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  Objetivos:   DL 9295/46 

 Registrar os profissionais 

 Fiscalizar o exercício da profissão 

 Exigência de aprovação no Exame de Suficiência 

Proporcionar educação continuada 

 Editar Normas Brasileiras de Contabilidade 

Lei 12.249/2010 

CRCES – CONSELHO DE PROFISSÃO 

REGULAMENTADA 

 

 
 
 

 
 REGULAMENTAÇÃO 

Decreto-Lei n.º 9.295/46,  

que dispõe sobre a Lei de Regência da 

profissão Contábil.  
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ATRIBUIÇÕES 
 
CONSELHO – Registrar e Fiscalizar os profissionais e organizações.   Proteger a Sociedade. 
 
SINDICATOS – Representar e Defender os interesses dos Trabalhadores (Laboral) e dos 
Empregadores (Patronal).     Representar, perante as autoridades administrativas e judiciárias, os 
interesses da profissão e os interesses individuais dos associados, relativos à atividade 
profissional; 
 
ASSOCIAÇÕES – Defender os interesses dos Associados e da Atividade destes Associados. 
 

OBJETIVOS COMUNS 
 

• Melhorar a qualidade dos Profissionais da Contabilidade; 
• Valorizar a Profissão e o Profissional; 
• Proteger o Profissional da Contabilidade. 
 

CONSELHO – SINDICATOS – ASSOCIAÇÕES  
NOSSAS ATRIBUIÇÕES E NOSSOS OBJETIVOS COMUNS 

• CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 

• DISTRATO 
 

• CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO 
 

• ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL 
 

• RELATÓRIOS CONTÁBEIS COMPLETOS 
 

• NOTAS EXPLICATIVAS 
 

• OUTRAS AÇÕES CONJUNTAS 
 

 

 

 

 

 

PRINCIPAIS AÇÕES CONJUNTAS 
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Esta é a história de um fazendeiro bem-sucedido. Ano 
após ano, ele ganhava o troféu “Melhor Milho” da feira 
da agricultura. Todo ano, entrava com seu milho na feira 
e saía com a faixa azul recobrindo seu peito. E o seu 
milho era cada vez melhor. 

Numa dessas ocasiões, uma jornalista ficou intrigada 
com a informação dada pelo entrevistado sobre como 
costumava cultivar seu qualificado e valioso produto: o 
fazendeiro compartilhava a semente do seu milho 
gigante com todos os seus vizinhos. 
 
 
 
 

MILHO PREMIADO 

- Como pode o senhor compartilhar sua melhor semente com seus vizinhos, quando eles 
também estão competindo? - indagou a repórter. 
- Simples, minha jovem! O vento apanha o pólen do milho maduro e o leva através do 
vento de campo em campo. Se meus vizinhos cultivam milho inferior, a polinização vai 
degradar também a qualidade do meu milho. Então, se eu quiser cultivar milho bom, eu 
tenho que ajudar meus vizinhos a cultivarem milho bom - respondeu o velho fazendeiro. 
 

 

 Distribua Boas Sementes! 

Se você quer viver em paz, ajude que as pessoas a sua volta vivam em paz. Se você 
cultivar a ira, estará sempre no centro de um campo de guerra. Se você quer ser rico, 
cultive e distribua riquezas. Se quer ser feliz, distribua felicidade. 

Perceba que em uma casa onde há sempre discórdia, brigas e desavenças, as pessoas 
não cultivam olhares e sorrisos, não cultivam “por favor” e “obrigado”, não cultivam 
“bom dia” ou “boa noite”. Preocupam-se em guardar essas “boas sementes” para elas, 
mas se esquecem que, com isso, suas sementes vão apodrecendo. 

No trabalho, em casa, no clube, no trânsito, na igreja… não importa onde, distribua suas 
melhores sementes de amor e de gentileza. Sem mesquinharia: distribua à vontade! A 
cada ano, a cada dia, seu “prêmio” será cada vez maior. 

