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Resumo
SILVEIRA, Marina. Responsabilidade civil do contador na escrituração
Monografia. 2005. 58 P. (Curso de Ciências Contábeis) - Universidade Federal de Santa
Catarina. Florianópolis, 2005.
A contabilidade, por ser tratar de uma profissão normatizada, tem normas especificas
que regulam a profissão e um código de ética, para disciplinar e orientar profissionais
conscientes de seus deveres como profissionais respeitados. Este trabalho aborda não somente
a legislação aplicada pelos conselhos, mas também a esfera judicial civil, mostrando as
possíveis sanções que os profissionais poderão sofrer caso não sigam as leis. É abordado o
conceito de ética, no sentido geral e relacionado com a profissão contábil. Sao demonstradas
as infrações mais cometidas, apuradas pelo Conselho Regional de Contabilidade nos últimos
três anos, seu enquadramento legal, as penalidades aplicadas pelo Conselho, e o seu
relacionamento também com o Código Civil. É mostrada uma pesquisa feita junto ao
CRC/SC, mostrando as penalidades aplicadas pela Camara de Disciplina, que julga os
processos contra leigos e empresas, e a Câmara de Ética, que julga processos contra
profissionais contábeis (técnicos e bacharéis).

Palavras - Chave: Ética; Legislação; Profissão Contábil.
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1 INTRODUÇÃO
Este estudo tem como objetivo verificar as responsabilidades civis dos contadores,
relacionando-as a uma conduta profissional ética.
Tendo em vista que a profissão contábil é exercida por seres humanos que são
passíveis de erro, os contadores podem vir a causar prejuízos a terceiros, o que poderá resultar
no dever de indenizar, além de sofrerem outras punições. Sendo assim, mostramos os
beneficios de ser um profissional ético, que respeite a lei e realize seu trabalho corn seriedade
e honestidade.
0 contador ético deve saber que sua função não é só "fechar o balanço", mas também
formar opinião, mostrando aos seus clientes a importância de adotar procedimentos corretos.
Com o novo Código Civil o contador passou a ser mais responsabilizado pelos atos
praticados frente à contabilidade das empresas, tais como: afirmação falsa a perito contador,
erro proposital nas demonstrações contábeis, falta de informações nas deduções de imposto de
renda. Isso fez com que o contador passasse a se preocupar mais corn as infrações e corn as
leis e, conseqüentemente, a dispensar maior atenção aos atos praticados referentes à
escrituração contábil.
0 profissional contábil, para manter-se atualizado e realizar urn bom trabalho, deve
estar em constante aprendizado. Segundo Gomes (2003), o contador será urn profissional que
poderá ser requisitado e procurado por todo tipo de entidade, seja pública ou privada.
0 tema desenvolvido foi a responsabilidade civil do contador na escrituração contábil.
Em decorrência da necessidade de delimitação do tema procurou-se discorrer sobre os
tipos de punição a serem aplicadas ao profissional contábil, considerando o conselho da classe
e a justiça comum, com a seguinte pergunta norteadora do estudo: Qual a responsabilidade
do contador, sob o aspecto civil, de acordo com a legislação?
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Seu objetivo geral é mostrar os tipos de punição que podem ser aplicados ao

profissional contábil que não aplicar corretamente a legislação. Para atingi-lo, foram seguidas
as seguintes etapas, que se constituem em objetivos específicos:

•

caracterizar aspectos gerais da ética, relacionando-os com o exercício da profissão
contábil;

•

apresentar um estudo sobre os tipos de punição aplicável ao profissional contábil;

•

avaliar, através do Conselho Regional de Contabilidade(CRC) e Conselho Federal de
Contabilidade (CFC) e da legislação pertinente, as responsabilidades legais do
contador no desenvolvimento de sua atividade;

•

verificar, junto ao CRC, o número, o tipo e o percentual de punições efetuadas por
aquele Conselho nos últimos 3 anos.
E sabido que o profissional contábil tem por função principal fornecer informações de

natureza fisica, econômica e financeira a seus clientes, auxiliando-os na tomada de decisões
para uma melhor administração do patrimônio.
Ao conhecer a empresa profundamente o contador poderá demonstrar não somente o
que aconteceu, mas também opinar sobre o futuro da empresa. Ele terá papel fundamental no
sucesso da empresa. Para que o profissional contábil atinja tal nível de importância para seus
clientes ele precisará, segundo o art. 2° do Código de Ética do Profissional Contábil (CEPC),
"exercer a profissão com zelo, diligência e honestidade, observada a legislação vigente,
resguardados os interesses de seus clientes e/ou empregadores, sem prejuízo da dignidade e
independência profissional".
A ética é fundamental para a atuação de qualquer indivíduo que viva em sociedade.
Segundo Vieira (2003), ela está vinculada a julgamentos de apreciação moral, a juizos de
valores amarrados à distinção entre o bem e o mal; ela é um valor de primeira grandeza para o
profissional.
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Porém, nem todos os profissionais seguem as leis e são éticos. Muitos se vêem
tentados a infringi-las, efetuando lançamentos fraudulentos de fatos que jamais existiram ou
omitindo fatos que efetivamente ocorreram, com a finalidade de enganar terceiros, entre eles o
fisco. Segundo Corrêa (2002), a fraude fiscal é uni artificio realizado na escrita contábil, em
registros, cálculos, avaliações, documentos, com o intuito de reduzir a carga tributária fiscal.
As fraudes fiscais ocorrem geralmente por omissão de receitas, aumento de custos e despesas,
sub-avaliação de estoques, subfaturamentos e manobras com empresas associadas com
drenagem de resultados.
Para Lisboa (1997, p. 64), "o contador desempenha função relevante na análise e
aperfeiçoamento da ética na profissão, pois sempre está As voltas com dilemas éticos, nos
quais deve exercer, na plenitude de sua soberania, seu papel de profissional independente".
Existe no mundo atual uma enorme crise de valores e o contador se vê num ambiente
pleno de opções fora da lei e antiéticas, pois profissionais são bem-sucedidos em empresas
sonegando informações, manipulando relatórios ou fazendo qualquer ato estranho As suas
funções e contrários ao bom desempenho profissional.
papel dos CRCs estabelecer as diretrizes éticas no desenvolvimento da prática
contábil. Os Conselhos Regionais e o Conselho Federal deverão escolher profissionais para
integrá-los, com poderes de registrar, disciplinar, julgar, ensinar e aconselhar o profissional
contábil.
preciso que a classe contábil se conscientize e pregue somente o que é ético e está
nas leis, porque s6 assim o contador será valorizado. Ele terá também que se dedicar ao
trabalho e estar familiarizado com as leis, códigos processuais, criminologia e principalmente
Auditoria e Perícia Contábil.

10

Quanto ao método para abordagem do problema, que trata da responsabilidade civil do

contador na escrituração contábil, optou-se por fazer uma pesquisa exploratória. Segundo Gil
(1989, p. 45):
estas pesquisas tarn como objetivo proporcionar maior familiaridade corn o
problema, com vistas a torná-lo mais explicito ou construir hipóteses. Essa pesquisa
envolve: a) Levantamento bibliográfico; b) entrevistas com pessoas que tiveram
experiências práticas com o problema pesquisado; c) análise de exemplos que
estimulam a compreensão.

