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1 TERMO DE TRANSFERENCIA DE RESPONSABILIDADE ELETRÔNICA 

 

A responsabilidade técnica estabelece o vínculo contratual entre o profissional da 
contabilidade e o seu cliente. A assunção de responsabilidade técnica se caracteriza 
pela contratação de serviços contábeis, e a baixa, pela rescisão contratual da 
prestação desses serviços. 

A Resolução CFC n.º 1.590/2020 estabelece a obrigatoriedade de formalização, por 
escrito, do contrato de prestação de serviços contábeis e do respectivo distrato 
contratual. 

Já o artigo 15 do Decreto-Lei n.º 9.295/1946 dispõe que indivíduos, firmas, 
sociedades, associações, companhias e empresas em geral e suas filiais, se 
explorarem, sob qualquer forma, serviços técnicos contábeis ou tiverem alguma área 
que a tal se destine, somente poderão executar os respectivos serviços de 
contabilidade depois de provarem, perante os Conselhos de Contabilidade, que os 
encarregados da parte técnica são exclusivamente profissionais habilitados e 
registrados na forma da lei. E as substituições desses profissionais obrigam as 
entidades a uma nova prova. O artigo 28 do referido Decreto-Lei dispõe que é 
considerado exercício ilegal da profissão quando os profissionais da contabilidade, 
embora legalmente habilitados, não fizerem, ou com referência a eles não for feita, a 
comunicação de prova exigida no artigo 15. 

Para cumprimento dessa obrigação, foi institucionalizado o “Termo de Transferência 
de Responsabilidade Técnica” (TTRT), conforme Resolução CRCMT nº 483/2020, no 
formato eletrônico, visando identificar os profissionais da contabilidade e as 
organizações contábeis responsáveis pela realização dos trabalhos profissionais, bem 
como a situação dos serviços em execução e a serem executados. 

O Termo de Transferência da Responsabilidade Técnica Eletrônico (TTRTe) 
deverá ser preenchido, pelo Novo Profissional, via eletrônica, no sitio do 
CRCMT, mediante senha pessoal, no prazo de 10 (dez) dias, da contratação do 
serviço de clientes que possuem CNPJ, que são obrigados a seguir um sistema 
de contabilidade, conforme dispõe o Art. 1.179 da Lei nº 10.406/2002 (Código 
Civil) e será encaminhado via eletrônica, ao Profissional Anterior para sua 
validação no prazo de 10 (dez) dias. 

 

A NÃO validação do Termo de Transferência de Responsabilidade 
Técnica ou o seu preenchimento de forma incorreta, acarretará em 
infração as normas previstas na legislação, ficando sujeito à 
instauração do processo administrativo de fiscalização. 

https://www3.cfc.org.br/spw/PortalDocumentos/CRCMT/_ArquivoPortalTransparencia_d147ba0d-aea0-4c40-8a67-4322c2dce60f.PDF
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2  ACESSO AO SISTEMA 

 

O acesso ao Sistema do TTRT eletrônico pode ser feito através do link de acesso:  

https://servicos.crcmt.org.br:444/spwmt/STRT/login.aspx 

Para facilitar o acesso, está disponível, também, na página principal do site do 
CRCMT (www.crcmt.org.br), em Serviços em Destaque no ícone Termo de 
Transferência, conforme figura abaixo:  

 

Sistema do TTRT eletrônico (TERMO -WEB):  

 

Para acessar o Sistema do Termo de Transferência de Responsabilidade Técnica 
Eletrônica do CRCMT (TERMO-WEB), o usuário deverá: 

a) - Selecionar a opção ‘profissional’ (para o responsável técnico como pessoa 
física) ou ‘Empresa’ (para a Organização Contábil), conforme o contrato de 
prestação de serviços realizado com o cliente;  

b) - Usuário: UF do registro de origem; Número do Registro do CRC; tipo de 
registro:  

 Originário: Registro Originário é o concedido pelo CRC da jurisdição do 
domicílio na realização do primeiro registro, ex.: MT-999999 – ORIGINÁRIO 

https://servicos.crcmt.org.br:444/spwmt/STRT/login.aspx
http://www.crcmt.org.br/
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 Transferido: é o concedido pelo CRC da jurisdição do novo domicílio 
profissional ao portador de Registro Originário, ex.: SP-888888 – 
TRANSFERIDO 

