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Art. 6º Fica facultado ao CRA da jurisdição do Profissional registrado comprovadamente
carente, realizar o parcelamento da anuidade do exercício, sem desconto, desde que o prazo de pa-
gamento não ultrapasse o exercício financeiro.

§ 1º Ao profissional que não apresentar condições de atender ao disposto no caput deste artigo,
será concedida isenção, mediante aprovação pelo Plenário do CRA.

§ 2º Será considerado profissional carente ou hipossuficiente, aquele que atender ao disposto no
Artigo 1º da Resolução Normativa CFA nº 360/2008.

Art. 7º Os valores das anuidades, taxas e multas devidas por Pessoa Jurídica são:

I - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS REGISTRO PRIN-
C I PA L

REGISTRO SE-
CUNDÁRIO

CAPITAL SOCIAL R$ R$
a) Até R$ 50.000,00 428,00 214,00
b) De R$ 50.000,01 a R$ 200.000,00 591,00 296,00
c) De R$ 200.000,01 a R$ 500.000,00 818,00 409,00
d) De R$ 500.000,01 a R$ 1.000.000,00 1.132,00 566,00
e) De R$ 1.000.000,01 a R$ 2.000.000,00 1.565,00 783,00
f) De R$ 2.000.000,01 a R$ 10.000.000,00 2.164,00 1.082,00
g) Acima de R$ 10.000.000,01 2.994,00 1.497,00
h) Empresa Júnior, SEBRAE-UF 428,00 214,00

II - TAXAS R$
a) Registro de Pessoa Jurídica 83,00
b) Cancelamento de Registro de Pessoa Jurídica 11 0 , 0 0
c) Certidões 83,00
d) RCA (Registro de Comprovação de Aptidão ou Registro de Atestado de Ca-
pacidade Técnica

83,00

e) Visto em documentos fornecidos por outros CRAs (valor por doc) 27,00
f) Remessa de Retorno (processo em grau de recurso) 127,00

III - MULTAS R$
a) Falta de registro de Pessoa Jurídica no CRA 2.994,00
b) Conivência com o exercício ilegal da Profissão de Administrador 2.499,00
c) Falta do Administrador Responsável Técnico 1.497,00
d) Pela falta de pagamento da anuidade do CRA, de acordo com as seguintes clas-
ses de Capital Social
d.1) Até R$ 50.000,00 428,00
d.2) De R$ 50.000,01 até R$ 200.000,00 591,00
d.3) De R$ 200.000,01 até R$ 500.000,00 817,00
d.4) De R$ 500.000,01 até R$ 1.000.000,00 1.132,00
d.5) De R$ 1.000.000,01 até R$ 2.000.000,00 1.565,00
d.6) De R$ 2.000.000,01 até R$ 10.000.000,00 2.164,00
d.7) Acima de R$ 10.000.000,01 2.994,00
e) Sonegação de informações/documentos - Embaraço à Fiscalização 2.499,00

§ 1º O valor da taxa prevista na alínea "e" do inciso II deste artigo refere-se a um único
documento, independente do número de folhas, devendo-se multiplicar o valor fixado pelo número de
documentos anexados ao requerimento.

§ 2º No caso de a pessoa jurídica não possuir capital social e nos casos de empresas sem fins
lucrativos, as mesmas recolherão a anuidade com base na faixa de capital de até R$ 50.000,00 (R$
428,00).

§ 3º Será cobrada anuidade complementar à pessoa jurídica, sempre que houver atualização do
seu capital social.

§ 4º Qualquer um dos serviços relacionados no inciso II deste artigo somente poderão ser
requeridos por pessoa jurídica que estiver em dia com suas obrigações legais e regulamentares perante
o CRA, entendido como em dia, inclusive, o parcelamento de débitos em andamento.

§ 5º Os Conselhos Regionais de Administração ficam autorizados a conceder desconto de até
30% (trinta por cento) às Organizações de Capital Social até R$ 5.000,00, às entidades sem fins
lucrativos e às que não possuem Capital, que efetuarem o pagamento da anuidade até o dia
31/03/2014.

Art. 8º As filiais ou representações de pessoas jurídicas localizadas na jurisdição do CRA de sua
sede, com capital destacado no quadro constante do inciso I do art. 7º, pagarão anuidade correspondente
a este capital.