A abordagem metodológica sera qualitativa o que, segundo Beuren in Longaray (2003,
p. 92), concebe análises mais profundas em relação ao fenômeno estudado. A abordagem
qualitativa visa destacar características não observadas por meio de um estudo quantitativo,
haja vista a superficialidade deste último.
E também quantitativa que, para Richardson (1999, p.70 apud Beuren in Longaray),
"caracteriza-se pelo emprego de quantificação tanto nas modalidades de coleta de
informações, quanto no tratamento delas por meio de técnicas estatísticas, desde as mais
simples como percentual, média, desvio padrão, as mais complexas, como coeficiente de

correlação, análise de regressão etc.".
Seri utilizada como procedimento técnico a pesquisa bibliográfica que, de acordo com
Gil (1989), é desenvolvida mediante material já publicado, principalmente livros e artigos
científicos.
Para se avaliar, pelo menos parcialmente, o componente ético no desempenho
profissional dos contabilistas de Santa Catarina, será feito um levantamento, junto ao
CRC/SC, das denúncias e punições ocorridas durante o período de 2002 a 2004. Tal
procedimento sugere a técnica do estudo de caso que, para Gil, (1999), é caracterizado pelo
estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira a permitir conhecimentos
amplos e detalhados do mesmo, tarefa praticamente impossível mediante os outros tipos de
delineamento considerados.
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Para a execução desta pesquisa são traçadas limitações, dentre as quais se destacam:
•

a ética, por se tratar de um assunto amplo, não sera tratada com o merecido

aprofundamento; ela será relacionada com a responsabilidade civil do contador
em relação A sua profissão;
•

são diversas as condutas que se pode chamar de contrárias A lei que o contador

poderá assumir, porém, serão tratadas na pesquisa somente as mais usuais, a
partir do levantamento feito junto ao CRC/SC;
•

existem no ramo da contabilidade dois tipos de profissionais: o técnico em
contabilidade, com formação de ensino médio, e o bacharel, com formação
universitária; nesta pesquisa não será feita distinção entre eles porque os dados
fornecidos pelo CRC/SC não são desvinculados.

Não se pretende esgotar o assunto, optou-se por fazer um estudo sobre ética não como
um todo, mas apenas relacionada A profissão contábil em S.0 e suas relações com as leis civis.

2 FUNDAMENTÇÃO TEÓRICA
2.1 0 Profissional contábil e sua atuação
Os profissionais contábeis, tanto os técnicos como os bacharéis, poderão exercer
qualquer serviço de escrituração contábil em qualquer tipo de empresa, inclusive em
sociedades anônimas, porém há restrições aos técnicos. Segundo o CFC (0 CR CRS e a
Legislação da Profissão Contábil, 1998, p. 31),
Os técnicos em contabilidade podem executar e responder por qualquer serviço de
escrituração contábil, aqui incluindo o levantamento de balanço de qualquer tipo de
empresa, inclusive em sociedades anônimas, porém a efetivação e pericias judiciais
ou extrajudiciais, revisão de balanços e de contas em geral e a auditoria contábil, são
atribuições exclusivas dos contadores habilitados, e sua execução é vedada aos
técnicos em contabilidade.

0 contador, bacharel ern Ciências Contábeis, com formação superior em
contabilidade, pode atuar em várias Areas das ciências contábeis: contabilidade pública ou
privada, perícia contábil, auditoria interna ou independente, controladoria, ensino, entre
outras.
Segundo Lopes de Sã (2000, p. 130, apud CFC 2003, Abordagens Éticas para o
Profissional Contábil, p. 24), a profissão contábil consiste em um trabalho exercido
habitualmente nas células sociais, com o objetivo de prestar informações e orientações
baseadas na explicação dos fenômenos patrimoniais, ensejando o cumprimento de deveres
sociais, legais, econômicos, assim como a tomada de decisão administrativa.
Para Vieira (2003), o papel do profissional contábil é o de gerar informações e prestar
orientações, assessoria e consultoria para a tomada de decisões. Para desempenhar tais
funções não deve ele apenas registrar, mas também demonstrar e analisar os atos e fatos

contábeis.
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A contabilidade tem por objetivo a apreensão e a quantificação, além do relato e
análise, das variações que sofre o patrimônio durante a gestão, tanto na sua qualidade como na
sua quantidade.
Para Machado (2004), o contabilista é o profissional com habilitação técnica para
representar o empresário, para executar os serviços de registro da vida empresarial, atendendo
a legislação comercial, tributária e previdenciária. Deve estar registrado e ser habilitado pelo
Conselho Regional de Contabilidade de seu domicilio. Para obter sucesso na profissão
contábil o contabilista deverá agir com honestidade, dedicação e competência, mantendo-se
atento à legislação.
Os motivos que geralmente levam os profissionais a escolher a profissão contábil são
as boas perspectivas salariais e o mercado de trabalho favorável. A afinidade natural é
essencial, pois o gosto pela profissão faz o profissional ser capaz de superar o desestimulo
provocado por fatores negativos. Segundo Lisboa (1997, p. 90), a vocação é a tendência
(baseada nas aptidões) de uma pessoa de dedicar-se a determinada profissão. Essa inclinação
favorece a qualidade dos serviços que ela presta, já que é dificil para a pessoa dedicar-se
àquilo de que não gosta.
Lopes de Sá (2001, p. 149) afirma que quando as pessoas escolhem uma profissão,
devem avaliar se a tarefa a ser desenvolvida é desejada, prazerosa e se possui capacidades
para bem realizá-la. Argumenta ainda que:
o dever nasce primeiro do empenho de escolher, depois daquele de conhecer, e
fmalmente do de executar as tarefas, com a prática de uma conduta lastreada em
valores ou guias de conduta. [...] não basta escolher a profissão [...] é preciso que, ao
buscar conhecer a tarefa, haja ulna ligação sensível com a mesma, de modo que
possa ser prazenteira e ensejar, por isso, a prática sob os influxos do amor e do que
se faz concretamente desejável.

Nalini (1999) conceitua a profissão como uma atividade pessoal, desenvolvida de
maneira estável e honrada, ao serviço dos outros e em beneficio próprio, de conformidade
com a própria vocação, visando à dignidade do ser humano. 0 exercício da profissão envolve
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um conjunto organizado de pessoas, exercendo uma atividade dividida em departamentos,
visando o bem comum. Durante a execução dos serviços existe a doação, a solidariedade, que

são características essenciais à profissão. Os profissionais que levam em consideração apenas
sua auto-realização, bem-estar e retribuição pelo salário não possuem vocação.

2.2 A Ética
Conforme Sung e Silva (2000), a palavra ética tem origem na lingua grega, no

vocábulo ethos e significa modo de ser, caráter. Segundo Ferreira (1999), ética é "o estudo
dos juizos de apreciação referentes à conduta humana suscetível de qualificação do ponto de
vista do bem e do mal, seja relativamente A. determinada sociedade, seja de modo absoluto".
Para Lisboa (1997, p. 22),
a ética, enquanto ramo do conhecimento cientifico humano tem por objeto o
comportamento humano no interior de cada sociedade. 0 estudo desse
comportamento, com o fim de estabelecer os níveis aceitáveis que garantam a
convivência pacifica dentro das sociedades e entre elas, constitui o objetivo da ética.