 Secundário: para profissionais/organizações de outra Jurisdição, que executam 
serviços em jurisdição diversa daquela onde o contador ou técnico em 
contabilidade possui seu registro profissional, que fizeram a comunicação do 
exercício profissional em outra jurisdição, ex.: MG-777777 SECUNDÁRIO 
 

c) Senha: a mesma utilizada para acesso aos serviços eletrônicos no site 
CRCMT. 
Nota: Caso não se recorde, ou, seja seu primeiro acesso, clique em ‘Esqueci 
minha senha’ e preencha com os seguintes dados:  
Para Profissional: 

 
 
Para empresa (Organização Contábil): 

  

 

OBS: Caso a senha não chegue ao e-mail cadastrado, favor entrar em contato 

com o Setor de Registro para confirmação dos dados e do e-mail. 

📱 Contato: (65) 9 9997-5843  

✉ e-mail: registro@crcmt.org.br 

✉ e-mail: edgar.liberato@crcmt.org.br 

📱 Contato:(65) 9 9997-5861  

✉ e-mail: aquiles.tenuta@crcmt.org.br 

  

mailto:registro@crcmt.org.br
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3 CONFERÊNCIA DOS DADOS 

 

Ao entrar no sistema será solicitado a confirmação dos dados, caso estejam corretos 
os dados, clicar em Confirmar. 

 

Caso os dados estejam desatualizados, ir em Alterar dados. 
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4 MENU DO SISTEMA  

 
 

O menu do Sistema do Termo de Transferência de Responsabilidade Técnica 
Eletrônica do CRCMT (TERMO-WEB), possui seis opções: 

 
1) “Iniciar Transferência”: é destinado para fazer a inclusão de responsabilidade 

técnica transferida de outro profissional ou organização contábil (anexar 
arquivo do contrato de prestação de serviços contábeis). A transferência de 
responsabilidade técnica deverá ser validada pelo profissional anterior, para 
que ocorra sua efetivação. 

2)  “Inclusão”: é destinado para incluir a responsabilidade técnica assumida com 
cliente recém-constituído (anexar arquivo do contrato de prestação de serviços 
contábeis), ou seja sem profissional contábil anterior. 

3) “Desvinculação”: serve para desvincular a responsabilidade técnica (anexar 
arquivo do distrato contratual), para os casos que o cliente ainda não constituiu 
novo profissional. 

4) Pendentes: serve para listar os Termos que foram iniciados ou validados pelo 
Profissional. 

5)  “Concluídos”: serve consultar os Termos que foram efetivados/aprovados 
pelo CRCMT. 

6)  “Cancelados”: serve para visualizar os registros não efetivados. 
7) “Sair”: para sair do sistema com segurança. 
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5 PREENCHIMENTOS DOS TERMOS  

 

Existem três tipos de Termos de Transferência de Responsabilidade: o de 
Transferência, Inclusão e Desvinculação.  

O Termo de Transferência de Responsabilidade Técnica Eletrônico é destinado 
para a inclusão/transferência e desvinculação de responsabilidade perante 
clientes que estão cadastrados no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica junto a 
Receita Federal; 

 

O “Iniciar Transferência” é destinado para fazer a inclusão de responsabilidade 
técnica transferida de outro profissional ou organização contábil (anexar arquivo do 
contrato de prestação de serviços contábeis). A transferência de responsabilidade 
técnica deverá ser validada pelo profissional anterior, para que ocorra sua efetivação. 

 

A “Inclusão” é destinada para incluir a responsabilidade técnica assumida com uma 
nova empresa, associação ou qualquer outra entidade, recebimento da 
documentação de uma empresa inativa, que não possa ser verificada a situação. 

 

A “Desvinculação” serve para desvincular a responsabilidade técnica (anexar arquivo 
do distrato contratual), para os casos que o cliente ainda não constituiu novo 
profissional. 

