens, é significativo o índice de quase 40% de mulheres profis-
sionais registradas no país.

Proposto pelo Conselho Federal de Contabilidade, o Pro-
grama da Mulher Contabilista foi instalado nos estados através 
de Comissões da Mulher Contabilista com o desafio de incentivar 
as profissionais a participar mais das entidades, da vida social, 
política e cultural do país e de organizar eventos, a exemplo dos 
encontros de mulheres regionais e nacionais.

FORÇA DA PARTICIPAÇÃO

Como vimos, a contabilidade está presente no Brasil desde 
o descobrimento; mas só começou a conquistar respeito, tanto na 
esfera pública quanto nas empresas, quando lideranças da classe 
começaram a se unir e defender os interesses da classe contábil, 
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entre outros, de que a profissão só pode ser exercida por pes-
soas com formação específica e registro. Essa bandeira só passou 
a ser respeitada a partir do trabalho realizado   em particular 
pelo sistema formado pelo Conselho Federal de Contabilidade e 
conselhos regionais, que fiscalizam a obrigatoriedade do registro, 
a obediência aos princípios contábeis e promovem o desenvolvi-
mento profissional.

Além do sistema CFC-CRCs, existem sindicatos representati-
vos de profissionais que trabalham em empresas em geral – são 
17 somente no Paraná, vinculados à Federação dos Contabilistas 
do Paraná (Fecopar) - e sindicatos das empresas contábeis- os Ses-
caps e Sescons, ligados à Fenacon - Federação das Empresas de 
Serviços Contábeis, Assessorias, Perícias, Informações e Pesquisas.

Quanto mais os profissionais participarem das suas enti-
dades mais fortes elas se tornam para defender os interesses e 
causas da classe contábil. Essa afirmação aplica-se muito mais aos 
jovens pelo potencial que têm para renovar as entidades.

 
O QUE É UM CRC?

No Brasil, cada profissão regulamentada por lei é fiscaliza-
da por um conselho. Assim, existem os conselhos de Medicina, 
Odontologia,  Farmácia, Engenharia e Arquitetura,  Economia, 
Administração e de diversas outras profissões regulamentadas.

Mais conhecido pela sigla CRC, Conselho Regional de Con-
tabilidade é o órgão responsável pelo registro profissional, fiscal-
ização do exercício da atividade contábil e oferta de programas 
de educação continuada.

Para tornar-se um profissional habilitado e exercer a profis-
são de contabilista, após concluir o curso de Ciências Contábeis, 
o interessado deve dirigir-se ao CRC de seu estado, prestar exame 
de suficiência e solicitar o registro.
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SISTEMA CFC/CRCs

Os conselhos de contabilidade formam o sistema Conselho 
Federal de Contabilidade (CFC) e Conselhos Regionais de Con-
tabilidade (CRCs), criados pelo Decreto-Lei nº 9.295/46, de 27 
de maio de 1946. Com sede em Brasília, o CFC é uma autarquia 
especial coorporativa, dotada de personalidade jurídica de di-
reito público. É integrado por um representante de cada estado 
e do Distrito Federal, no total de 27 conselheiros efetivos  e igual 
número de suplentes, e tem, entre outras finalidades, orientar, 
normatizar e fiscalizar o exercício da profissão contábil, por inter-
médio dos Conselhos Regionais de Contabilidade, cada um em 
sua base jurisdicional, nos estados e no Distrito Federal; avaliar, 
em última instância, os recursos de penalidade imposta pelos con-
selhos regionais, além de regular acerca dos princípios contábeis, 
do cadastro de qualificação técnica e dos programas de educação 
continuada, bem como editar normas brasileiras de contabilidade 
de natureza técnica e profissional.