Já para Lopes de SA (2001, p. 15), a ética no seu sentido extenso tem sido
compreendida como "a ciência da conduta humana perante o ser e seus semelhantes; ela
envolve os estudos de aprovação ou desaprovação da ação dos homens e a consideração de
valor como equivalente de uma medição do que é real e voluntarioso no campo das ações
virtuosas". Alencastro (2004, p. 2) desenvolve o entendimento de que ética:
é uma caracteristica inerente a toda ação humana e, por esta razão, é um elemento
vital na produção da realidade social. Todo homem possui um senso ético, uma
espécie de "consciência moral", estando constantemente avaliando e julgando suas
ações para saber se são boas ou más, certas ou erradas, justas ou injustas. Existem
sempre comportamentos humanos classificáveis sob a ótica do certo ou errado, do
bem e do mal. Embora relacionadas com o agir individual, essas classificações
sempre têm relação com as matrizes culturais que prevalecem em determinadas
sociedades e contextos históricos.

Para Nalini (1999, p. 34), "a ética é a teoria ou ciência do comportamento moral dos
homens em sociedade. É a ciência de urna forma especifica de comportamento humano".
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Verifica-se que os conceitos apresentados se referem A. ética como estudo sobre a ação
humana, que deverá fundamentar os valores e normas de uma determinada cultura e
sociedade.
comum confundir-se ética com moral, porém, na maioria das vezes, de forma
inadequada. Para Ferreira (1999), o termo moral, do latim morale, significa: "conjunto de
regas de conduta consideradas válidas, quer de modo absoluto para qualquer tempo ou lugar,
quer para grupo ou pessoa determinada".
Petrechen (2004) diferencia a moral da ética: a moral pode ser entendida como um
conjunto de regas definindo o bem a ser feito e o mal a ser evitado, para a sociedade viver em
harmonia, possibilitando ao indivíduo encontrar a felicidade. Já a ética é a discussão sobre
essas regras; é a análise dos princípios pelos quais a moral age, a filosofia da moral.
Segundo Srour (2000, p. 29), a moral pode revelar-se como:
Um conjunto de valores e regras de comportamento, um código de conduta que
coletivamente adotam, quer sejam uma nação, uma categoria social, uma
comunidade religiosa ou uma organização. Enquanto a ética diz respeito A
disciplina teórica, ao estudo sistemático, a moral corresponde is representações
imaginárias que dizem aos agentes sociais o que se espera deles, quais
comportamentos são bem vindos e quais não. Em resumo, as pautas de ação
ensinam o `bem fazer' ou o lazer virtuoso', a melhor maneira de agir
coletivamente; qualificam o bem e o mal, o permitido e o proibido, o certo e o
errado, a virtude e o vicio.

Já Aranha e Martins (1999, p. 274) salientam que moral "significa maneira de se
comportar regulada pelo uso", tendo ainda um conceito mais abrangente: "conjunto de regras
de conduta admitidas em determinada época por um grupo de pessoas, L.] a ética se ocupa
com a reflexão a respeito das noções e princípios que fundamentam a moral".
Para Andrade Filho (2004), a moral é a vontade humana livre, autolegislativa, isto 6,
que se impõe e dá a si mesma o imperativo moral. Por sua vontade livre o homem torna-se
'senhor de-si'. Para ser moral, basta cumprir o dever pelo dever.
Os autores ao diferenciar a moral da ética dão a entender que a moral é a regra é a ética
é o possível é análise, questionamento uma reflexão aos fundamentos morais.
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Segundo Vazquez (2002), para conhecer a origem da ética é preciso recorrer à sua
história. A ética pode ser conhecida através da história da filosofia grega, que está diretamente
relacionada a três filósofos gregos: Sócrates, Platão e Aristóteles.
Cabe destacar que a ética de Aristóteles em muito influenciou os séculos que se
seguiram, mas não podemos tomd-la como absoluta, diante do desenvolvimento das
sociedades, dos seres, da tecnologia, enfim do panorama ern que a conduta se desenvolve.
Aristóteles a aplicou pela primeira vez para designar um dos seus livros, "Ética a
Nicômaco", ern que escreve que a ética existe, sempre, para a busca permanente da felicidade,
da virtude, da prudência e da Justiça cultivada pelos homens. Para Valls (1986, p. 29-30):
Aristóteles, que viveu entre 384 e 322 a.C., viveu sua ética no sentido fmalista e
eudemonista, quer dizer, marcada pelos fins que devem ser alcançados, para o
homem chegar à "felicidade". Para ele não é somente um bem isoladamente e sim
um conjunto, como: amizade, saúde, riqueza; sem um conjunto de bens não hi uma
felicidade humana; parte do fato de que o homem tem seu ser no viver, sentir e na
razão.

Segundo a Nova Enciclopédia Barsa, (1997 , p. 28-30, in Introdução. Aristóteles. Ética

a Nicômaco, p. 12), o projeto de Aristóteles visava,
Em última análise a restabelecer a unidade do homem consigo mesmo e com o
mundo, tanto quanto o projeto de Platão, baseado em urna visão do cosmos.
Entretanto, Aristóteles censura Platão por te seguido um caminho ilusório, que retira
a natureza do alcance da ciência. Aristóteles procura apoio na psicologia. 0 ser
existe diferentemente na inteligência e nas coisas, mas no intelecto ativo, que é o
atributo da primeira, capta nas últimas o que elas têm de inteligível, estabelecendose desta forma um plano de homogeneidade.

As várias doutrinas éticas, deixadas por Platão, Sócrates, Aristóteles, Kant, dentre
outros, elaboraram certos princípios, valores ou normas, que mudaram radicalmente a vida
social, assim como a vida moral. Os princípios, valores ou normas, com o passar do tempo,
entram em crise e exigem uma nova substituição por outros. Surge então a necessidade de
novas avaliações ou de uma nova teoria ética. Para Vasquez (1999, p. 267), as doutrinas éticas
não podem ser consideradas isoladamente, mas dentro de um processo de mudança e de
sucessão que constitui propriamente a sua história.
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Segundo a Nova Enciclopédia Barsa, (in Introdução. Aristóteles. Ética a Nicômaco, p.
14),
Aristóteles foi o primeiro filósofo a distinguir a ética da política, centrada a primeira
na ação voluntária e moral do indivíduo enquanto tal, e a segunda, nas vinculações
deste com a comunidade. Dotado de lógos, "a palavra", isto 6, de comunicação, o
homem é um animal politico, inclinado a fazer a pólis, a "cidade" enquanto
sociedade política. A cidade precede assim a família, e até o indivíduo, porque
responde a um impulso natural . Dos círculos em que o homem se move, a família, a
tribo, a pális, só esta última constitui uma sociedade perfeita. Dai a serem políticas,
de certo modo, todas as relações humanas. A pólis ó o fim (télos) e a causa final da
associação humana. Urna forma especial de amizade, a concórdia constitui seu
alicerce.

Conforme Abbagnano (2003, p. 380) ambas as doutrinas éticas elaboradas por Platão,
quais sejam, a que se encontra expressa em A República e a que está expressa em
Filebo, pertencem A primeira das concepções que distinguimos. A ética exposta em
A República é uma ética das virtudes, e as virtudes são funções da alma
determinadas pela natureza da alma e pela divisão das suas partes. 0 paralelismo
entre as partes do estado e as partes da alma permite a Platão determinar e definir as
virtudes particulares, bem como a virtude que compreende todas elas: a justiça como
cumprimento de cada parte A sua função. Analogamente, a ética de Filebo começa
definindo o bem como forma de vida que mescla inteligência e prazer e sabe
determinar a medida desta mistura.