 

5.1 Iniciar Transferência (transferência de outro profissional) 

 

Ao Clicar em , o profissional deverá preencher os dados 
do cliente e os dados do profissional/organização contábil anterior, conforme 
instruções abaixo: 
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5.1.1 Dados da Entidade Objeto da Transferência  

 

No campo dos Dados da Entidade Objeto da Transferência, o profissional deverá 
preencher os dados do novo cliente:  

 

 

 CNPJ e Razão Social: Preencher com o CNPJ do Cliente. Caso o CNPJ já conste 
no cadastro do CRCMT as demais informações serão completadas 
automaticamente. O sistema poderá acusar duas situações: 
(*) Itens Obrigatórios 
1ªSituação: Quando a entidade informada não tenha sido objeto de 
transferência anteriormente: 

 
 
 
 
 
 
 

 
2ª Situação: Neste caso o sistema informa que consta outro processo de 
transferência, ou seja, já existe um termo em andamento. 

 



 

 

11 
 

 Endereço do Cliente:  
Preencher o CEP (somente números) do endereço do Cliente;  
Escolher o tipo de logradouro  
Preencher com o endereço 
(*) Itens Obrigatórios 
 

 Termo Retificador  
Escolher a opção: 
Sim: para retificar um termo já validado, neste caso deverá informar o número do 
Termo Retificador 
Não: Caso não seja um termo retificador  
 

 Motivo da Transferência: Este campo serve para o profissional descrever o 
motivo da transferência. Este item é obrigatório. 

 Honorários estipulados pelo novo Contabilista: Este campo serve para colocar 
o valor do honorário acordado com o cliente. Este item não é obrigatório. 
 

5.1.2 Contrato 

 

O campo Contrato serve para anexar o Contrato acordado com o cliente, de 
preferencia em formato (*.PDF), assinado por ambas as partes. (*) Item Obrigatório. 

 
Clique em Escolher Arquivo, anexe o contrato de prestação de serviços 
contábeis em formato PDF e clique em Confirmar. 

O contrato de prestação de serviços contábeis tem por finalidade comprovar os limites 
e a extensão da responsabilidade técnica do profissional contábil, permitindo a 
segurança das partes – organização contábil e cliente – e o regular desempenho das 
obrigações assumidas.  

As regras que envolvem a elaboração do contrato de prestação de serviços contábeis 
estão estabelecidas na Resolução CFC n.º 1590/2020 e na Lei n.º 10.406/2002 
(Código Civil/2002), que traz, em seus artigos 593 a 609, as regras aplicáveis à 
prestação de serviços não sujeitas às leis trabalhistas ou à lei especial. 

Os profissionais e organizações contábeis que não preenchem os requisitos legais, 
como habilitação e registro profissional junto ao CRC, não têm o direito de prestar 
serviços contábeis.  
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5.1.3 Dados do Responsável Anterior 

 

Neste Campo deverão ser informados os dados do profissional/organização contábil 
anterior a qual era responsável pelo cliente.  

 

Primeiramente, deverá ser selecionado o tipo de Responsável Anterior:  

 Profissional: Pessoa física 

 Empresa: Organização Contábil  

No campo Nº Registro: (*) Item Obrigatório. 

Neste Campo deverá ser informado o número de Registro Cadastral do CRC do 
profissional/organização contábil anterior.  

Caso não possua, poderá pesquisar no site do CRCMT em Serviços Online \ Acesso 
ao Publico \ Consulta Cadastral:  

https://servicos.crcmt.org.br:444/spwmt/ConsultaCadastral/TelaConsultaPublicaCompl
eta.aspx 

Os campos CPF/CPNJ, Categoria e Nome serão preenchidos automaticamente.  

5.1.4 Salvando os dados preenchidos do Termo  

 

Após o preenchimento de todos os campos obrigatórios e a inclusão do Contrato de 
Prestação de Serviços Contábeis salve as informações em “Salvar”, conforme figura 
abaixo.  

 

 

https://servicos.crcmt.org.br:444/spwmt/ConsultaCadastral/TelaConsultaPublicaCompleta.aspx
https://servicos.crcmt.org.br:444/spwmt/ConsultaCadastral/TelaConsultaPublicaCompleta.aspx
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Caso esteja faltando o preenchimento de alguma informação obrigatória, o sistema 
retornará na mesma tela. 

 

5.1.5 Tela de Conferência do Termo Preenchido 

 

Após salvar os dados preenchidos, o sistema mudará de tela para o Resumo do 
Termo de Transferência de Responsabilidade Técnica, onde poderão verificar se 
dados estão corretos, e também informará o número do Termo.  
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Caso necessite corrigir algum dado clique em Alterar. 