Art. 9º Quando do primeiro registro, a Pessoa Jurídica recolherá apenas os duodécimos vin-
cendos da anuidade do exercício.

Art. 10 As filiais ou representações de pessoas jurídicas, instaladas em jurisdição de outro CRA
que não o de sua sede, pagarão anuidade referente ao Registro Secundário, conforme estabelecido no
inciso I do Artigo 7º, desta Resolução Normativa.

Art. 11 Nos casos de reincidência da mesma infração, praticada dentro do prazo de 5 (cinco)
anos após a primeira, o valor da multa corresponderá ao dobro da antecedente.

Art. 12 As certidões expedidas pelos CRAs terão os seguintes prazos de validade:
I - Certidão de RCA (Registro de Comprovação de Aptidão): 6 (seis) meses;
II - Certidão de AT (Acervo Técnico): 6 (seis) meses;
III - Demais certidões: até 31 de dezembro do exercício de sua expedição.
Art. 13 O descumprimento desta Resolução Normativa, no seu todo ou em parte, implicará em

responsabilidade pessoal e pecuniária do infrator, sem prejuízo das penalidades previstas no Código de
Ética dos Profissionais de Administração e na legislação vigente.

Art. 14 Esta Resolução Normativa entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2014, revogadas
as disposições em contrário, especialmente a Resolução Normativa CFA nº 427, de 12 de novembro de
2012.

SEBASTIÃO LUIZ DE MELLO
Presidente do Conselho

CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE

RESOLUÇÃO Nº 1.454, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2013

Dispõe sobre os valores das anuidades, taxas e multas devidas aos Conselhos
Regionais de Contabilidade (CRCs) para o exercício de 2014.

O CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, no exercício de suas atribuições legais e
regimentais, em conformidade com o disposto nos Artigos 21 e 22 do Decreto-Lei n.º 9.295/46,
resolve:

CAPÍTULO I
DAS ANUIDADES DAS PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS
Art. 1º Corrigir, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) acu-

mulado de outubro de 2012 a setembro de 2013, em 5,86% (cinco vírgula oitenta e seis por cento), os
valores das anuidades, taxas e multas devidas aos Conselhos de Contabilidade para o exercício de
2014.

Art. 2º Os valores das anuidades devidas aos Conselhos Regionais de Contabilidade (CRCs),
com vencimento em 31 de março de 2014, serão:

I - de R$ 443,00 (quatrocentos e quarenta e três reais) para os Contadores e de R$ 398,00
(trezentos e noventa e oito reais) para os Técnicos em Contabilidade;

II - de R$ 221,00 (duzentos e vinte e um reais) para escritório individual, empresário individual,
microempreendedor individual e empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI);

III - para as sociedades:
de R$ 443,00 (quatrocentos e quarenta e três reais), com 2 (dois) sócios;
de R$ 665,00 (seiscentos e sessenta e cinco reais), com 3 (três) sócios;
de R$ 888,00 (oitocentos e oitenta e oito reais), com 4 (quatro) sócios;
de R$ 1.110,00 (mil e cento e dez reais), acima de 4 (quatro) sócios.
§ 1º As anuidades poderão ser pagas antecipadamente com desconto, conforme prazos e

condições estabelecidas na tabela a seguir:
Em reais

PRAZOS PROFISSIONAIS ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS
Contador Técnico em

Contabilidade
Escritório Indi-
vidual, Empre-
sário Indivi-
dual, MEI e
EIRELI

SOCIEDADES

2 sócios 3 sócios 4 sócios Acima de 4
sócios

Até
31/1/2014

398,00 358,00 199,00 398,00 599,00 798,00 999,00

Até
28/2/2014

420,00 377,00 209,00 420,00 631,00 842,00 1.055,00

§ 2º Os valores das anuidades estabelecidos para o período de 1º/1/2014 a 28/2/2014 serão,
exclusivamente, para pagamento em cota única.

§ 3º Os valores vigentes em março de 2014 servirão de base para concessão de parcelamentos
previstos nesta Resolução.