Ah, sim! Os nossos sentimentos e desejos, por mais que estejam escondidos, são 
também alimentados por sementes que distribuímos diariamente. Um dia, a 
“premiação” chega! 

SE VOCÊ QUER SER RICO, DISTRIBUA SEMENTES DE RIQUEZA! 
 

 

 

MILHO PREMIADO 
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Art. 2º São deveres do contabilista: 

I – exercer a profissão com zelo, diligência e 
honestidade, observada a legislação vigente e 
resguardados os interesses de seus clientes e/ou 
empregadores, sem prejuízo da dignidade e 
independência profissionais; 

II – guardar sigilo sobre o que souber em razão do 
exercício profissional lícito, inclusive no âmbito do 
serviço público, ressalvados os casos previstos em lei 
ou quando solicitado por autoridades competentes, 
entre estas os Conselhos Regionais de Contabilidade; 

III – zelar pela sua competência exclusiva na orientação 
técnica dos serviços a seu cargo; 

 ... 

DEVERES DO CONTABILISTA (CEPC) 
 

IV – comunicar, desde logo, ao cliente ou empregador, em documento 
reservado, eventual circunstância adversa que possa influir na decisão 
daquele que lhe formular consulta ou lhe confiar trabalho, estendendo-se a 
obrigação a sócios e executores; 

 V – inteirar-se de todas as circunstâncias, antes de emitir opinião sobre 
qualquer caso; 

 VI – renunciar às funções que exerce, logo que se positive falta de confiança 
por parte do cliente ou empregador, a quem deverá notificar com trinta dias 
de antecedência, zelando, contudo, para que os interesse dos mesmos não 
sejam prejudicados, evitando declarações públicas sobre os motivos da 
renúncia; 

 

DEVERES DO CONTABILISTA (CEPC) 
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VII – se substituído em suas funções, informar ao 
substituto sobre fatos que devam chegar ao 
conhecimento desse, a fim de habilitá-lo para o bom 
desempenho das funções a serem exercidas; 

 

VIII – manifestar, a qualquer tempo, a existência de 
impedimento para o exercício da profissão; 

 

IX – ser solidário com os movimentos de defesa da 
dignidade profissional, seja propugnando por 
remuneração condigna, seja zelando por condições 
de trabalho compatíveis com o exercício ético-
profissional da Contabilidade e seu aprimoramento 
técnico. 

DEVERES DO CONTABILISTA (CEPC) 
 

LEI Nº 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002 – Art. 1.177 - CÓDIGO CIVILCC 

DL 2.848/1940), alterados pela Lei 10.268/2001 – Art. 342 
 
 
 CP 
Lei 9613/1988 – LEI DE LAVAGEM DE DINHEIRO 

LEI 12.846, DE 1º DE AGOSTO DE 2013 – LEI ANTICORRUPÇÃO 

NOSSAS RESPONSABILIDADES!! 
 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei 10.406-2002?OpenDocument
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VISÃO - EXTERNA 

SERÁ QUE ESSE É O NOSSO PAPEL AINDA??? 
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Quase tudo os FISCOS  

SABEM ANTES! 

PRECISAMOS COMPARTILHAR 
RESPONSABILIDADES 

 

Nós precisamos  

entender o tamanho da 

NOSSA  

RESPONSABILIDADE 
e RISCOS! 

PRECISAMOS SER MAIS FORMAIS 
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PROFISSIONAL X FISCO 
 

PROFISSIONAL X FISCO 
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Presidente: Paulo Vieira 

Pinto 

MERCADO ATUAL NO BRASIL? 

  

Ferramentas ? Como 

formalizar? 

Como atingir a 

excelência? 

Como 

reter os 

clientes? 

Como 

manter a 

equipe? 

CONHECIMENTO, ATENDIMENTO, SABER SE VENDER... 