Abbagnano (2003, p. 917) também se refere a Sócrates, sobre sua doutrina da forma

como se consolidou nas tradições antigas; seus fundamentos podem assim ser resumidos:
1° valor da indagação filosófica, sem o que a vida não é digna de ser vivida; 2° a
indagação que restringe-se ao homem, não havendo interesse por qualquer estudo da
natureza; 3° identificação entre a ciência e a virtude, no sentido de que é possível
ensinar e aprender a virtude, e não é possível praticar o bem sem conhecê-lo; 4°
importância atribuida ao ensinamento: nada se ensina, pois apenas se favorece a
criação intelectual dos ouvintes; 5° método da interrogação e da ironia.

A ética moderna foi influenciada pelos conhecimentos científicos, e três grandes
intelectuais são responsáveis pelas novidades do mundo material: Nicolau Copérnico (14531543), Galileu Galilei (1564-1642) e Descartes (1596-1650), que atuaram amplamente no

campo da fisica, literatura, matemática e filosofia.
Conforme Vazquez (1999) o homem tem seu valor, não como ser espiritual, mas como
ser corpóreo, dotado de razão e de vontade. Ele é o centro da política, na arte, na ciência e na
moral. No século XVII, o homem recupera o seu valor pessoal e passa a ser visto como
dotado de razão e afirma-se nos campos das ciências e das artes, mostra a grande tendência de
que a filosofia esta baseada no homem. Como ser social, produz relações sociais e humanas
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sem deixar de lado a moral. Como seres históricos, são homens que fazem a sua própria
história, de acordo com a época e a sua própria evolução. Em sua função social, a moral
exerce a condição da existência de acordo com a classe dominante. No decorrer do tempo
foram várias as tentativas de unificar a moral e nunca foi possível fazer uma moral universal,
porque visa expressar interesses particulares.
A ética está baseada nas idéias do bem e da virtude, devendo nortear o comportamento
de todo ser humano, e seu alcance deve conduzir a uma existência plena e feliz.

2.3 Ética Contábil
0 profissional contábil está em constante provação, deparando-se todos os dias com
dilemas éticos. Ao encontrar profissionais ascendendo nas empresas depois de sonegar
informações e manipular relatórios, o contabilista pode vir a se questionar se vale a pena agir
dentro de princípios éticos.
Segundo Alencastro (2000, p. 28), a ética é indispensável ao profissional, "porque na
ação humana "o fazer" e "o agir" estão interligados. 0 fazer diz respeito à competência,
eficiência que todo profissional deve possuir para exercer bem a profissão. 0 agir se refere
conduta profissional, ao conjunto de atitudes que deve assumir no desempenho de sua
profissão".
Freire (1996, p. 14) entende que ética é o respeito aos outros, coerência, capacidade de
viver e de aprender com o diferente, não permitir que o mal-estar pessoal ou antipatia com
relação ao outro o façam acusá-lo do que não fez. Estas são posturas que o sujeito deve
perseverantemente adotar. Acrescenta ainda que não há ética nas ações sorrateiras, como a
promoção da discórdia, no fomento da intriga, da maledicência, e da traição.
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Segundo Jacomino (2000, p. 28),
hoje mais do que nunca, a atitude dos profissionais em relação as questões éticas
pode ser a diferença entre seu sucesso e o seu fracasso. Basta um deslize, urna
escorregadela, e pronto. A imagem do profissional ganha, no mercado, a mancha
vermelha da desconfiança.

Para Lopes de Sá (2001, p. 112), não existem limites para as ambições humanas. No
campo da riqueza, a conduta pode se tornar agressiva e inconveniente, e esta é urna das fortes
razões pelas quais os códigos de ética quase sempre buscam maior abrangência.
Franco (1991, p. 273 apud CFC 2003, Abordagens Éticas para o Profissional
Contábil, p. 23) comenta: "Uma das marcas distintivas da profissão contábil é a sua
responsabilidade para com o público. É salutar lembrar que os contadores são mais notados
por serem honestos do que por serem confiáveis. Como contadores, precisamos reconhecer
que nosso comportamento ético é conduzido não apenas pelo que vemos corno ético, mas pelo
que é visto por terceiros que nos observam".
Como forma de regulamentar as posturas do contador, o CFC editou a Resolução CFC
n°. 803/96, que aprovou o Código de Ética Profissional do Contabilista * que tem por objetivo
primordial orientar os profissionais da contabilidade quanto ao exercício da profissão.
Lisboa (1997, p. 58) define Código de Ética como:
Um código de ética pode ser entendido como uma relação das práticas de
comportamento que sejam observadas no exercício da profissão. As normas do
código de ética visam o bem-estar da sociedade, de forma a assegurar a lisura de
procedimentos de seus membros dentro e fora da instituição, e um dos objetivos do
código de ética profissional é a formação da consciência profissional sobre padrões
de conduta. Os princípios éticos podem existir naturalmente, por consenso na
comunidade, bem como podem apresentar-se na forma escrita, o Código de Ética.

O Código de ética representa os valores a serem postos em prática, de maneira
consciente, no exercício da profissão. Ele tem força de lei por isso tem de ser entendido e
questionado por profissionais contábeis.
0 Art.2° do CEPC descreve os deveres dos profissionais contábeis, que são:

• Doravante referido como CEPC.

20

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 licito,
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;
IV — comunicar, desde logo, ao cliente ou empregador, em documento reservado,
eventuais circunstancias adversas que possam influir na decisão daquele que lhe
formular consulta ou lhe confiar trabalho, estendendo-se a obrigação a sécios e

executores;
V — inteirar-se de todas as circunstancias, antes de emitir opinião sobre qualquer
caso;
VI — renunciar is funções que exerce, logo que se positive a falta de confiança por
parte do cliente ou empregador, a quem deverá notificar com trinta dias de
antecedência, zelando, contudo, para que os interesses dos mesmos não sejam
prejudicados, evitando declarações públicas sobre os motivos da renúncia;
VII — se substituído em suas funções, informar o substituto sobre fatos que devam
chegar ao conhecimento desse, a fun 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.

Segundo Lisboa (1997, p. 129),
Pode — se afirmar que unia das qualidades mais observadas em um profissional da
contabilidade é a honestidade. Quer-se saber se ele é fiel à verdade, todo o tempo.
a garantia de que as informações sob seu cuidado terão o sigilo preservado. Outros
requisitos, no entanto, são necessários ao bom exercício da contabilidade:
competência, produtividade e sociabilidade.

Cabe ressaltar que o profissional contábil precisa de um ambiente de trabalho onde
suas relações com os demais profissionais sejam boas, ocorrendo de forma clara, ostensiva,
positiva e justa. Para Lopes de Sá (2001, p. 219), "a ética exige que a concorrência, no
mercado de trabalho, respeite a dignidade dos honorários, evitando o profissional todas as
formas possíveis de aviltamento, tais como a propaganda panfletária ou vulgar, o suborno ou
comissionamento ilicito de serviços, a oferta a preços vis e aquém da normalidade
considerada pelas tabelas de honorários".

3 LEGISLAÇÃO QUE REGE 0 DESEMPENHO CONTABIL E SANÇÕES POR ELA

PREVISTAS
A legislação contábil define que s6 poderá exercer a profissão contábil um profissional
definitivamente habilitado, técnico ou graduado em nível superior, conform o decreto-lei
9.295/46 art.15, que diz o seguinte:
os indivíduos, firmas, sociedades, associações, companhias e empresas em geral, e
suas filiais que exerçam ou explorem, sob qualquer forma, serviços técnicos
contábeis, ou a seu cargo tiverem alguma seção que a tal se destine, somente
poderão executar os respectivos serviços, depois de provarem, perante os conselhos
de contabilidade, que os encarregados da parte técnica são exclusivamente
profissionais habilitados e registrados na forma da lei.

