Como obter registro no CRCRJ
Assim como diversas outras profissões, a Contabilidade, para ser exercida, exige por lei que o
profissional seja registrado no órgão responsável pela classe, neste caso, no Conselho de
Contabilidade. Para isso, é necessário concluir o curso de Bacharel em Ciências Contábeis, obter
aprovação no Exame de Suficiência – prova ministrada pelo CFC duas vezes ao ano, nos meses
de março e setembro, e requerer o registro no Conselho Regional para exercer legalmente a
profissão.
Condições para obter o registro
Os bacharéis em Ciências Contábeis, após aprovação no exame, deverão realizar o pré-cadastro
no site www.crc.org.br, bem como pagar as taxas exigidas durante o processo. Em seguida,
dirigir-se a ao Conselho ou à Delegacia do CRCRJ, com toda documentação original, um dia após
o pagamento. O sistema CFC/CRCs não registra os técnicos em Contabilidade desde junho de
2015.
Documentação necessária
REGISTRO ORIGINÁRIO













2 (duas) fotos 3x4 iguais, recentes, de frente, coloridas e com fundo branco;
Aprovação no exame de suficiência, se formado após a Lei 12.249 de 14/06/2010;
Diploma devidamente registrado ou Histórico escolar e declaração da Faculdade
contendo a indicação do ato normativo do órgão competente que reconheceu o curso,
informando que o requerente concluiu o curso, tendo sido diplomado, e que o diploma
se encontra em processamento no órgão competente para registro, devendo conter:
nome do requerente, data de nascimento, filiação, nome do curso concluído, sua carga
horária e data da colação de grau (não será aceita declaração com data prevista para
colação de grau), fornecido pelo estabelecimento de ensino, ou certidão de inteiro teor
expedida por órgão competente;
Carteira de identidade que consta no diploma;
Cartão do Cadastro de Pessoa Física (CPF);
Título de eleitor;
Certificado de reservista;
Certidão de nascimento ou casamento;
Comprovante de residência;
Inscrição pré-registro;
Comprovante de pagamento da taxa de registro e anuidade proporcional.

