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Vamos tratar de um assunto muito sério e importante sobre
os riscos de exercer ilegalmente a pro�ssão contábil! Este é
um tema que você precisa entender, compreender e não ter
dúvidas a �m de livrar-se de penalizações.

Será que você está exercendo a pro�ssão ilegalmente? O
registro no CRC (Conselho Regional de Contabilidade) é
mesmo fundamental e obrigatório? Ou podemos atuar na
área contábil sem ter esse registro pro�ssional?

Se estas e outras perguntas te interessam e você quer saber
as respostas continue lendo este artigo que vamos explicar
com muito fundamento sobre esse assunto. Vamos
começar?
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E isto precisa �car bem claro, porque muitos pro�ssionais de
áreas correlatas, como Administração e Economia, cursam
Pós-Graduação em Contabilidade apostando que, assim,
terão direito ao Exame de Su�ciência e a obtenção do
registro no CRC.

Mas isso não ocorre! Não é possível obter essas
prerrogativas de contador sem ter feito e concluído o curso
de Bacharel em Ciências Contábeis ou um Curso Técnico
nessa mesma área.

Após concluído a obtenção do registro, o contador poderá
atuar em diversos segmentos contábeis realizando vários
trabalhos técnicos de Contabilidade. Vamos listar alguns,
como:

      Organização e Execução de serviços de contabilidade
em geral;
      Escrituração dos livros de contabilidade obrigatórios e
levantamentos dos respectivos balanços e
demonstrações.
      Perícias judiciais ou extrajudiciais, revisão de balanços
e de contas em geral, regulações judiciais e extrajudiciais
de avarias grossas ou comuns, etc….

E para que os estudantes de Ciências Contábeis possam
auxiliar nestes trabalhos do segmento contábil é necessário
que ele esteja matriculado, pelo menos, no 1º ano do curso.

E ainda que seja orientado, supervisionado e que �que sobre
a responsabilidade direta do pro�ssional de Contabilidade
legalmente habilitado.
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Aliás, essa determinação direcionada aos estudantes de
Ciências Contábeis faz parte da Resolução CFC nº 1.246 de
novembro de 2009. Ela prevê também que o estudante
comprove a regularidade da matrícula e a frequência e
comprovar 300/horas aulas da disciplina especí�ca de
Contabilidade!

Agora, vamos imaginar que você está trabalhando numa
empresa, na área contábil, e haverá uma �scalização do
Conselho Regional de Contabilidade. Você poderá receber
essa �scalização?

Sim, você poderá! Mas esteja ciente de que se você não tiver
o seu registro no CRC terá de explicar aos �scais o porquê
dessa falta de registro pro�ssional e, se você for estudante,
terá que comprovar tudo o que consta na Resolução, que já
citamos aqui.

Registro no CRC assegura o exercício da pro�ssão de modo
legalizado

Há uma Resolução, que é a CFC nº 560 de outubro de 1983,
que trata das prerrogativas pro�ssionais dos Contadores
formados em Bacharel em Ciências Contábeis e dos
pro�ssionais Técnicos em Contabilidade.

Até porque, existem algumas atribuições privativas dos
pro�ssionais da Contabilidade que são exclusivas do
contador formado em Ciências Contábeis. Mais
especi�camente são 48 atribuições privativas que constam
da Resolução CFC nº 560/1983.

Essas atribuições somente podem ser exercidas pelos
pro�ssionais contábeis que sejam formados na área e já
tenham o registro no Conselho Regional de Contabilidade.
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Preciso de registro no CRC para exercer minhas atividades?

(https://nith.com.br/nith�ix?utm_source=blog-
nith&utm_medium=banner_post_mobile&utm_campaign=nit

h�ix_blog_nith)

A princípio, é necessário entender que esse tema será
exposto aqui, nesse artigo, baseado na legislação. 

O intuito é, justamente, de�nir se de fato a atividade
pro�ssional que você exerce, atualmente, é ou não permitida
sem o registro pro�ssional?

É importante ressaltar também que o pro�ssional contábil é
aquele que fez o curso de graduação em Contabilidade ou
fez o Curso Técnico e, em seguida, se registrou no Conselho
Regional de Contabilidade.

Também é primordial que você já saiba que existe o Decreto
Lei 9.295, de maio de 1946, que determina que os
pro�ssionais da área contábil somente podem exercer a
pro�ssão após concluir o curso Bacharel em Ciências
Contábeis, ser aprovado no Exame de Su�ciência e ter o
registro no CRC.  

Registro no CRC é realmente necessário?Registro no CRC é realmente necessário?……
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E, veja bem, dentre essas 48 atribuições privativas existem
algumas que somente podem ser exercidas pelo contador
(graduado em Ciências Contábeis). Ou seja, os técnicos em
Contabilidade, mesmo que tenham registro no CRC, não
podem exercer essa tais atribuições privativas.