Para imprimir o Termo de Transferência clique em Imprimir. 

Para concluir a transferência clique em ‘Enviar’. Após este procedimento, será 
envidado um e-mail para o profissional/organização anterior. 

 

5.1.6 Envio do Termo para o Profissional/Organização Anterior (cedente) 

 

Após clicar em “Enviar”, será envidado automaticamente um e-mail para o 
profissional/organização anterior com o seguinte teor. 

 “Informamos que foi iniciado o processo de transferência de responsabilidade técnica 
da entidade XXXXXXXXXX a qual passará para responsabilidade técnica de 
XXXXXXXXXX - CONTADOR – MT-XXXXXX/O. 
No prazo de 10 dias, tal operação deverá ser validada no link:  
https://servicos.crcmt.org.br:444/spwmt/STRT/login.aspx 
Atenciosamente, 
Conselho Regional de Contabilidade do Mato Grosso”. 

 

  

https://servicos.crcmt.org.br:444/spwmt/STRT/login.aspx
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5.2 Inclusão 

 

A “Inclusão” é destinada para incluir a responsabilidade técnica assumida com uma 
nova empresa, associação ou qualquer outra entidade, recebimento da 
documentação de uma empresa inativa, que não possa ser verificada a situação 
anterior (anexar arquivo do contrato de prestação de serviços contábeis). 

Ao Clicar em , o novo Profissional/Organização Contábil 
deverá preencher, no prazo de 10 (dez) dias, informando, por completo, os seguintes 
itens abaixo: 

I - Dados do Novo Profissional da Contabilidade.  

II - Dados da Entidade Objeto da Transferência. 

III - Motivo da Transferência (conforme a manifestação do cliente). 

 
 

5.2.1 Dados da Entidade Objeto da Transferência  

 

No campo dos Dados da Entidade Objeto da Transferência, o profissional deverá 
preencher os dados do novo cliente:  
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 CNPJ e Razão Social: Preencher com o CNPJ do Cliente. Caso o CNPJ já conste 
no cadastro do CRCMT demais informações serão completadas automaticamente. 
O sistema poderá acusar duas situações: 
(*) Itens Obrigatórios 
1ªSituação: Quando a entidade informada não tenha sido objeto de 
transferência anteriormente: 

 
 
 
 
 
 
 

 
2ª Situação: Neste caso o sistema informa que consta outro processo de 
transferência, ou seja, já existe um termo em andamento. 

 
 Endereço do Cliente:  

Preencher o CEP (somente números) do endereço do Cliente;  
Escolher o tipo de logradouro  
Preencher com o endereço 
(*) Itens Obrigatórios 
 

 Termo Retificador  
Escolher a opção: 
Sim: para retificar um termo já validado, neste caso deverá informar o número do 
Termo Retificador. 
Não: Caso não seja um termo retificador  
 

 Motivo da Inclusão: Este campo serve para o profissional descrever o motivo da 
transferência. Este item é obrigatório. 

 Honorários estipulados pelo novo Contabilista: Este campo serve para colocar 
o valor do honorário acordado com o cliente. Este item não é obrigatório. 
 

5.2.2 Contrato 

 

O campo Contrato serve para anexar o Contrato acordado com o cliente, de 
preferencia em formato (*.PDF), assinado por ambas as partes. (*) Item Obrigatório. 
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Clique em Escolher Arquivo, anexe o contrato de prestação de serviços 
contábeis em formato PDF e clique em Confirmar. 

O contrato de prestação de serviços contábeis tem por finalidade comprovar os limites 
e a extensão da responsabilidade técnica do profissional contábil, permitindo a 
segurança das partes – organização contábil e cliente – e o regular desempenho das 
obrigações assumidas.  

As regras que envolvem a elaboração do contrato de prestação de serviços contábeis 
estão estabelecidas na Resolução CFC n.º 1590/2020 e na Lei n.º 10.406/2002 
(Código Civil/2002), que traz, em seus artigos 593 a 609, as regras aplicáveis à 
prestação de serviços não sujeitas às leis trabalhistas ou à lei especial. 

Os profissionais e organizações contábeis que não preenchem os requisitos legais, 
como habilitação e registro profissional junto ao CRC, não têm o direito de prestar 
serviços contábeis.  