 Os CRCs, na mesma linha, são autarquias corporativas, vin-
culadas à administração pública federal com a missão de regis-
trar, fiscalizar a qualidade dos serviços contábeis e promover o 
desenvolvimento profissional dos profissionais da contabilidade, 
por meio das mais avançadas práticas de gestão, garantindo a 
obediência aos princípios fundamentais da contabilidade e das 
normas brasileiras de contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANÁ - 
CRCPR

Além da sede, em Curitiba, o CRCPR possui escritórios, 
macrodelegacias e delegacias nas principais regiões do estado. É 
nessas unidades onde pode ser encaminhado pedido de registro 
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profissional e outros serviços. O mapa abaixo mostra onde estão 
localizadas as delegacias do CRCPR.

Macrodelegacias
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Sede

Concluído em 2006, o projeto da sede atual do CRCPR nas-
ceu da necessidade de construir um ambiente físico que pudesse 
servir de base aos anseios de crescimento e valorização da classe 
contábil paranaense. Arquitetura moderna, o prédio é patrimônio 
da classe contábil paranaense e tem sido bastante visitado prin-
cipalmente pelos estudantes de contabilidade, que formam cara-
vanas para conhecê-lo. Além da diretoria e administração central 
do Conselho, nele funcionam o Museu da Contabilidade - espaço 
que reúne peças antigas da atividade contábil - e a Academia de 
Ciências Contábeis do Paraná. A sede fica na Rua XV de Novem-
bro, 2.987, Alto da XV, em Curitiba.
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Logotipo

Em 2015, o Sistema CFC/CRCs passou a ter uma identidade 
visual padronizada. O processo começou com a elaboração de 
um Manual de Identidade Visual do Sistema CFC/CRCs, em 2014. 
Todas as unidades do sistema passaram a usar uma logomarca 
semelhante. As cores foram padronizadas e houve mudanças tam-
bém na grafia. Antes, as siglas dos estados eram escritas de modo 
diferente: com hífen, com espaço ou tudo junto. Agora, são assim: 
CRCPR, CRCSP, CRCRS, CRCSC, CRCRJ, etc.

A ideia é fortalecer a imagem do sistema, que passa a ser 
visto como organizado, compartilhando missão, projetos, ideias 
e sentimentos.

Composição do plenário

Formado por 54 conselheiros, com o papel de analisar e ju-
lgar processos éticos e disciplinares envolvendo profissionais que 
cometem irregularidades, representar e participar das decisões 
de gestão, o plenário do CRCPR é escolhido diretamente pela 
classe contábil em eleições realizadas a cada dois anos. Os con-
selheiros eleitos não são remunerados, recebendo apenas diárias 
para participar das atividades. Podem se inscrever e concorrer, nas 
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eleições, à função de conselheiro, qualquer profissional registrado 
e em dia com suas obrigações.

 
O QUE FAZ O CRCPR

Você pode perguntar-se: o que mesmo faz o CRCPR? São 
muitas as atividades do Conselho, em áreas de valorização e 
desenvolvimento da profissão contábil, registro profissional, fis-
calização, educação continuada e em causas como a simplificação 
da burocracia que cerca o exercício da profissão, modernização do 
sistema tributário brasileiro e defesa de questões sociais.

Confira a seguir algumas atividades do CRCPR.

REGISTRO, a porta de ingresso na profissão 
Levou séculos para os profissionais da contabilidade con-

quistarem o registro profissional no país. Antes, muitas pessoas 
sem registro e sem formação específica atuavam na área contábil. 
Concluído o curso de bacharel em Ciências Contábeis, a primeira 
coisa a fazer, se a decisão for mesmo trabalhar com contabilidade, 
é obter aprovação em exame de suficiência e em seguida solicitar 
o registro profissional.

Tipos de Registro Profissional:
•  Definitivo Originário;
•  Transferido.

OBS.: para execução de serviços em jurisdição diversa 
daquela onde possui o seu registro profissional, é obrigatória a 
comunicação prévia ao CRC de destino, de forma eletrônica, por 
intermédio do site do CRC de origem (origem CRCPR: acessar 
www.crcpr.org.br – serviços online – consulta cadastral – comuni-
cação do exercício profissional em outra jurisdição).
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Tipos de Registro de Organizações Contábeis:

Essa modalidade compreende as seguintes categorias:

a)  de Responsabilidade Individual:
•  Microempreendedor Individual (MEI);
•  Empresário Individual;
•  Empresa Individual de Responsabilidade 
    Limitada (EIRELI).

b)  de Responsabilidade Coletiva:

•  Sociedade Simples Pura Limitada ou Ilimitada; 
•  Sociedade Empresária Limitada.