DADOS 

• Atualmente temos no mais de 75 mil escritórios de 
contabilidade no Brasil; 

• Somos mais de 500 mil profissionais ; 

• Com tantas mudanças ocorrendo no mercado 
contábil nos últimos anos, quais são os principais 
desafios das empresas de contabilidade da 
atualidade?  
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DIVISOR DE ÁGUAS 

2008 IFRS, 
Convergência 

2009 ECD, ECF, 
EFD, E social, 

etc.. 

2014 – escritórios 
on line, 

concorrência 

Mudanças 
fiscais , estado, 

município e 
federal 

Comércio 

Serviços 

Indústria 

Contratos 

de Longo 

Prazo 

Seguros, 

etc. 

VIDA DE CONTADOR 
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Presidente: Paulo Vieira Pinto 

ENQUANTO ISSO? 

Antes Agora 

 
 

C.E.P.C. – Art. 6º 
▪ Art. 6º O Profissional da Contabilidade deve fixar previamente o valor 
dos serviços, por contrato escrito, considerados os elementos seguintes: 
(Redação alterada pela Resolução CFC nº 1.307/10, de 09/12/2010) 
▪ I – a relevância, o vulto, a complexidade e a dificuldade do serviço a 
executar; 
▪ II – o tempo que será consumido para a realização do trabalho; 
▪ III – a possibilidade de ficar impedido da realização de outros serviços; 
▪ IV – o resultado lícito favorável que para o contratante advirá com o 
serviço prestado; 
 

 

HONORÁRIOS 
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C.E.P.C. – Art. 6º 
▪ Art. 6º O Profissional da Contabilidade deve fixar 
previamente o 
valor dos serviços, por contrato escrito, considerados os 
elementos 
seguintes: (Redação alterada pela Resolução CFC nº 
1.307/10, de 
09/12/2010) 
 
▪ V – a peculiaridade de tratar-se de cliente eventual, 
habitual ou permanente; 
▪ VI – o local em que o serviço será prestado. 
 

 

HONORÁRIOS 
 

 
 

De acordo com a regulamentação existente o direito de cobrar do cliente 
a parcela adicional no mês de dezembro está diretamente vinculado ao 
acréscimo de serviços e encargos próprios do período final do exercício, 
tais como o encerramento das demonstrações contábeis anuais, 
elaboração de informes de rendimento, RAIS, Folha de Pagamento do 
13º (décimo terceiro) Salário, DIRF entre outros. 
 
Tal previsão deverá estar contida no Contrato de Prestação de Serviços 
Contábeis firmados entre as partes. 

 

13º HONORÁRIO 
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Robert Saak  L-Nóbrega   Convenção Contabilistas de S.P. F   17ª 

$ 10/hora 

$ 30/hora 

$ 300/hora 

$ 1.000/hora 

$ 100/hora 

Muita 
Atuação!!! 

 Pouca 
Atuação!!! 

PERFIL DO NOVO PROFISSIONAL!!! 
 

 
 

Não ter vergonha de cobrar 
 Verificar e Valorar o SEU trabalho 
 Não se submeter ao preço do cliente 
 Valorar os resultados que advirão do fruto do SEU trabalho 
 
E falando em cobrar 
 Nós sabemos cobrar??? 
 Nós sabemos nos vender??? 

HONORÁRIOS 
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HONORÁRIOS 
 

HONORÁRIOS e FERRAMENTAS 

• As empresas de contabilidade não utilizam por 
completo as suas ferramentas às suas necessidades. 