 

5.2.3 Salvando os dados validados do Termo  

 

Após o preenchimento de todos os campos obrigatórios e a validação dos dados 
salve as informações em “Salvar” na parte inferior da página.  
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5.3 Desvinculação 

 

A “Desvinculação” serve para desvincular a responsabilidade técnica (anexar arquivo 
do distrato contratual), para os casos que o cliente ainda não constituiu novo 
profissional (entrega da documentação para a empresa), ou no caso de abandono ou 
baixa de registro da empresa. 

Ao Clicar em , o Profissional/Organização Contábil 
Anterior terá o prazo de 10 (dez) dias, contados a partir do ato para informar os 
seguintes itens: 

I - Dados da Entidade Objeto da Desvinculação. 

II - Informações Complementares (Situação dos Serviços sob a Responsabilidade do 
profissional da contabilidade). 

 

5.3.1 Dados da Entidade Objeto da Desvinculação  

 

No campo dos Dados da Entidade Objeto da Desvinculação, o profissional deverá 
preencher os dados do cliente a ser desvinculado:  

 

 CNPJ e Razão Social: Preencher com o CNPJ do Cliente. Caso o CNPJ já conste 
no cadastro do CRCMT demais informações serão completadas automaticamente. 
O sistema poderá acusar duas situações: 
(*) Itens Obrigatórios 

  



 

 

19 
 

1ªSituação: Quando a entidade informada não tenha sido objeto de 
transferência anteriormente, conforme figura abaixo, clique em OK e insere a 
Razão Social do Cliente: 

 
 
2ª Situação: Neste caso o sistema informa que consta outro processo de 
transferência, ou seja, já existe um termo em andamento. 

 
 Endereço do Cliente:  

Preencher o CEP (somente números) do endereço do Cliente;  
Escolher o tipo de logradouro  
Preencher com o endereço 
(*) Itens Obrigatórios 
 

 Termo Retificador  
Escolher a opção: 
Sim: para retificar um termo já validado, neste caso deverá informar o número do 
Termo Retificador 
Não: Caso não seja um termo retificador  
 

 Informar se o cliente cedido possui inscrição estadual e/ou municipal. 

 Informar ao Ramo de atividade; (*) Item Obrigatório 

 Especificação do Ramo (*) Item Obrigatório 

 Possui filial?: (*) Item Obrigatório 
Sim (caso possua);  
Não (caso contrário) 

 Quantas: informar a quantidade de filiais  

 A escrituração é feita no estabelecimento da empresa: (*) Item Obrigatório 
Sim: caso o cliente possua setor de contabilidade interno 
Não: caso a contabilidade da empresa seja terceirizada, ou seja, feito por 
um profissional liberal ou uma organização contábil.  
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5.3.2 Preenchimento das Informações Complementares 

 

O Profissional/Organização Contábil Anterior (cedente) deverá preencher as 
Informações Complementares descrevendo a Situação dos Serviços sob a 
Responsabilidade do Profissional da Contabilidade. 

São de preenchimento obrigatório: 

 Data da transferência de Responsabilidade Técnica: preencher com a 
data do ultimo dia de serviços prestados, ou seja, com o dia que se 
encerrou os serviços.   

 Responsável pelo envio das obrigações acessorias, acimas descritas, 
vincendas: informar qual o contador que será o responsavel pelo envio das 
obrigações acessórias, conforme foi estabelecido no distrato com o cliente. 
A responsabilidade do Profissional da Contabilidade anterior se encerra na 
data da Transferência de Responsabilidade Técnica informada quando 
homologada conforme o Art. 6° da Resolução CRCMT 483/2020, podendo 
as partes pactuar de forma diversa.  

 Motivo da Desvinculação: Neste Campo o Profissional descreve os 
motivos de desviculação, por ex. “Quebra de contrato conforme clausula 
XX”. 

 Forma de Tributação: informar o tipo de tributação do cliente : 
Simples Nacional 
Lucro Arbitrado 
Lucro Presumido 
Lucro Real 
ISENTO 
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5.3.3 Contrato (distrato) 

 

O campo Contrato serve para anexar o Distrato e/ou documento equivalente em 
formato (*.PDF), assinado por ambas as partes. (*) Item Obrigatório. 