A Divisão de Registro do CRCPR é responsável também por 
alteração de categoria, alteração de nome ou nacionalidade, 
restabelecimento de registro, baixa de registro e cancelamento. 
Detalhes desses serviços, acessar: www.crcpr.org.br – registro – 
documentação/informações.

IDENTIDADE (CARTEIRA) PROFISSIONAL

Na cor verde, a identidade do profissional de contabilidade 
é confeccionada em cartão rígido, com um dos mais modernos e 
avançados sistemas de segurança antifraudes e contém chip crip-
tográfico que aceita a inserção de certificado digital, garantindo a 
utilização segura em transações eletrônicas. Entre as facilidades, 
permite o agendamento eletrônico de pessoas e empresas para 
atendimento na Receita Federal, consulta à situação fiscal das 
pessoas físicas e jurídicas, obter cópias da DARF, da Declaração 
de Créditos e Débitos de Tributos Federais (DCTFs), além de per-
mitir acompanhar o processamento da declaração do Imposto de 
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Renda, sabendo com antecedência se o cliente caiu ou não na 
malha fina.
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ASSINATURA

Jamais assine qualquer documento sem a segurança de que 
tudo esteja de acordo com o contrato ou acordo prévio entre as 
partes, conforme a lei, o Código de Ética de sua profissão, os 
Princípios Fundamentais da Contabilidade e as Normas Brasileiras 
de Contabilidade.

Faça com que todos tenham respeito por sua assinatura. Se 
você assinou, deve merecer fé. É verdadeiro e tem a garantia da 
sua assinatura.

Todos os materiais de publicidade dos profissionais de con-
tabilidade devem conter o número do registro profissional e cat-
egoria, tais como: cartões de visita, placas de identificação do 
estabelecimento contábil, folders, mídias eletrônicas, adesivos, 
plotagens e outros.

Todos os documentos assinados por um profissional da con-
tabilidade, no exercício da profissão, devem conter a identificação 
e o CRC.

 
Assim, se for contador:

Assim, se for técnico em contabilidade:

Nome do profissional
CO CRCPR 00000/O-0

Nome do profissional
TC CRCPR 00000/O-0



36

CLASSE NUMEROSA

Além de crescer em importância para a sociedade, empresas 
e órgãos públicos, a profissão contábil está se tornando forte na 
quantidade de profissionais em atividade: o número de profis-
sionais registrados, em todo o país, passa de 500 mil. Destaque 
para a presença de jovens, mulheres e o universo de contadores. 
No Paraná, a classe já ultrapassa o registro de 33 mil profissionais 
ativos. 

Vice-Presidência de Registro - Coordenadoria de Registro

Profissionais Ativos nos Conselhos Regionais de Contabili-
dade

http://www3.cfc.org.br/spw/crcs/ConsultaPorRegiao.aspx?Tipo=1
 



37

EXAME DE SUFICIÊNCIA

Precisar fazer exame de suficiência para exercer a profissão 
contábil pode parecer exagero, mas, analisando bem, é controle 
de qualidade. Só a Contabilidade e o Direito fazem isso no Brasil. 
O exame pressiona as instituições de ensino a melhorar os cursos. 
A medida foi aprovada pela Lei nº 12.249/10, que alterou alguns 
dispositivos do Decreto-Lei nº 9.295/46, trazendo também novas 
formas de fiscalização e penalidades, prevendo inclusive a cas-
sação do registro em caso de deslizes mais graves.