O art.12 do mesmo Decreto-Lei define que os profissionais a que se refere somente
poderão exercer a profissão depois de regularmente registrados no órgão competente.
O art.20 do decreto-lei 9.295/46 menciona que todo aquele que, mediante anúncios,
placas, cartões comerciais, ou outros meios, se propuser ao exercício da profissão de
contabilista, em qualquer de seus ramos, fica sujeito às penalidades aplicáveis ao exercício
ilegal da profissão, se não estiver devidamente registrado.
As carteiras profissionais são válidas em todo o território nacional como prova de
identidade; também são controladoras do exercício da profissão, conforme prescreve o art.1".
do Decreto-Lei 6.206/ 75.
O profissional contábil deve seguir à risca o cumprimento dos deveres dispostos no
CEPC, pois são pressupostos básicos ao exercício da profissão, e a não obediência aos
mesmos cria a possibilidade de punição ante a fiscalização do órgão competente.
Consta no Art.12 do CEPC que a transgressão de preceito do Código constitui infração

ética, sancionada, segundo a gravidade, com aplicação de uma das seguintes penalidades:
I - Advertência reservada;

H - Censura reservada;
Ill - Censura pública;
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Parágrafo único do CEPC citado acima prevê como atenuantes:
I — falta cometida em defesa de prerrogativa profissional;
— ausência de punição ética anterior;
ffi — prestação de relevantes serviços à Contabilidade.
Para melhor entendimento, Lima (1999, p. 14) afirma que:
Lei é urna norma emanada do poder legislativo, (ou de quem possua sua delegação),
que deve ser cumprida. Ela deve refletir os anseios sociais, apresentando sanções em
caso de descumprimento. Assim, como as leis regulam a conduta social, não cumprilas significa ser julgado e condenado. Mas a moral jamais pode ser julgada, pois é
interna. Somente a ética, que é a exteriorização da moral é que pode ser julgada e
penalizada por Códigos de Ética Profissional.

O contador será punido se agir em desconformidade com a legislação pertinente.
Segundo o Decreto - Lei 6.838/80 art.1°, a punibilidade de profissional liberal, por falta
sujeita a processo disciplinar, através do órgão em que estiver inscrito, prescreve em 5(cinco)
anos, contados da data de verificação do fato respectivo.
A resolução do CFC n° 949/02 dispõe sobre os processos administrativos de
fiscalização e da outras providencias. 0 capitulo II da referida resolução prevê os direitos e os
deveres do interessado e do autuado, conforme será demonstrado abaixo:
Art.3° 0 interessado e o autuado têm os seguintes direitos perante os conselhos de
contabilidade, sem prejuízo de outros que lhes sejam assegurados:
I — ser atendido pelas autoridades e empregados, que deverão permitir o exercício
dos seus direitos e o cumprimento de suas obrigações;
II — ter conhecimento da tramitação dos processos em que seja interessado ou
autuado, desde o requerido;
III — fazer-se assistir ou representar por advogado, contabilista ou pelo sindicato da
classe contábil a que pertencer.
§. 1° E também direito do interessado conhecer das decisões proferidas quando não
forem sigilosas.
§ 2° São ainda direitos do autuado:
I - ter vistas dos autos e obter cópias de documentos que o integram, ressalvados os
dados e documentos de terceiros protegidos por sigilo ou pelo direito à privacidade,
honra e à imagem;
II - obter certidões;
Ill — conhecer das decisões proferidas;
IV — formular alegações e apresentar documentos nos prazos fix ados, ou até antes da
decisão, desde que apresente fatos novos, os quais serão objeto de consideração pelo
órgão competente.
Art. 4° São deveres do interessado e do autuado perante os conselhos de
contabilidade, sem prejuízo de outros previstos em ato normativo:
I — proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé;
II — não agir de modo temerário, nem de modo a tumultuar o bom andamento do
processo;
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III — prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o
esclarecimento dos fatos.

Foi mostrado neste tópico que o profissional contábil deve estar atento a qualquer
modificação na legislação, para que mais tarde não sofra as conseqüências.
3.1 Conselhos de Classe
Por dar origem a uma profissão normatizada, diretamente relacionada com as leis, a
contabilidade tem um órgão competente, previsto em lei, que a fiscaliza. No caso do
profissional de contabilidade a competência é do Conselho Federal de Contabilidade-CFC. 0
Sistema CFC/CRC foi criado em 27 de maio de 1945, regulamentado e aprovado pelo
Decreto-Lei n° 9.295/46. Sao consideradas pessoas jurídicas de direito privado que, por
delegação, prestam serviço.
Segundo o art.6° do decreto lei 9295/46, compete ao CFC:
a) organizar o seu Regimento Interno;
b) aprovar os Regimentos Internos organizados pelos Conselhos
Regionais, modificando o que se tornar necessário, a fim de manter a respectiva
unidade de ação;
c) tomar conhecimento de quaisquer dúvidas suscitadas nos Conselhos
Regionais e dirimi-las;
d) decidir, em última instância, sobre os recursos de penalidade imposta
pelos Conselhos Regionais;
e) publicar o relatório anual de seus trabalhos, em que deverá figurar a
relação de todos os profissionais registrados.

O CFC funciona como Tribunal Superior de Ética e Disciplina, decidindo em ultima
instância os recursos de penalidades impostas pelos Tribunais Regionais de Ética e Disciplina.

No âmbito dos Estados Federados, cabe aos Conselhos Regionais de Contabilidade —
CRCs, a fiscalização da profissão de Contador.
Segundo o art. 10 do Decreto-Lei 9295/46, são atribuições dos CRCs:
a) expedir e registrar a carteira profissional prevista no artigo 17;
linea a COrn redaçlio dada pela Lei ti° 9.710, de 3 de setembro de 1946,

b) examinar reclamações e representações escritas acerca dos serviços
de registro e das infrações dos dispositivos legais vigentes, relativos ao exercício da
profissão de contabilista, decidindo a respeito;
c) fiscalizar o exercício das profissões de contador e guarda-livros,
impedindo e punindo as infrações, e, bem assim, enviando as autoridades
competentes minuciosos e documentados relatórios sobre fatos que apurarem, e cuja
solução ou repressão não seja de sua alçada;
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d) publicar relatório anual de seus trabalhos e a relação dos pro fi ssionais registrados;
e) elaborar a proposta de seu regimento interno, submetendo-o A aprovação do
Conselho Federal de Contabilidade;
f) representar ao Conselho Federal de Contabilidade acerca de novas medidas
necessárias, para regularidade do serviço e para fiscalização do exercício das
profissões previstas na alínea b, deste artigo;
g) admitir a colaboração das entidades de classe nos casos relativos A matéria das
alíneas anteriores.

importante para o profissional contábil conhecer a organização do CFC, bem como a
competência dos órgãos deliberativos para se manter atualizado sobre as funções e restrições
de sua profissão.