 
Clique em Escolher Arquivo, anexe o contrato de prestação de serviços 
contábeis em formato PDF e clique em Confirmar. 

 

5.3.4 Salvando os dados validados do Termo  

 

Após o preenchimento de todos os campos obrigatórios e a validação dos dados 
salve as informações em “Salvar” na parte inferior da página.  
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6 VALIDAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

 

O Profissional/Organização Contábil Anterior (cedente) terá o prazo de 10 (dez) dias, 
contados a partir do e-mail recebido com a informação sobre o TERMO DE 
TRANSFERÊNCIA DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA ELETRÔNICO para 
informar, via sitio do CRCMT, mediante senha pessoal, os seguintes itens:  

I - Dados da Entidade Objeto da Transferência (complemento). 

II - Informações Complementares (Situação dos Serviços sob a Responsabilidade do 
Profissional da Contabilidade) 

Para validar o Termo recebido o profissional/organização anterior deverá, no prazo de 
10 (dias), acessar Sistema Termo-Web através do link de acesso (abaixo), conforme 
as instruções no item 2. ACESSO AO SISTEMA:  

https://servicos.crcmt.org.br:444/spwmt/STRT/login.aspx  

Informamos que a documentação da empresa, associação ou qualquer outra entidade 
transferida, referente ao setor pessoal e setor fiscal deve ser encaminhada ao Novo 
Profissional da Contabilidade no prazo máximo de 10 (dez) dias, sendo que os 
demais documentos devem ser encaminhados em 30 (trinta) dias, ambos os prazos, a 
contar da data do recebimento da informação do TERMO DE TRANSFERÊNCIA DA 
RESPONSABILIDADE TÉCNICA ELETRÔNICO. 

 

6.1 Validando o Termo 

 

Após acessar o sistema, aparecerá para validação a relação de termos de 
responsabilidade. 

Para validar o TTRTe, o profissional anterior deverá clicar em Validar, conforme tela 
abaixo: 

 

https://servicos.crcmt.org.br:444/spwmt/STRT/login.aspx
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6.1.1 Preenchimento de Dados Objeto da Transferência 

 

O Profissional/Organização Contábil Anterior (cedente) deverá informar os Dados da 
Entidade Objeto da Transferência (complemento): 

 Informar se o cliente cedido possui inscrição estadual e/ou municipal. 

 Informar ao Ramo de atividade; (*) Item Obrigatório 

 Especificação do Ramo (*) Item Obrigatório 

 Possui filial?: (*) Item Obrigatório 
Sim (caso possua);  
Não (caso contrário) 

 Quantas: informar a quantidade de filiais  

 A escrituração é feita no estabelecimento da empresa: (*) Item 
Obrigatório 
Sim: caso o cliente possua setor de contabilidade interno 
Não: caso a contabilidade da empresa seja terceirizada, ou seja, feito por 
um profissional liberal ou uma organização contábil.  

 

 

 

6.1.2 Preenchimento das Informações Complementares 

 

O Profissional/Organização Contábil Anterior (cedente) deverá preencher as 
Informações Complementares descrevendo a Situação dos Serviços sob a 
Responsabilidade do Profissional da Contabilidade. 
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São de preenchimento obrigatório: 

 Data da transferência de Responsabilidade Técnica: preencher com a 
data do ultimo dia de serviços prestados, ou seja, com o dia que se 
encerrou os serviços.   

 Responsável pelo envio das obrigações acessorias, acimas descritas, 
vincendas: informar qual o contador que será o responsavel pelo envio das 
obrigações acessórias, conforme foi estabelecido no distrato com o cliente. 
A responsabilidade do Profissional da Contabilidade anterior se encerra na 
data da Transferência de Responsabilidade Técnica informada quando 
homologada conforme o Art. 6° da Resolução CRCMT 483/2020, podendo 
as partes pactuar de forma diversa.  

 Forma de Tributação: informar o tipo de tributação do cliente : 
Simples Nacional 
Lucro Presumido 
Lucro Real 
ISENTO 

 

6.1.3 Salvando os dados validados do Termo  

 

Após o preenchimento de todos os campos obrigatórios e a validação dos dados 
salve as informações em “Salvar” na parte inferior da página, conforme figura abaixo.  
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6.2 Tela de Conferência do Termo Validado 

 

Após salvar os dados preenchidos, o sistema mudará de tela para o Resumo do 
Termo de Transferência de Responsabilidade Técnica, onde poderão verificar se 
dados informados e validados estão corretos: 

 

Caso necessite corrigir algum dado clique em Alterar. 