As provas, para bacharéis em Ciências Contábeis, são aplica-
das duas vezes ao ano, em todo o território nacional, sendo uma 
edição a cada semestre. São 50 questões formuladas com base 
nos seguintes conteúdos:

Prova de bacharel em Ciências Contábeis
a) Contabilidade Geral;
b) Contabilidade de Custos;
c) Contabilidade Aplicada ao Setor Público;
d) Contabilidade Gerencial;
e) Controladoria;
f)  Noções de Direito e Legislação Aplicada;
g) Matemática Financeira e Estatística;
h) Teoria da Contabilidade; 
i)  Legislação e Ética Profissional;
j)  Princípios de Contabilidade e Normas Brasileiras de Con- 

            tabilidade;
k) Auditoria Contábil;
l)  Perícia Contábil;
m) Língua Portuguesa.
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POR QUE FISCALIZAR O EXERCÍCIO PROFISSIONAL

No passado, mesmo existindo obrigatoriedade do registro e 
da formação para exercer a profissão, havia pouco respeito pela 
norma e era grande o número de leigos que atuava na área con-
tábil. Só a fiscalização atuante, a partir da criação do sistema CFC-
CRCs, passou a impor respeito à regra. 

O principal objetivo da fiscalização é zelar pelo espaço e a 
imagem do profissional habilitado e competente e prevenir em 
relação ao não cumprimento dos princípios e normas da contab-
ilidade e da ética. 

Presencial ou eletrônica, a fiscalização abrange todos 
os profissionais, verificando os serviços contábeis, desde as 
declarações de percepção de rendimento (Decores), as escritu-
rações contábeis das empresas, passando pela verificação do 
registro cadastral das organizações e de seus sócios, alcançando 
também órgãos públicos, instituições financeiras, entidades sem 
fins lucrativos, partidos políticos e empresas que possuem con-
tabilidade própria.

Apesar do cunho orientativo, contabilistas que incorrem em 
graves deslizes podem ser punidos administrativamente de for-
ma disciplinar e ética (multas, suspensão, cassação, advertência 
reservada, censura reservada e censura pública). As penalidades 
previstas, sejam reservadas ou públicas, estão disciplinadas no art. 
27 do DL. 9295/46, seguindo os tramites processuais determina-
dos pela Resolução CFC nº 1309/10. 

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

O investimento em desenvolvimento profissional é inter-
pretado como fiscalização indireta: o profissional bem formado 
e informado não comete irregularidades. O CRCPR promove an-
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ualmente grande número de eventos de educação continuada, 
cursos – presenciais e à distância -, seminários, palestras, ciclos 
de estudos. 

Os eventos presenciais são oferecidos nas principais cidades 
do estado. Já os cursos à distância podem ser feitos de qualquer 
lugar, a qualquer hora, a partir de um computador conectado à 
internet.  Temas de EAD ofertados nos últimos anos: Mudanças 
de práticas contábeis no Brasil, Substituição tributária (ICMS/ISS), 
Contabilidade pública x Contabilidade aplicada ao setor público, 
SPED - Sistema Público de Escrituração Digital, Escrituração Fiscal 
Digital-EFD, Contabilidade gerencial e IFRS.

Confira no link agenda de Cursos e Eventos promovidos pelo 
CRCPR: 

http://www.crcpr.org.br/new/content/eventos/agenda.php

SERVIÇOS ONLINE

Tendência da tecnologia da informática, os serviços online 
agilizam e facilitam a vida dos profissionais. Principais serviços 
disponíveis no site www.crcpr.org.br:

DECORE/Certidão de regularidade 
Solicitação de registro e carteira profissional
Comunicação de exercício em outra jurisdição Consulta e  

        atualização cadastral
Emissão de certidões e alvarás  
Confirmação de veracidade de documentos 
Licitações e outros editais
Guias de pagamento
Inscrição em cursos presenciais e à distância 
Revista do CRCPR
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Folha do CRCPR
Download de legislações e publicações técnicas

TRANSPARÊNCIA

Prestar contas é dever de todo gestor público, segundo a 
Lei da Transparência. Todos os órgãos e autarquias públicas de-
vem mostrar as suas contas à sociedade para que ela tenha opor-
tunidade de avaliá-las quanto à correção e à ética. No endereço 
www.crcpr.org.br, em Prestação de Contas, o CRCPR publica men-
salmente o balancete financeiro com dados sobre as receitas e 
despesas; o balancete patrimonial descrevendo a situ- ação dos 
ativos e passivos; e a demonstração da execução orçamentária, 
comparando a receita orçada com a realizável.