3.2 Código Civil
Em relação à responsabilidade civil do contador, sabe-se que esta independe da penal.
No campo da responsabilidade civil, estabelece o novo Código Civil Brasileiro (CC/02) as
hipóteses de responsabilização do contador.
Ao agir em desconformidade com a lei, e conseqüentemente em desconfomiidade com
a ética também, poderá vir o contabilista a ter de reparar o dano causado.
Segundo Fortes (2002, p. 254), "a responsabilidade civil decorre da obrigação de
reparar o dano, prejuízo moral ou material, por todo aquele que, por ação ou omissão
voluntária, imprudência, negligência, ou imperícia, violar direito ou causar prejuízo a
outrem".
O profissional contábil é responsável pelo registro de todas as informações econômico
- financeiras da empresa e também pela elaboração e análise dos demonstrativos contábeis. A
prática de qualquer ação fora dos parâmetros legais, que venha a causar prejuízos a terceiros,
poderá levar o contabilista a responder pelos danos decorrentes de seus atos.
Entre os artigos do Código que orientam o exercício contábil, um dos mais
significativos para a área é o de número 1.177, que trata da responsabilidade civil do
contador, Ao produzir balanços, por exemplo, caso o erro cometido tenha sido praticado por
imperícia, o contador responderá diretamente a quem solicitou o serviço. Para Machado,
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(2004), ao realizar os lançamentos nos livros ou fichas, o contabilista (por si ou seus
auxiliares) atua como preposto do empresário; é o que prescreve o art. 1.777, CC/02.
Consta no art. 1.177 do CC/02 o seguinte: os assentos lançados nos livros ou fichas do
preponente, por qualquer dos prepostos encarregados de sua escrituração, produzem, salvo se
houver procedimento de má-fé, os mesmos efeitos como se fossem por aquele.
No novo Código Civil, o contador é considerado preposto dos seus clientes e, como
tal, é pessoalmente responsável perante os preponentes pelos atos culposos que praticar no
exercício de suas funções. Conforme (Diniz, 2002), o preposto é aquele que dirige negócio
empresarial por incumbência de outrem, que é o preponente (empresário ou sociedade). Tern
poderes para representar a empresa perante terceiros.
Os sistemas contábeis são obrigatórios, tanto para o empresário individual quanto para
a sociedade empresária, para registrar ao longo do tempo as movimentações do capital da
empresa, como receitas e despesas, entre outras, para que ao final do ano, com seu respectivo
documento, seja feita a escrituração contábil de seus livros.
Segundo o art. 1179 do CC/02, o empresário e a sociedade empresária são obrigados a
seguir um sistema de contabilidade, mecanizado ou não, com base na escrituração uniforme
de seus livros, em correspondência com a documentação respectiva, e a levantar anualmente o
balanço patrimonial e de seu resultado econômico.
Para Diniz (2004), são instrumentos de escrituração das empresas mercantis: livros,
conjunto de fichas ou folhas soltas, conjunto de folhas continuas e micro-fichas geradas
através de micro filmagem de saída direta do computador.
As demonstrações contábeis são imprescindíveis as empresas e estão diretamente
ligadas as profissões contábeis sendo dever de todo profissional elaborá-las ao final de todo
exercício contábil. 0 art. 1.183 do CC/02 diz que "a escrituração sera feita em idioma e
moeda correntes e nacionais e em forma contábil, por ordem cronológica de dia, mês e ano,
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sem intervalos em branco, nem entrelinhas, borrões, rasuras, emendas ou transportes de
margens".
No Balanço Patrimonial deverão constar todas as informações fidedignas à realidade
da empresa, não se devendo ocultar informações ou manipular resultados para beneficio de
terceiros, como fornecedores, clientes e acionistas. Consta no art. 1.188 CC/02 o seguinte: o
Balanço Patrimonial deverá exprimir, com fidelidade e clareza, a situação real da empresa e,
atendidas as peculiaridades desta, bem como as disposições das leis especiais, indicará,
distintamente, o ativo e o passivo".
3.3 Responsabilidade Civil

A responsabilidade civil independe da intenção do agente e exige para sua
configuração o resultado danoso, ou seja, o prejuízo. No caso do contador, ele vai responder
pelos danos causados quando da realização de atos privativos do profissional de
contabilidade, sejam eles realizados por dolo ou culpa.
Para Rodrigues (apud Stoco 2004, p. 123), "o principio geral de direito, informador de
toda a teoria da responsabilidade encontradiça no ordenamento jurídico de todos os povos
civilizados e sem a qual a vida é inconcebível, é aquela que impõe a quem causa o dano a
outrem, o dever de o reparar".
Segundo Pinto (2003, p. 15), "o instituto da Responsabilidade Civil integra o Direito
das Obrigações. Assim, quando um bem ou interesse é injustamente lesionado, a prática desse
ato ilícito impõe seu ressarcimento por parte daquele que o feriu. Esta obrigação é de natureza
pessoal e se resolve em perdas e danos. Se o ressarcimento é de natureza PATRIMONIAL,
configura-se a RESPONSABILIDADE CIVIL".
Conforme Vedel (1973, p. 23 apud Stoco 2004, p. 122), a responsabilidade Civil
envolve, antes de tudo, o dano, o prejuízo, o desfalque, o desequilíbrio ou descompensação do
patrimônio de alguém.
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Gonçalves (2003, p. 319) afirma que o dano é o pressuposto inafastável da
responsabilidade civil. Pratica ato ilícito todo aquele que causar dano a outrem, ficando, em
conseqüência, obrigado a repará-lo (CC / 02, art. 927).
0 dano é entendido como prejuízo a ser reparado, independentemente de ter sido
intencional (dolo) ou acidental (culpa).
Para Dias, (p. 119-120 apud Stoco 2004, p. 134-135), convém esclarecer que todos os
casos de responsabilidade civil obedecem a quatro séries de exigências comuns:
a) o dano, que deve ser certo, podendo, entretanto, ser material ou moral; b) e a
relação de causalidade (a causal connexion), laço ou relação direta de causa e efeito
entre o fato gerador da responsabilidade e o dano são seus pressupostos
indispensáveis; c) a força maior e a exclusiva culpa da vitima têm, sobre a ação de
responsabilidade civil, precisamente porque suprimem esse laço de causa e efeito, o
mesmo efeito preclusivo; d) as autorizaçães judiciárias e administrativas não
constituem motivos de exoneração de responsabilidade.

Gonçalves (2003, p. 34) estabelece várias distinções sobre a natureza e extensão da
culpa:
Culpa lata ou "grave" é a falta imprópria ao comum dos homens, é a modalidade que
mais se avizinha do dolo. Culpa "leve" é a falta evitável com atenção ordinária.
Culpa "levíssima" é a falta só evitável com atenção extraordinária, com especial
habilidade ou conhecimento singular. Na responsabilidade aquiliana., a mais ligeira
culpa produz obrigação de indenizar (in lege aquilia et levissima culpa venit). **

Dispõe o art.945 CC/02: "se a vitima tiver concorrido culposamente para o evento
danoso, a sua indenização sera fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em

confronto com a do autor do dano".
Para Stoco (2004, p. 138) adota-se no art.945 o critério dúctil, lógico e juridicamente
correto, ou seja, cada qual responderá na medida da sua culpa. Restaura-se o principio da
gradação da culpa no que ele tem de bom e de serventia, ou seja, para encontrar o valor justo
da reparação e estabelecer a repartição desse prejuízo segundo a gravidade da culpa de cada
qual.