• As ferramentas devem ser mais simples possíveis para 
que todos possam utiliza-las sem dificuldade; 

• As ferramentas devem integradas para gerar ganhos 
de produtividade, caso contrário, elas não têm 
utilidade; 

• Usar as ferramentas para ajudar na gestão do negócio. 

http://conteudo.nibo.com.br/video-contabilidade-produtividade-rentabilidade
http://conteudo.nibo.com.br/video-contabilidade-produtividade-rentabilidade
http://conteudo.nibo.com.br/video-contabilidade-produtividade-rentabilidade
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HONORÁRIOS e PROCESSOS 

A grande maioria das 
empresas possuem seus 
processos como medianos.  
Falta um acompanhamento 
mais assíduo dos mesmos. 
 
De nada adianta implantar 
processos se eles não são 
organizados, simples, 
claros e visíveis.  

PROCESSOS 

Os processos ajudam a orientar os funcionários não só 
em relação às suas funções e rotinas, como também os 
possibilita visualizar melhorias que ajudam no 
cumprimento dos prazos estabelecidos, por exemplo.  
 
Além disso, processos organizados transmitem a ideia 
de organização e de credibilidade aos clientes, logo, 
escritórios que seguem processos atraem mais clientes. 
  

https://www.youtube.com/watch?v=p9T_8k-lt84
https://www.youtube.com/watch?v=p9T_8k-lt84
https://www.youtube.com/watch?v=p9T_8k-lt84
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ESPECIALIZAÇÃO 

• Síndrome das empresas de 
contabilidade: 

"saber de tudo um pouco e não saber 
muito de nada” 

• Esse é um dos maiores erros das 
empresas de contabilidade, em sua 
maioria não se especializam e se tornam 
genéricos. 

 

ESTOU PREPARADO ? 

• Mercado ativo – concorrência; 

• Mudanças constantes; 

• Gestao empreendedora; 

• Otimização de recursos; 

• Processos; 

• Controles; 

• Avaliação constante; 

• Diversifiar remuneração colaboradores – prêmio. 
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SOLUÇÃO  

• Associe-se  

• Troque experiências 

• Participe das instituições, elas fomentam negócios 

• Participe dos eventos 

• Busque tencnologias sempre 

• Network é tudo hoje. 

 
 

 

O Novo Código Civil Brasileiro, traz a obrigatoriedade 
da escrituração contábil e a exigência da realização do 
balanço anual e o de resultado econômico, assinado 
por profissionais da contabilidade juntamente com o 
empresário (artigos 1.179 a 1.182 CC) e também 
(artigos 1.183 a 1.195 CC). 

 

 

CONTABILIDADE 
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL 



25/08/2017 

19 

 
 

• Art. 3º Ficam obrigadas a adotar a ECD, nos termos do art. 2º 
do Decreto nº 6.022, de 2007, em relação aos fatos contábeis 
ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2014: 

• as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido, que 
distribuírem, a título de lucros, sem incidência do Imposto sobre a 
Renda Retido na Fonte (IRRF), parcela dos lucros ou dividendos 
superior ao valor da base de cálculo do Imposto, diminuída de 
todos os impostos e contribuições a que estiver sujeita;  

• as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido que 
não se utilizem da prerrogativa prevista no parágrafo único do art. 
45 da Lei nº 8.981, de 1995 (Art. 3º-A, II, da Instrução Normativa 
RFB nº 1.420/2013) – Livro Caixa 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA 1.420/2013 

 
 
 

 
 

     

 Res. CFC 1.255/09 Aprova a NBC TG 1000 – 
Contabilidade para pequenas e médias empresas 

  Res. CFC 1.418/12 – Aprova a ITG 1000 – Modelo 
Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno 
Porte 

RESOLUÇÃO CFC 1.255/09 
RESOLUÇÃO CFC 1.418/12 
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 Aprova a ITG 2000 – Escrituração Contábil  

  Item 19 - A entidade é responsável pelo registro público de 
livros contábeis em órgão competente e por averbações exigidas 
pela legislação de recuperação judicial, sendo atribuição do 
profissional de contabilidade a comunicação formal dessas 
exigências à entidade. 