COMUNICAÇÃO

Além do site, que reúne serviços e informações sobre todas 
as áreas da entidade, o CRCPR mantém várias mídias que funcio-
nam como canais de comunicação com a classe e a sociedade em 
geral. Semanalmente é enviado um jornal eletrônico – o CRCPR 
Online -, com notícias atualizadas, a cadastrados na base de da-
dos. Para receber essas informações, cadastrar o e-mail no site em 
Serviços Online. Há ainda o Facebook e a Revista do CRCPR. Para 
submeter artigos à Comissão Editorial da revista enviar arquivo 
para: imprensa@crcpr.org.br
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PROGRAMA DO VOLUNTARIADO DA CLASSE CONTÁBIL – 
PVCC

Projeto lançado pelo Conselho Federal de Contabilidade 
(CFC), em 2008, visa sensibilizar os contabilistas sobre a im-
portância das ações voluntárias para construção de uma socie-
dade mais solidária e justa. 

Atua em diversas frentes:

a)  Incentiva a associação do contabilista à Ação Fome Zero, 
organização da sociedade civil de interesse público (Oscip) cuja 
missão é amparar ações e políticas integradas que viabilizem a 
segurança alimentar e nutricional da população brasileira. Neste 
sentido, estimula a participação do contabilista no Conselho de 
Alimentação Escolar (CAE) de seu município e Estado, como auxil-
iar na gestão da merenda escolar. Através de consultoria contábil, 
ele pode fiscalizar as prestações de contas e a aplicação dos re-
cursos transferidos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE), do Programa Nacional de Alimentação Escolar 
(PNAE), conhecido como Programa da Merenda. O CAE é um 
grupo independente, composto por representantes do executivo, 
sociedade civil, professores, trabalhadores da área da educação, 
alunos e pais de alunos. O CFC elaborou uma cartilha que traz ori-
entações para o contabilista que deseja apoiar o trabalho do CAE, 
disponível no link http://www.cfc.org.br/uparq/cartilha.pdf

b)  Orienta o contabilista a informar e sensibilizar clientes 
e a sociedade em geral sobre a possibilidade de destinar parte 
do Imposto de Renda devido ao Fundo dos Direitos da Criança 
e do Adolescente (FUNCRIANÇA) de seu município e Estado. 
No Paraná, a iniciativa se concentra em informar sobre as leis 
de incentivo fiscal e instruir sobre o lançamento de doações aos 



42

fundos, conhecidos no Estado pela sigla FIA.

c)  Apoia organizações da sociedade civil para a transpar-
ência na prestação de contas, gestão de convênios de pastorais e 
melhoria da gestão de organizações assistenciais, especialmente 
nas áreas financeira, contábil e patrimonial.

d)  Projeto Rede Nacional de Cidadania Fiscal, em parceria 
com o Observatório Social do Brasil e o Instituto Social Íris, e 
ações localizadas de voluntariado em políticas sociais e comu-
nitárias.

O PVCC já tem um grande universo de participantes atuando 
em todo o país. Para conhecer melhor o programa e se inscrever: 

http://www.cfc.org. br/conteudo.aspx?codMenu=305
 
Além do PVCC, o CRCPR realiza diversas campanhas sociais:

Campanha do Agasalho
Iniciativa que envolve escritórios, delegacias regionais e a 

sede do CRCPR, a campanha do Agasalho visa arrecadar e dis-
tribuir peças de inverno, roupas e cobertores, a instituições be-
neficentes do Paraná. As arrecadações são destinadas aos mais 
necessitados nos meses mais frios do ano. Busca incentivar a 
consciência social dos contabilistas, tanto individualmente como 
classe profissional, e promove o engajamento de conselheiros, 
funcionários e toda a sociedade em torno de uma nobre causa.