Para imprimir o Termo de Transferência clique em Imprimir. 

Para concluir a transferência clique em ‘Finalizar’. Após este procedimento, será 
envidado um e-mail para o profissional/organização atual e anterior. 

 

6.3 Envio do Termo validado 

 

Após clicar em “Finalizar”, será envidado automaticamente um e-mail para os 
envolvidos profissionais/organizações contábeis atual (cessionário) e anterior 
(cedente) com o seguinte teor: 

“Informamos que o processo de transferência de responsabilidade técnica foi protocolado 
junto ao CRCMT. 

O(a) senhor(a) poderá ter acesso as informações através da tela de consulta. 

Atenciosamente, 

Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso.  
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7 CONSULTA DOS TERMOS PENDENTES  

 

Para consultar os termos pendentes no TTRTe, o profissional/organização deverá 
acessar Sistema Termo-Web através do link de acesso (abaixo), conforme as 
instruções no item 2. ACESSO AO SISTEMA:  

https://servicos.crcmt.org.br:444/spwmt/STRT/login.aspx 

No menu do Sistema do Termo de Transferência de Responsabilidade Técnica 
Eletrônica do CRCMT (TERMO-WEB), selecione o item “Pendentes”. 

 

Consulte os termos Pendentes. 

Será exibido o Status dos Termos pendentes elaborados, : 

 

Status:  

 Aguardando Resp. Anterior – São os termos que estão aguardando a validação pelo 
Responsável Técnico Anterior, o qual terá o prazo de 10 (dez) dias, contados a partir 
do e-mail recebido com a informação sobre o TERMO DE TRANSFERÊNCIA DA 
RESPONSABILIDADE TÉCNICA ELETRÔNICO para validar; 
 

 Aguardando Validação do Conselho – São os termos que estão aguardando a 
validação pelo CRCMT, o qual terá o prazo de 10 (dez) dias, após a inclusão, 
desvinculação e/ou validação do responsável anterior. 

 

  

https://servicos.crcmt.org.br:444/spwmt/STRT/login.aspx
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8 CONSULTA DO TERMO CONCLUÍDO 

 

Para consultar o TTRTe concluído e homologado pelo CRCMT o 
profissional/organização deverá acessar Sistema Termo-Web através do link de 
acesso (abaixo), conforme as instruções no item 2. ACESSO AO SISTEMA:  

https://servicos.crcmt.org.br:444/spwmt/STRT/login.aspx 

No menu do Sistema do Termo de Transferência de Responsabilidade Técnica 
Eletrônica do CRCMT (TERMO-WEB), selecione o item “Concluídos”. 

 

Consulte o termo finalizado e homologado pelo CRCMT. 

Será exibido o resumo do Termo elaborado entre as partes. 

 

https://servicos.crcmt.org.br:444/spwmt/STRT/login.aspx
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9 CONSULTA DO TERMO CANCELADO 

 

Para consultar o TTRTe cancelado o profissional/organização deverá acessar 
Sistema Termo-Web através do link de acesso (abaixo), conforme as instruções no 
item 2. ACESSO AO SISTEMA:  

https://servicos.crcmt.org.br:444/spwmt/STRT/login.aspx 

No menu do Sistema do Termo de Transferência de Responsabilidade Técnica 
Eletrônica do CRCMT (TERMO-WEB), selecione o item “Cancelados”. 

 

Consulte o termo cancelado pelo CRCMT. 

Será exibido a listagem dos termos cancelados pelo CRCMT. 

 

Informamos que quando o termo for cancelado pelo CRCMT será envidado 
automaticamente um e-mail para os envolvidos profissionais/organizações contábeis 
atual (cessionário) e anterior (cedente) com o seguinte teor: 

 

“Informamos que o processo de transferência de responsabilidade técnica da entidade 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX foi cancelado junto ao CRCMT”. 

 

Atenciosamente, 

Conselho Regional de Contabilidade do Mato Grosso.” 

  

https://servicos.crcmt.org.br:444/spwmt/STRT/login.aspx


 

 

29 
 

 