Essa diferenciação, inclusive, consta totalmente esmiuçada
na Resolução nº 560/1983 e é muito válido dar uma olhada
nessa Resolução para entender de vez sobre esses fatos.

Uma destas atividades trata de Escrituração Regular, o�cial
ou não, de todos os fatos relativos aos patrimônios e às
variações patrimoniais das entidades, por quaisquer
métodos, técnicas ou processos.

Esteja sempre próximo ao Conselho Regional de
Contabilidade do seu Estado! Conheça como ele funciona, os
cursos de quali�cação e atualização que ele oferece e saiba
todos os benefícios que o CRC oferece a você!

Por exemplos, plataforma de estudos disponível, descontos
em cursos e palestras, consultas aos acervos da Biblioteca,
carteira digital, entre vários outros benefícios…

Gostou deste artigo que preparamos para você sobre a
importância do registro no Conselho Regional de
Contabilidade? Se preferir, clique aqui
(https://www.youtube.com/watch?v=oJUhbqMnS0w)e assista
ao vídeo completo.

Aproveite também e conheça o site da Nith Treinamentos
(http://www.nithtreinamentos.com.br/) e todos os cursos
online que ela oferece para quem quer aprender com quem
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entende e tornar-se um pro�ssional de destaque no setor
em que atua.

E �que atento às nossas redes sociais, pois sempre trazemos
as principais novidades sobre o que está acontecendo neste
período de calamidade pública no nosso país. Siga-nos
também no Facebook (https://pt-
br.facebook.com/nithtreinamentos/), no Instagram
(https://www.instagram.com/nithtreinamentos/) e se
inscreva no canal da Nith Treinamentos
(https://www.youtube.com/channel/UC0Q4ZQa1Jx0l48xqPCZ
pDGQ), no Youtube
(https://www.youtube.com/user/NithTreinamentosEAD). 

 

Deixe uma resposta

PUBLICAR COMENTÁRIO

Conectado como Angelica (https://blog.nith.com.br/wp-
admin/pro�le.php). Sair » (https://blog.nith.com.br/wp-
login.php?
action=logout&redirect_to=https%3A%2F%2Fblog.nith.com.b
r%2F%3Fp%3D19444&_wpnonce=6628ca1432)

Seu comentário aqui...

%2C%
om/sh
nith.c

share?
g.nith. te+a+ uito+ g.nith

?
g.nith.A%20r

ets/sh
Fblog

om/sh
g.nith. g.nith



https://pt-br.facebook.com/nithtreinamentos/
https://www.instagram.com/nithtreinamentos/
https://www.youtube.com/channel/UC0Q4ZQa1Jx0l48xqPCZpDGQ
https://www.youtube.com/user/NithTreinamentosEAD
https://blog.nith.com.br/wp-admin/profile.php
https://blog.nith.com.br/wp-login.php?action=logout&redirect_to=https%3A%2F%2Fblog.nith.com.br%2F%3Fp%3D19444&_wpnonce=6628ca1432
https://twitter.com/share?text=Contabilidade%3A%20registro%20no%20CRC%20%C3%A9%2C%20realmente%2C%20necess%C3%A1rio%3F&url=https%3A%2F%2Fblog.nith.com.br%2F%3Fp%3D19444
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fblog.nith.com.br%2F%3Fp%3D19444
https://plus.google.com/share?url=https%3A%2F%2Fblog.nith.com.br%2F%3Fp%3D19444
https://www.pinterest.com/pin/create/button/?url=https%3A%2F%2Fblog.nith.com.br%2F%3Fp%3D19444&media=https://blog.nith.com.br/wp-content/uploads/2020/06/13703.jpg&description=%26nbsp%3B+Vamos+tratar+de+um+assunto+muito+s%C3%A9rio+e+importante+sobre+os+riscos+de+exercer+ilegalmente+a+profiss%C3%A3o+cont%C3%A1bil%21+Este+%C3%A9+um+tema+que+voc%C3%AA+precisa+entender%2C+compreender+e+n%C3%A3o+ter+d%C3%BAvidas+a+fim+de+livrar-se+de+penaliza%C3%A7%C3%B5es.+Ser%C3%A1+que%26hellip%3B
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fblog.nith.com.br%2F%3Fp%3D19444&title=Contabilidade%3A%20registro%20no%20CRC%20%C3%A9%2C%20realmente%2C%20necess%C3%A1rio%3F&summary=%26nbsp%3B+Vamos+tratar+de+um+assunto+muito+s%C3%A9rio+e+importante+sobre+os+riscos+de+exercer+ilegalmente+a+profiss%C3%A3o+cont%C3%A1bil%21+Este+%C3%A9+um+tema+que+voc%C3%AA+precisa+entender%2C+compreender+e+n%C3%A3o+ter+d%C3%BAvidas+a+fim+de+livrar-se+de+penaliza%C3%A7%C3%B5es.+Ser%C3%A1+que%26hellip%3B&source=https://blog.nith.com.br/
viber://forward?text=https%3A%2F%2Fblog.nith.com.br%2F%3Fp%3D19444
https://vk.com/share.php?url=https%3A%2F%2Fblog.nith.com.br%2F%3Fp%3D19444
https://www.reddit.com/submit?url=https%3A%2F%2Fblog.nith.com.br%2F%3Fp%3D19444&title=Contabilidade%3A%20registro%20no%20CRC%20%C3%A9%2C%20realmente%2C%20necess%C3%A1rio%3F
https://www.tumblr.com/widgets/share/tool?canonicalUrl=https%3A%2F%2Fblog.nith.com.br%2F%3Fp%3D19444
https://partners.viadeo.com/share?url=https%3A%2F%2Fblog.nith.com.br%2F%3Fp%3D19444
whatsapp://send?text=https%3A%2F%2Fblog.nith.com.br%2F%3Fp%3D19444