Criança Feliz
Campanha de arrecadação de roupas, material escolar, brin-

quedos e ali- mentos para distribuição a instituições beneficentes que 
atendem crianças carentes no Dia das Crianças, em 12 de outubro.
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Natal Solidário
Campanha de arrecadação de brinquedos, alimentos cri-

anças, jovens e idosos assistidas por instituições beneficentes. 
Foi criada para desenvolver a responsabilidade social da classe 
contábil de uma forma que cada comunidade possa canalizar as 
arrecadações para atender suas carências.
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JOCOPAR

O Jocopar - Jogos dos Contabilistas do Paraná - é uma com-
petição promovida pela Federação dos Contabilistas do Paraná 
(Fecopar), disputada por contabilistas representantes dos 17 
sindicatos de contabilistas existentes no Paraná. O Jocopar nasceu 
em 1993, ano em que movimentou apenas cerca de 120 pessoas. 
Hoje, é o maior evento esportivo de profissionais liberais do país. 
Nas últimas edições mais de 700 contabilistas, de idade entre 18 
e 70 anos, têm participado.

Quem pode participar

A competição, que, além de esportiva, tem um significado 
de confraternização, integração da classe, é aberta aos profission-
ais da contabilidade registrados no CRCPR, em dia com a Con-
tribuição Sindical do ano corrente. Para se inscrever, entrar em 
contato com o sindicato de contabilista   da sua cidade, participar 
dos treinos e torneios internos da sua base. 

Mais detalhes www.jocopar.com
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JOCOBRAS

Os Jogos dos Contabilistas Brasileiros - JOCOBRAS é uma 
competição disputada por contabilistas que representam seus es-
tados. Disputado a cada dois anos, a primeira edição dos Jocobras 
foi realizada em 2008 e contou com a partipação de delegações 
do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

A iniciativa de realizar e unir os contabilistas numa com-
petição e confraternização nacional partiu de dirigentes da Fed-
eração dos Contabilistas do Paraná - Fecopar. A ideia foi levar a 
emoção e sucesso da versão estadual dos jogos dos contabilistas 
do Paraná - Jocopar para o restante do país.  Os jogos têm reunido 
um número cada vez maior de participantes, valorizando a prática 
esportiva, o cuidado com a saúde e a integração social. Os critéri-
os de participação são semelhantes aos do Jocopar.

Mais detalhes em http://jocobras.com.br/jocobras.html

ANUIDADE

Sem recursos financeiros, não somente as ações de registro 
e fiscalização, mas todos os programas de educação continuada e 
atividades de responsabilidade social não poderiam ser concret-
izados. Sem isso, enfim, seria impossível ao CRCPR levar adiante 
o processo de desenvolvimento dos contabilistas paranaenses que 
passa pelo fortalecimento da identidade da classe, reconhecimen-
to e valorização da profissão.

A anuidade de contadores, técnicos em contabilidade e or-
ganizações contábeis - sociedade, empresário individual e empre-
sa individual de responsabilidade limitada (EIRELI) – foi estabele-
cida pelo Decreto Lei nº 9.295/46, artigo 21 e artigo 22, com as 
alterações da Lei nº 12.249/10.
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CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

A contribuição sindical, por sua vez, é destinada à ma-
nutenção das entidades sindicais. É prevista pelos artigos 578 
e 591 da Consolidação das Leis do Trabalho- CLT e art. 8º da 
Constituição da República. O valor é definido em assembleia pela 
entidade sindical.

Os recursos arrecadados são distribuídos às entidades nos 
seguintes percentuais:

a)  5% para a confederação correspondente;
b)  10% para a central sindical;
c)  15% para federação;
d)  60% para o sindicato respectivo; e
e)  10% para o fundo de Amparo ao trabalhador, através da 

“Conta Especial Emprego e Salário”.