 Modelo Comunicado Formal disponível site CRCES 

www.crc-es.org.br/Fiscalização/Formulários e modelos/ Modelo de 
Comunicação Formal de Obrigatoriedade de Registro Livros 
Contábeis 

 

 

RESOLUÇÃO CFC 1.330/11 

     

Aprova a ITG 2002 – Entidade sem Finalidade de 
Lucros 

Obs.: Atenção especial para a  

Lei 13.019/2014 – Marco  

Regulatório do Terceiro Setor 

 

RESOLUÇÃO CFC 1.409/12 

http://www.crc-es.org.br/Fiscalização/Formulários e modelos/
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ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES 

• Demonstrações de acordo com o item 10 da NBC TG 
26 – Resolução 1255/09 item 3.17 letra “c”, “d”, “e” e 
“f”; 

• Comparabilidade – Res. 1255/09 item 3.14; 

• Termos: Balanço Patrimonial, Ativo e Passivo 
Circulante e Não Circulante, Realizável a Longo Prazo, 
Investimentos, Imobilizado, Intangível; 

• Depreciação: Taxas aplicadas;  

ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES 

• Demonstração do Resultado, Demonstração do 
Resultado Abrangente; 

• DMPL de acordo com os itens 6.3 e 6.4 da NBC TG 
1000; 

• DFC – Método Direto e Indireto, de acordo com os 
itens 10 a 12 e 20ª da NBC TG 03; 

• DLPA – itens 6.4 e 6.5 da NBC TG 1000; 
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NOTAS EXPLICATIVAS 

• Contexto Operacional – item 3.24 Res. 1255/09; 

• Normas de Contabilidade adotadas; 

• Principais práticas contábeis; 

• Forma de Tributação; 

• Informação sobre Ativos e Passivos Contingentes; 

• Estoques – critérios de avaliação; 

• Imobilizado – método de cálculo da depreciação; 

• Informações sobre Empréstimos e Financiamentos; 

• Informações sobre a composição do Capital Social; 

• Menção quanto a Eventos Subsequentes; 

NOTAS EXPLICATIVAS 



25/08/2017 

23 

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
OTG 1000 que dispõe sobre modelo contábil para microempresa e empresa de pequeno porte 

 
Objetivo e alcance  

  
1.  O Conselho Federal de Contabilidade emite a presente Orientação Técnica com a 
finalidade de esclarecer assuntos que têm gerado dúvidas quanto aos critérios e 
procedimentos contábeis simplificados que devem ser adotados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte, notadamente os seguintes: 
(a)  obrigatoriedade de manutenção de escrituração contábil; 
(b)  regime de competência versus regime de caixa;  
(c)  mensuração e critérios de avaliação de estoques; 
(d)  perda por desvalorização de ativo (impairment); 
(e)  reconhecimento proporcional das receitas de serviços; 
(f)  demonstrações contábeis comparadas; 
(g)  notas explicativas; e 
(h)  carta de responsabilidade da administração. 

 

CONTÁBEIS 

DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL ME E EPP ITG 

1000 

PEQUENAS E MÉDIAS 

NBC TG 1000 

GRANDES 

NBC TG 26 

SEM FINALIDADE 

DE LUCROS ITG 

2002 

Balanço Patrimonial ou Posição Patrimonial 

e Financeira 

Obrigatório Obrigatório Obrigatório Obrigatório 

Demonstração do Resultado DR Obrigatória Obrigatória Obrigatória Obrigatória 

Demonstração do Resultado Abrangente – 

DRA 

Facultativa Pode ser 

substituída pela 

DLPA ou DMPL 

Obrigatória Facultativa 

Demonstração das Mutações do Patrimônio 

Líquido – DMPL 

Facultativa Pode ser 

substituída pela 

DLPA 

Obrigatória Obrigatória 

Demonstração dos Fluxos de Caixa – DFC Facultativa Obrigatória Obrigatória Obrigatória 