/

 TALVEZ VOCÊ GOSTE TAMBÉM

(https://blog.nith.c
om.br/o-que-sao-

contas-de-
resultado-e-qual-
sua-importancia/)

O que são Contas
de Resultado e

qual sua
importância

(https://blog.nith
.com.br/o-que-
sao-contas-de-

resultado-e-qual-
sua-importancia/)
 24 de setembro de

2019

(https://blog.nith.c
om.br/normas-
brasileiras-de-

contabilidade-por-
onde-eu-comeco/)

Normas
Brasileiras de
Contabilidade:
por onde eu

começo?
(https://blog.nith
.com.br/normas-

brasileiras-de-
contabilidade-
por-onde-eu-

comeco/)
 1 de junho de 2020

(https://blog.nith.c
om.br/mei-como-

manter-seu-
direito-bene�cios-
previdenciarios/)

MEI – Como
manter seu

direito a
benefícios

previdenciários?
(https://blog.nith

.com.br/mei-
como-manter-

seu-direito-
bene�cios-

previdenciarios/)
 20 de março de 2020

(https://blog.nith.c
om.br/conheca-

as-areas-de-
atuacao-do-
pro�ssional-

contabil/)

Conheça as áreas
de atuação do
pro�ssional

contábil
(https://blog.nith
.com.br/conheca-

as-areas-de-
atuacao-do-
pro�ssional-

contabil/)
 11 de setembro de

2019

(https://blog.nith.c
om.br/nfs-e-voce-

sabe-o-que-e/)

NFS-e: você sabe
o que é?

(https://blog.nith
.com.br/nfs-e-

voce-sabe-o-que-
e/)

 7 de novembro de

2019

(https://blog.nith.c
om.br/dia-do-
contador-uma-

data-para-
comemorar/)

Dia do Contador:
uma data para
comemorar!

(https://blog.nith
.com.br/dia-do-
contador-uma-

data-para-
comemorar/)

 22 de setembro de

2019



https://blog.nith.com.br/o-que-sao-contas-de-resultado-e-qual-sua-importancia/
https://blog.nith.com.br/o-que-sao-contas-de-resultado-e-qual-sua-importancia/
https://blog.nith.com.br/normas-brasileiras-de-contabilidade-por-onde-eu-comeco/
https://blog.nith.com.br/normas-brasileiras-de-contabilidade-por-onde-eu-comeco/
https://blog.nith.com.br/mei-como-manter-seu-direito-beneficios-previdenciarios/
https://blog.nith.com.br/mei-como-manter-seu-direito-beneficios-previdenciarios/
https://blog.nith.com.br/conheca-as-areas-de-atuacao-do-profissional-contabil/
https://blog.nith.com.br/conheca-as-areas-de-atuacao-do-profissional-contabil/
https://blog.nith.com.br/nfs-e-voce-sabe-o-que-e/
https://blog.nith.com.br/nfs-e-voce-sabe-o-que-e/
https://blog.nith.com.br/dia-do-contador-uma-data-para-comemorar/
https://blog.nith.com.br/dia-do-contador-uma-data-para-comemorar/


/

(https://blog.nith.com.br/)

© COPYRIGHT 2019 ·  TODOS OS DIREITOS RESERVADOS PARA NITH TREIN AMENTOS EIRELI  CNPJ:  07.649.811/0001-67



https://blog.nith.com.br/