HONORÁRIOS PROFISSIONAIS

Todo profissional da contabilidade deve ter a sua tabela 
de honorários. Os valores devem ser definidos com base nos se-
guintes elementos:

I – a relevância, o vulto, a complexidade e a dificuldade do 
serviço a executar;

II – o tempo que será consumido para a realização do tra-
balho;

III – a possibilidade de ficar impedido da realização de out-
ros serviços;
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IV – o resultado lícito favorável que para o contratante ad-
virá com o ser- viço prestado;

 
V – a peculiaridade de tratar-se de cliente eventual, habitual 

ou perma- nente;

VI – o local em que o serviço será prestado.

É vedado oferecer ou disputar serviços profissionais medi-
ante aviltamento de honorários ou  concorrência desleal.

Não cabe ao CRC estabelecer tabelas de honorário, mas os 
sindicatos da categoria podem definir valores e publicar planilhas 
orientativas.

SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL

Em um mercado complexo, os profissionais da contabilidade 
podem ter problemas no exercício da profissão. Foi desenvolvi-
do pelas seguradoras uma modalidade de seguro de respons-
abilidade civil voltado aos contabilistas. A finalidade é garantir 
reparações por danos corporais, materiais  e morais, involuntari-
amente causados a terceiros. O RC contábil cobre omissões decor-
rentes de atos de negligência, imperícia e imprudência, cometi-
das pelo segurado contra terceiros, no exercício de sua atividade, 
como prejuízos causados a clientes por extravio, furto ou roubo 
de documentos, perda de licitação por atraso no envio de docu-
mentos por parte do escritório contábil, uso de má fé por parte 
do responsável ou ainda de seus funcionários. É uma forma de 
proteger o patrimônio do segurado.
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PUBLICAÇÕES PARA DOWNLOAD

Várias obras publicadas pelo CRCPR estão disponíveis para 
download no site.

É o caso do Código de Ética Profissional do Contador:
http://www.crcpr.org.br/new/content/download/codigoEtica.pdf

 
Cartilha Orçamento Familiar

Em linguagem acessível e didática, a cartilha aborda temas 
como as causas do descontrole do orçamento pessoal e familiar, 
traz sugestões para o equilíbrio das contas, com dicas sobre gastos 
com saúde, cartão de crédito, veículos, compras no crediário e 
empréstimos consignados, além de uma tabela modelo para o 
controle do orçamento mensal. 

http://www.crcpr.org.br/new/content/divisao/relacaoSocial/oQueE.php
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Demonstrações Contábeis: Aspectos práticos 

O manual “Demonstrações Contábeis Aspectos práticos 
– elaboração e apresentação conceitual de acordo com o IFRS” 
traz os princípios da contabilidade, nos quais estão embasadas 
as Normas Brasileiras de Contabilidade, e exemplos práticos de 
demonstrações contábeis.

http://www.crcpr.org.br/new/content/download/2011_demonstracoes- 
Contabeis.pdf
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Práticas Contábeis

O conteúdo desta obra é o resultado da consolidação de 
algumas legislações que atingem a profissão contábil e princi-
palmente de princípios e normas da contabilidade, divulgados 
por meio de resoluções do Conselho Federal de Contabilidade, 
com destaque para as resoluções: 750/93 (Princípios de Contabi-
lidade);1.185/09 (NBC TG 26 – Apresentação das Demonstrações 
Contábeis); 1.255/09 (NBC TG 1000 – Contabilidade para 
Pequenas e Médias Empresas); 1.330/10 (ITG 2000 – Escrituração  

Contábil); 1.376/11 (NBCTG – Estrutura Conceitual); 
1409/12 (ITG 2002 - Entidades sem Finalidade de Lucros) e a 
1418/12 (ITG 1000-Modelo Contábil para Microempresa e Em-
presa de Peque- no Porte), as quais tratam, entre outros aspectos, 
sobre a elaboração e apresentação das Demonstrações Contábeis.

http://www.crcpr.org.br/new/content/download/2014_02_05_ prati-
cas_contabeis_pme.pdf
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Outras publicações e documentos (download)