Demonstração dos Lucros e Prejuízos 

Acumulados – DLPA 

Facultativa Facultativa Facultativa Facultativa 

Demonstração do Valor Adicionado - DVA Facultativa Facultativa Obrigatória Facultativa 

Notas Explicativas Obrigatória Obrigatória Obrigatória Obrigatória 

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS COMPLETAS 
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Demonstração Contábil 
ME/EPP 
ITG 1000 

PME´s 
NBC TG 1000 

Regra Geral 

Balanço Patrimonial Obrigatório 

Obrigatório Obrigatório 

Demonstração do Resultado Obrigatório 

Obrigatório Obrigatório 

Demonstração do Resultado 
Abrangente 

Facultativo 

Pode ser inserida na 
DMPL Obrigatório 

Demonstração das Mutações do 
Patrimônio Líquido Facultativo Obrigatório Obrigatório 

Demonstração dos Fluxos de Caixa 

Facultativo Obrigatório Obrigatório 

Demonstração do Valor Adicionado 
Facultativo Facultativo Obrigatório 

Notas Explicativas Obrigatório 
Obrigatório Obrigatório 

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS COMPLETAS 

AUTENTICAÇÃO DE LIVROS DIGITAIS 

Quando a empresa está obrigada a adoção da 
escrituração contábil digital (ECD) e consequente entrega 
do SPED Contábil, o Livro Diário em forma digital 
obrigatoriamente deverá ser submetido à autenticação no 
órgão competente, sendo dispensada a sua impressão. 
Nestes casos a autenticação do Livro Diário dar-se-á 
exclusivamente por via digital, não podendo coexistir 
duas autenticações de Livros Diário referentes ao mesmo 
período, ou seja, uma através do Sped Contábil e outra 
através do livro impresso. 
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 Objetivos:    

  Dispõe sobre a obrigatoriedade do contrato de 
prestação de serviços contabéis – Anexo I 

  Dispõe modelo básico de Distrato de Prestação de 
Serviços Contábeis – Anexo II 

  Dispõe modelo básico de Carta de Responsabilidade da 
Administração – Anexo III 

 

RESOLUÇÃO CFC 1.493/15 
Altera a Res. CFC 987/03 

CONTRATO 

• O(A) Contratante tem ciência da Lei 9.613/98, alterada pela Lei 
12.683/2012, especificamente no que trata da lavagem de dinheiro, 
regulamentada pela Resolução CFC n.º 1.445/13 do Conselho Federal de 
Contabilidade. 

• O(A) contratante(a) se obriga, antes do encerramento do exercício social, 
a fornecer ao contratado(a) a Carta de Responsabilidade da 
Administração. 

• No caso de atraso no pagamento dos honorários, incidirá multa de ___. 
Persistindo o atraso, por período de 3 (três) meses, o contratado(a) 
poderá rescindir o contrato, por motivo justificado, eximindo-se de 
qualquer responsabilidade a partir da data da rescisão. 

 

 

CLÁUSULAS IMPORTANTES 
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• A parte que não comunicar por escrito a intenção de rescindir 
o contrato ou efetuá-la de forma sumária fica obrigada ao 
pagamento de multa compensatória no valor de uma parcela 
mensal dos honorários vigentes à época. 

• O rompimento do vínculo contratual obriga as partes à 
celebração de distrato com a especificação da cessação das 
responsabilidades dos contratantes.  

• O(A) contratado(a) obriga-se a entregar os documentos, Livros 
Contábeis e Fiscais e/ou arquivos eletrônicos ao contratante 
ou a outro  profissional da Contabilidade por ele(a) 
indicado(a), após a assinatura do distrato entre as partes. 