Art. 3º As anuidades poderão ser divididas em até 7 (sete) parcelas mensais.
I - se requerido o parcelamento e paga a primeira parcela até 31/3/2014, as demais parcelas com

vencimento após esta data serão atualizadas, mensalmente, pelo IPCA;
II - no caso de atraso no pagamento de parcela, requerido de acordo com o Inciso I, incidirão

os acréscimos legais previstos no Art. 4º.
Art. 4º As anuidades pagas e parcelamentos requeridos após 31 de março de 2014 terão seus

valores atualizados, mensalmente, pelo IPCA e acrescidos de multa de 2% (dois porcento) e juros de 1%
(um porcento) ao mês.

Art. 5º Quando da concessão ou restabelecimento do registro profissional ou de organização
contábil serão devidas apenas as parcelas correspondentes aos duodécimos vincendos do exercício,
calculadas sobre os valores estabelecidos na forma dos incisos I a III do Art. 2º.

Parágrafo único. Na concessão do registro profissional, sem prejuízo das condições esta-
belecidas no caput deste artigo, será aplicado desconto de 50% (cinquenta porcento) ao valor da
anuidade apurada.

CAPÍTULO II
DAS ANUIDADES DAS FILIAIS
Art. 6º A filial da organização contábil sediada em jurisdição diversa daquela do registro

cadastral da matriz estará sujeita ao pagamento de anuidade.
Parágrafo único. A anuidade caberá ao CRC ao qual estiver jurisdicionada a filial e será devida

de acordo com os valores e critérios previstos no Art. 2º inciso III e parágrafos.
CAPÍTULO III
DAS MULTAS DE INFRAÇÃO
Art. 7º Os valores das penalidades de multas disciplinares devidas por infrações cometidas por

profissionais, por organizações contábeis, por pessoas físicas ou por pessoas jurídicas, de acordo com o
Art. 27, alíneas "a", "b" e "c", do Decreto-Lei n.º 9.295/46 e calculadas sobre o valor da anuidade do
Técnico em Contabilidade, serão aplicados nos limites da tabela a seguir:

MULTAS (art. 27 do Decreto-Lei n.º 9.295/46) VA L O R
Mínimo (R$) Máximo (R$)

alínea "a" - infração aos Artigos 12 e 26 398,00 1.990,00
alínea "b" - infração aos Artigos 15 e 20
Profissional 398,00 1.990,00
Pessoa Física não profissional 398,00 1.990,00
Organizações contábeis 796,00 3.980,00
Pessoas Jurídicas não contábeis 796,00 3.980,00
alínea "c" - infração aos demais Artigos 398,00 1.990,00

Art. 8º A multa de infração poderá ser paga em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais,
atualizadas monetariamente pelo IPCA, desde que requerido dentro do prazo fixado na intimação.

§ 1.º O valor da parcela será de, no mínimo, R$ 70,00 (setenta reais).
§ 2.º Após o prazo previsto no caput deste Artigo, a multa de infração, paga em cota única ou

de forma parcelada, além de atualizada monetariamente, será acrescida de multa de 2% (dois porcento)
e de juros de 1% (um porcento) ao mês.

CAPÍTULO IV
DO VALOR DAS TAXAS
Art. 9º Os valores das taxas devidas aos Conselhos Regionais de Contabilidade (CRCs), no

exercício de 2014, pelos profissionais e organizações contábeis, são:
Em reais

TA X A S VA L O R
Profissionais
Registro e alterações, Carteira de Registro Provisório ou sua 2ª via e certidões
requeridas.

40,00

Carteira de Identidade Profissional ou sua substituição. 50,00
Organizações contábeis
Registro e alterações 100,00

Art. 10. Para fins de ressarcimento de custos, o CRC poderá cobrar pela reprodução de
documentos requeridos pelo interessado.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 11. O profissional ou organização contábil que solicitar baixa de registro até 31 de março

pagará a anuidade do respectivo exercício proporcionalmente ao número de meses decorridos.
Art. 12. Em caso de mudança de categoria profissional, não será devida a diferença da anuidade

do exercício apurada em relação à nova categoria.
Art. 13. Esta Resolução entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2014.

JUAREZ DOMINGUES CARNEIRO
Presidente do Conselho
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