Que depende de dolo ou culpa (subjetiva), que exige comprovação.
." Na lei aquiliana trata-se também de culpa levíssima.
e
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Stoco (2004, p. 143) afirma que, em conclusão, a prova da existência do dano é
indispensável, sob pena de ser o responsável liberado de pagar, posto que o juiz só poderá dar
pela procedência do pedido se houver, na própria ação de conhecimento, prova do dano,
sendo certo que na liquidação apura-se o quantum debeatur*
Conforme Gonçalves (2003, p. 35), sem a prova do dano, ninguém pode ser
responsabilizado civilmente. 0 dano pode ser material ou simplesmente moral, ou seja, sem
repercussão na órbita financeira do ofendido.
Pode-se entender que o dolo existe quando o agente faz tendo consciência, de forma
premeditada; já a culpa ocorre quando não há intenção, é acidental.
Para Dias (apud Stoco 2004, p. 135), corresponde à distinção entre dolo e culpa
propriamente dita a estabelecida no direito romano, e conservada em muitas legislações, entre
delito e quase-delito: "delito é a violação intencional da norma de conduta. Quase-delito é o
fato pelo qual a pessoa capaz de ofender, operando sem malícia, mas com negligência não
escusável, em relação ao direito alheio, comete infração prejudicial a outrem".
Conforme Pinto (2003, p. 18), em principio, para fazer jus A. indenização, o ofendido,
em tese, deve provar o dolo (ação ou omissão voluntária) ou a culpa do agente (negligência ou
imprudência).
Segundo Stoco (2004, p. 134), a culpa, em sentido amplo, tanto pode ser a expressão
da consciência e vontade dirigidas a um fim perseguido e querido, embora ilícito, como o
descumprimento de um dever de cuidado ou de diligência em razão de açodamento, de
desleixo ou de imperfeição técnica, ainda que não sem intenção de prejudicar.
Para Gonçalves (2003, p. 33) o art.186 do CC/02 consagra uma regra universalmente
aceita: a de que todo aquele que causa dano a outrem é obrigado a repará-lo. Refere-se ao
dispositivo legal do informativo da responsabilidade aquiliana: aquele que, por ação ou

• 0 montante a ser pago.
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omissão voluntária, negligência ou imprudência violar o direito e causar dano a outrem, ainda

que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
Os contadores ou técnicos em contabilidade, quando não se organizam como pessoas
jurídicas montando uma empresa de prestação de serviços, atuam isoladamente, sem vínculos,

como profissionais liberais, têm sua responsabilidade regulada pelo CC/02.
Declara Stoco (2004, p. 499) que a responsabilidade,
seja a empresa ou o contador ou o técnico em contabilidade - como profissional
liberal de prestação de serviços, que se dedicam ao mister de organizar e manter a
contabilidade de seus clientes é contratual e de resultado, pois obrigam-se a manter
a escrituração em ordem, providenciar e organizar os pagamentos de tributos e
cumprir as obrigações fiscais e tributárias acessórias, fazer demonstrativos e
balanços. Assim, nos termos do art.186 daquele estatuto respondem por atos
ilícitos que praticarem, apenas mediante a verificação de culpa.
0

profissional contábil, ao elaborar seu trabalho, deve estar atento a tudo e não deixar

que ocorra falha, pois mesmo sem intenção, se houver prejuízo, patrimonial ou moral de seus
clientes, ele vai ser obrigado a reparar o dano causado.
3.4 Resoluções Especificas do CFC

3.4.1 — Fbcaviio e graduavdo das penas.

A resolução 949/02 trata da fixação e graduação das penas e assim as enumera, no art.58:
1 —multa;
II — advertência reservada;
III - censura reservada;
IV — censura pública;
V — suspensão do exercício profissional;
VI— cancelamento do registro profissional.
§ 1 ° Na fixação da pena serão considerados os antecedentes profissionais, o grau de
culpa, as circunstancias atenuantes e agravantes e as conseqüências da infração,
podendo a pena definitiva, nos casos em que houver circunstâncias de aumento ou
agravamento ultrapassar os limites fixados nas normas do Sistema Contábil.
§ 2 ° As penalidades previstas nos incisos II, III e IV poderão ser aplicadas
isoladamente ou curnulaclas com as previstas nos incisos I e V, quando aplicadas
contra contabilistas.
§ 3 0 A pena aplicada em processo cujo auto da infração indique a ocorrência de uma
só infração, pos duas ou mais vezes, seta aumentada de 1/20(um vinte avos) a 1/10
(um décimo) a cada infração cometida.
§ 4° havendo reincidência específica, a pena devera ser aplicada adotando-se os
seguintes critérios:
I - se a infração tiver sido cometida ern até 2 (dois) anos, a penalidade sera
aumentada ao dobro da anterior;
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II — se a infração tiver sido cometida ha mais de 2(dois) anos e em até 5 (cinco)
anos, a penalidade sera aumentada em 1/3 ( um terço) da anterior.
§ 5 0 Havendo reincidência genérica, a pena deverá ser aplicada adotando-se os
seguintes critérios:
I - quando a pena aplicável for multa, esta sera fixada em grau maxim, sem
prejuízo do disposto no § 3 ° deste artigo;
II quando a pena aplicável for suspensão, esta sera fixada na forma do § 1 0 deste
artigo e aumentada em até 2/3 (dois terços).
—

Sera mostrada a forma como o conselho executa as penas aplicadas aos profissionais
contábeis (técnicos ou bacharéis em ciências contábeis), que poderão ser de natureza ética ou

disciplinar, e os procedimentos que o profissional e o conselho deverão tomar para solucionar
os fatos. *

3.42 Da Execução das Penas de Natureza Ética

a) Da Advertência Reservada e da Censura Reservada
As penas de advertência reservada e censura reservada serão executadas por meio de
o fi cio ao apenado, que sera entregue preferencialmente por empregado do setor de
FiscalizaçAo, o qual deverá certificar nos autos o cumprimento do ato.
0 não-atendimento ao chamamento em tempo hábil sera certificado nos autos e
resultará na execução automática da pena, lançando-se no cadastro do apenado o registro da

penalidade.
b) Da Censura Pública
A pena de censura pública será executada por meio de edital publicado em diário
oficial ou jornal de grande circulação, lançando-se no cadastro do apenado o registro da
penalidade.
3.4.3 Du Execução das Penas de Natureza Disciplinar
a) Da Multa

Os itens 3.4.2 e 3.4.3 foram retirados do Manual de Procedimentos Processuais Sistema CRC/CFC

31

A multa será cobrada nos autos do processo de fiscalização por meio de intimação ao
apenado, acompanhada da respectiva guia de cobrança.
Não-cumprida a pena de multa:
Sendo o autuado contabilista com registro ativo ou organização contábil, o CRC
deverá aplicar a pena de suspensão do exercício profissional; na organização contábil será ao
sócio gestor, por 90 (noventa) dias, remetendo-se os autos do processo ao CFC para
homologação e, concomitantemente, adotar as medidas para a cobrança judicial.
Sendo o autuado profissional sem registro ou com registro baixado, leigo, pessoa fisica
ou pessoa jurídica, o CRC deverá adotar as medidas para a cobrança judicial.
b) Da Suspensão do Exercício Profissional e do Cancelamento do Registro
Profissional.
Para a execução da pena de suspensão do exercício profissional ou de cancelamento
do registro, o CRC adotará as seguintes medidas:
- publicação da pena por meio de edital em Diário Oficial ou jornal de grande
circulação no prazo de até 15 (quinze) dias contados do trânsito em julgado da decisão;
- inclusão, no cadastro do apenado, do registro da penalidade;
- intimação do apenado para entrega da Carteira de Identidade do Contabilista no
prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de busca e apreensão ;
- comunicação do apenamento por meio de oficio aos delegados do CRC, As demais
Regionais onde o apenado exerça atividades contábeis e aos órgãos federais, estaduais e
municipais nos quais atue profissionalmente;
- comunicação aos clientes do apenado, informando, inclusive, sobre a possibilidade
de autuação por utilização de serviços prestados por profissional impedido.
0 cancelamento do registro começa a vigorar a partir da publicação do edital.
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Se houver resistência por parte do profissional suspenso ou que tenha o seu registro
cancelado em entregar a Carteira, o CRC deverá promover ação judicial de busca e apreensão.
c) Da Execução de Penas Variadas
Quando uma mesma decisão fixar mais de uma pena e, dentre elas, houver censura
pública ou suspensão do exercício profissional, as demais só serão executadas após a
confirmação destas pelo Conselho Federal de Contabilidade.
0 objetivo principal deste estudo é mostrar a responsabilidade civil do contador na