 

 

CLÁUSULAS IMPORTANTES 

DISTRATO 

• O(A) contratado(a), por força do instrumento ora distratado, executou 
seus serviços relacionados abaixo: 

Contabilidade até:____/ ____/ ____ 

Livros Fiscais até:____/ ____/ ____ 

Folha de pagamento até:___/___/_____ 

• Ao Contratado(a) caberá o cumprimento das obrigações tributárias 
acessórias, cujo período de competência tenha decorrido na vigência do 
contrato de prestação de serviços, relacionadas abaixo, até: 

SPED ECD ano base: ...../..... 

(Especificar todas obrigações acessórias que forem necessárias) 

 

 

CLÁUSULAS IMPORTANTES 
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• (A) Contratante obriga-se a manter atualizada sua certificação 
digital, como também valida as procurações eletrônicas 
substabelecidas ao(a) Contratado(a), além das  senhas de 
acesso ao posto fiscal, prefeitura municipal, conectividade 
social da Caixa Economica Federal, FAP (fator acidentário de 
Prevenção) e todas relacionadas aos órgãos fiscalizadores 
para que o(a) Contratado(a) cumpra com a entrega das 
obrigações acessórias. A falta desta providencia acarretará 
multa e comprometimento da regularidade fiscal da 
Contratante, ficando a Contratada isenta de qualquer 
responsabilidade.  

 

 

CLÁUSULAS IMPORTANTES 

• Neste ato o(a) contratante declara-se devedora dos honorários 
profissionais dos meses de ......, que totalizam a importância de R$ 
…. (…………) apurados até a data da vigência do contrato ora 
rescindido. 

• O(a) Contratante efetuará  pagamento desta importância, em ..... 
parcelas, no valor de R$ ....... cada uma, com vencimento mensal 
para os dias.........  

• O(a) Contratante declara que todos os serviços objeto da 
contratação foram prestados pelo Contratado de forma eficaz e 
satisfatória, outorgando ao contratado plena, total e irrevogável 
quitação, para nada mais reclamar, a qualquer tempo e a que título 
for, em relação à avença distratada, bem como aos serviços 
profissionais prestados.   

 

CLÁUSULAS IMPORTANTES 
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Dispõe sobre os procedimentos a serem observados 
pelos profissionais e Organizações Contábeis, quando 
no exercício de suas funções, para cumprimento das 
obrigações previstas na Lei nº 9.613/1998 e alterações 
posteriores - COAF 

 

 

RESOLUÇÃO CFC 1.445/13 

 
 

Do Alcance 
 
Art. 1º A presente Resolução tem por objetivo estabelecer normas 
gerais de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do 
terrorismo, que sujeita ao seu cumprimento os profissionais e 
Organizações Contábeis que prestem, mesmo que eventualmente, 
serviços de assessoria, consultoria, contadoria, auditoria, 
aconselhamento ou assistência, de qualquer natureza, nas 
seguintes operações: 
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I – de compra e venda de imóveis, estabelecimentos comerciais ou 
industriais, ou participações societárias de qualquer natureza; 
II – de gestão de fundos, valores mobiliários ou outros ativos; 
III – de abertura ou gestão de contas bancárias, de poupança, 
investimento ou de valores mobiliários; 
IV – de criação, exploração ou gestão de sociedades de qualquer 
natureza, fundações, fundos fiduciários ou estruturas análogas; 
V – financeiras, societárias ou imobiliárias; e 
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VI – de alienação ou aquisição de direitos sobre contratos 
relacionados a atividades desportivas ou artísticas profissionais. 
 
Parágrafo único. As pessoas de que trata este artigo devem 
observar as disposições desta Resolução na prestação de serviço ao 
cliente, inclusive quando o serviço envolver a realização de 
operações em nome ou por conta do cliente. 
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Art. 4º Os profissionais e Organizações Contábeis devem manter 
cadastro de seus clientes e dos demais envolvidos nas operações 
que realizarem ... 

Art. 8º Os profissionais e Organizações Contábeis devem manter 
registro de todos os serviços que prestarem e de todas as 
operações que realizarem ... 