►  Revista on-line do CRCPR http://revista.crcpr.org.br/
►  Folha do CRCPR http://www.crcpr.org.br/new/content/publicacao/
publicacoes.php
►  O Rei da Selva virou o rei da Cidadania: http://www.crcpr.org.br/
new/content/download/2013_11_18_ cartilha_rei_da_selva.pdf
►  Imposto de Renda, Contribuições Administradas pela Secreta- 
ria da Receita Federal e Sistema Simples: http://www.crcpr.org.br/
new/content/download/2012_livroIm- postoRenda.pdf
► Boletim da Fiscalização: http://www.crcpr.org.br/new/content/
download/Livreto_Fiscali- za%C3%A7%C3%A3o.pdf
►  Capital Intelectual nas Demonstrações Contábeis: http://www.
crcpr.org.br/new/content/publicacao/serieBiblioteca - CRCPR/volume5.
pdf
►  Prêmio Professor Orivaldo João Busarello (Monografias Pre- mi-
adas): http://www.crcpr.org.br/new/content/publicacao/serieBiblioteca - 
CRCPR/volume4.pdf
► Guia prático do direito empresarial no novo código civil: http://
www.crcpr.org.br/new/content/publicacao/serieBiblioteca- CRCPR/vol-
ume3.pdf
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►  Guia prático para a elaboração das demonstrações contábeis: 
http://www.crcpr.org.br/new/content/publicacao/serieBiblioteca- CRCPR/
volume2.pdf
►  A Contabilidade de recursos humanos e o capital intelectual 
das organizações: http://www.crcpr.org.br/new/content/publicacao/
serieBiblioteca - CRCPR/volume1.pdf
►  Documentos: www.crcpr.org.br/new/content/download/ downloads.
php
►  Modelo de contrato social;
►  Modelo de comunicação formal da obrigatoriedade do registro 
de livros contábeis
►  Modelo de declaração de optante pelo Simples;
►  Modelo de prestação de contas das Decores eletrônicas;
►  DHP – Demonstrativo;
►  Requerimento pessoa física;
►  Requerimento organização contábil.
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•  DIRETORIA DO CRCPR BIÊNIO 2016/2017

(CO) Marcos Sebastião Rigoni de Mello 
Presidente

(CO) Laudelino Jochem
Vice-presidente de Administração e Finanças

(CO) Ivo Destefeni
Vice-presidente da Câmara de Controle Interno

(TC) Carlos Thadeu Fedalto
Vice-presidente da Câmara de Registro Profissional

(CO) Elizangela de Paula Kuhn
Vice-presidente da Câmara de Desenvolvimento Profissional

(CO) Angelo Mocelin
Vice-presidente da Câmara de Desenvolvimento Regional

(CO) Narciso Doro Junior
Vice-presidente de Relações Sociais

(TC) João Gelásio Weber
Vice-presidente da Câmara de Fiscalização, Ética e Disciplina

(CO) Gerson Luiz Borges de Macedo 
Diretor Superintendente (funcionário)
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Entre os astros do Cruzeiro,
És o mais novo a fulgir.
Paraná, serás luzeiro! Avante! 
Para o porvir!

I
O teu fulgor de mocidade, 
Terra, tem brilhos de alvora-
da: Rumores de felicidade, 
Canções e flores pela estrada.

II
Outrora, apenas panorama 
De campos ermos e florestas,
 Vibras, agora, a tua fama
Pelos clarins das grandes fes-
tas.

III
A Glória!... A Glória!... San-
tuário! Que o povo aspire e 
que idolatre-a: E brilharás 
com brilho vário,  
Estrela rútila da Pátria!

IV
Pela vitória da mais forte, Lu-
tar! Lutar! Chegada é a hora, 
Para o zênite! Eis o teu norte!

Terra, já vem rompendo a 
aurora!

Autores: 

Domingos Nascimento (letra) 

Bento Mossurunga (música)
 

HINO DO ESTADO DO PARANÁ
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