Art. 9º As operações e propostas de operações nas situações 
listadas a seguir podem configurar sérios indícios da ocorrência 
dos crimes previstos na Lei n.º 9.613/1998 ou com eles 
relacionar-se ... 
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Art. 14. Não havendo a ocorrência, durante o ano civil, de 
operações ou propostas a que se referem os Arts. 9º e 10, 
considerando o Art. 11, as pessoas de que trata o Art. 1º devem 
apresentar declaração nesses termos ao CFC por meio do sítio do 
Coaf até o dia 31 de janeiro do ano seguinte.  
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 Resolução CFC 560/83 – Dispõe sobre as prerrogativas profissionais de 
que trata o artigo 25 do Decreto-lei nº9.295/46, de 27 de maio de 
1946; 

 Resolução CFC 803/1996 – Aprova o Código de Ética Profissional do 
Contabilista – CEPC; 

 Resolução CFC 987/2003 – Regulamenta a obrigatoriedade do contrato 
de prestação de serviços contábeis e distrato, e dá outras providências; 

 Resolução CFC 1.246/09 – Dispõe sobre a participação de estudantes 
em trabalhos auxiliares da profissão contábil; 

 Resolução CFC 1255/2009 – NBC TG 1000 – Contabilidade para 
Pequenas e Médias Empresas; 

 

 

PRINCIPAIS RESOLUÇÕES 

 Resolução 1309/2010 – Aprova o Regulamento de Procedimentos 
Processuais dos Conselhos de Contabilidade, que dispõe sobre os 
processos administrativos de fiscalização, e dá outras providências; 

 Resolução CFC 1330/2011 e 1409/2012 – ITG 2000 e ITG 2002 – 
Escrituração Contábil e Escrituração para Entidades sem Finalidade de 
Lucros; 

 Resolução CFC 1390/2012 – Registro Cadastral das Organizações 
Contábeis; 

 Resolução CFC 1418/2012 – Modelo Contábil para Microempresa e 
Empresa de Pequeno Porte; 

 Resolução CFC 1403/2012 – Altera a Resolução CFC n.º 1.364/11 que 
dispõe sobre a Declaração Comprobatória de Percepção de 
Rendimentos – DECORE Eletrônica – e dá outras providências; 

PRINCIPAIS RESOLUÇÕES 
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 Resolução CFC 1.445/13 – Dispõe sobre os procedimentos a serem 
observados pelos profissionais e Organizações Contábeis, quando no 
exercício de suas funções, para cumprimento das obrigações 
previstas na Lei nº9.613/1998 e alterações posteriores; 

 Resolução CFC 1492/2015 - Altera a Resolução CFC n.º 1.364/11 que 
dispõem sobre a Declaração Comprobatória de Percepção de 
Rendimentos – DECORE – e dá outras providências; 

 Resolução CFC 1493/2015 - Acrescenta os artigos 5ºB; 5ºC; 5ºD; 5º E 
e 5ºF e altera o Anexo II da Resolução CFC n.º 987/03 que dispõe 
sobre a obrigatoriedade do contrato de prestação de serviços 
contábeis e dá outras providências; 

 Resolução CFC 1494/2015 – Registro Profissional dos Contadores; 

 Resolução CFC 1502/2016 – Cadastro Nacional de Peritos. 

PRINCIPAIS RESOLUÇÕES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE 

NBC PG 100 – Aplicação Geral aos 

Profissionais da Contabilidade. 

 

NBC PG 200 – Contadores que Prestam 

Serviços (Contadores Externos). 

 

NBC PG 300 – Contadores Empregados 

(Contadores Internos). 

 

OTG 1000 – Aprova a OTG 1000 que dispõe 

sobre modelo contábil para microempresa e 

empresa de pequeno porte 
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COMPARTILHAR CONHECIMENTOS 

OBRIGADO! 

Roberto Schulze 
 (roberto.schulze@crc-es.org.br) 