escrituração contábil. Buscou-se então relacionar, na tabela que segue, as infrações mais
cometidas, segundo o CRC/SC, ver as sanções junto ao Conselho e fazer a relação com o
Novo Código Civil 2002, com seus artigos correspondentes.
Com base na publicação Abordagens Éticas para o profissional Contábil (3 primeiras
colunas) e na análise prévia sobre o Novo Código Civil, foi possível elaborar o quadro
seguinte:
Infração

Inexecução de
Serviços

Incapacidade
Técnica

Adulteração ou
Manipulação
Fraudulenta na
Escrita ou em
Documentos

Enquadramentos
Alínea "e" do art. 27
do D-L 9.295/46, c/c
art. 2° inciso I do
CEPC e art. 24,
incisos I e VI da Res.
CFC 960/03
Alínea "e" do art. 27
do D-L 9.295/46, c/c
art. 2° inciso I do
CEPC e art. 24,
incisos I, VI da Res.
CFC 960/03.
Alínea "d" do art. 27
do D-L 9.295/
46 c/c art. 2° inciso I
e art. 3° incisos DI,
VIII e X do CEPC e
art. 24, incisos I, VI,
X e M. da Res. CFC
960/03

Penalidades

Código Civil 2002

de
6 Arts. CC/02 186,389,
Suspensão
944,
927,
meses a 1 ano, 402,
advertência
946,947.
censura
reservada,
reservada ou censura
pública.
6 Arts. CC/02 186,402,
Suspensão
de
389, 944,946 e 947.
meses a 1 ano,
advertência
reservada,
censura
reservada ou censura
pública.
Arts. CC/02 145,148,
Suspensão do
186, 389, 927,
exercício rofissional,
944,946.
advertência
censura
reservada,
reservada ou censura
pública.
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Aviltamento de
Honorários e
Concorrência
Desleal

Art. 2° inciso I, e
arts. 6°e 8'do
CEPC, c/c art. 24,
inciso I, da
Res. CFC 960/03.

Advertência
reservada, censura
reservada ou censura
pública,

Arts. CC/02 927,944,
946, a segunda parte
(concorrência desleal)
causa prejuízo mas o
mesmo é de dificil
individualização. 0
prejudicado terá
dificuldade de
quantificar o valor do
prejuízo sofrido.

DECORE Sem Base
Legal

Alínea "c" ou "d" do
art. 27 do DL
9.295/46, c/c Súmula
08 do CFC, arts. 2o,
inciso I, 3°, incisos
VIII e XVII, e 11,
inciso II do CEPC,
art. 24, incisos I,
X, XI e XII da Res.
CFC 960/03 e art.
3°da
res.
CFC
872/2000.

Suspensão do
exercício profissional
por prazo de até 5
anos ou multa de R$
240,00 a R$
2.400,00, advertência
reservada, censura
reservada ou censura
pública.

Arts. CC/02 186,924,
927,944.

Deixar de
Apresentar 2a Via
de DECORE Emitida

Art. 3° § único, da
Res. CFC 872/2000,
cf. Art. 2° inciso I do
CEPC, art. 24 inciso
I, da Res. CFC
960/03
Art.2° §2° da Res.
CFC 872/ 2000, c/c
art. 2° inciso I, do
CEPC e art. 24,
inciso I, da Res. CFC
960/03

Multa de R$ 240,00 a
Se não houver
prejuízo não hi
R$ 2.400,00,
advertência
responsabilidade,
reservada, censura
caso contrário,
reservada ou censura Arts.186,927,944,946.
pública.
Multa de R$ 240,00 a Arts. CC/02 186,927,
R$ 2.400,00,
944,946.
advertência
reservada, censura
reservada ou censura
pública.

Art. 6'do CEPC,
aprovado pela Res.
CFC 803/96 c/c Art.
24, inciso XIV da
Res. CFC 960/03.

Multa de R$ 240,00 a
R$ 2.400,00,
advertência
censura
reservada,
reservada ou censura
pública.

Contabilista que
Emite DECORE Sem
Fixação da DHP

Contrato de
Prestação de
Serviço

Art. CC/02 148,186,
944,946.
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Livro Diário Sem
Registro no Órgão
Competente

Retenção de Livros
e Documentos

Descumprimento
de Determinação
Expressa do CRC

Acobertamento a
Não-Habilitado ou
impedido
Demonstrações
Contábeis sem
Base Legal Ausência de
Escrituração
Contábil

Exercer a Profissão
Sem Registro

Inciso 2.1.5.4 da
NBCT 2.1, aprovada
pela Res. CFC 563/
83, c/c art. 2° inciso I
do CEPC e art. 24,
incisos I e V, da
Res. CFC 960/03.
Alínea "e" do art. 27
do DL 9.295/ 46, c/c
a Súmula 02 do CFC,
art. 3°, incisos X e
XII do CEPC e art.
24, incisos I, VI. e IX
da Res. CFC 960/03.
Art. 3° inciso XVIII,
do CEPC, c/ c art. 24,
inciso I, da Res. CFC
960/03.

Multa de R$ 240,00 a
R$ 2.400,00,
advertência
reservada, censura
reservada ou censura
pública,

Art. rinciso V, do
CEPC, c/c art. 24,
inciso I, da Res. CFC
960/03.
Art. 27 alínea "c" ou
"d" do DL 9295/46,
c/c Súmula 08 do
CFC, os incisos 2.1.3
e 2.1.4 da NBCT 2,
aprovada pela Res.
CFC 563/83, com os
arts. 2°, inciso I, e 3°
incisos XVII e XX
do CEPC e com o art.
24, incisos I, V, XI e
XII da Res. CFC
960/03.
Art. 12 do DL
9.295/46, c/c os
arts. 1° 2°, §§ Pe 2°,
da Res. CFC 867/99,
o art. 3 0 , inciso V, do
CEPC e os arts. 21 e
24, incisos I e II, da
Res. CFC 960/03.

Advertência
reservada, censura
reservada ou censura
pública.

Suspensão de 6
meses a 1 ano,
advertência
reservada, censura
reservada ou censura
pública.
Advertência
reservada, censura
reservada ou censura
pública,

Se o cliente for
multado, em razão do
não registro do livro,
cabe a
responsabilização
com base nos Arts.
CC/02 186,944, 946.
Se não houver
prejuízo não há
responsabilidade,
caso contrario, Arts.
CC/02, 186, 927,
944,946
Se não houver
prejuízo não há
responsabilidade,
caso contrario, Arts.
CC/02, 186, 927,
944,946

Suspensão do
exercício profissional
por prazo de até 5
anos ou multa de R$
240,00 a
R$ 2.400,00,
advertência
reservada, censura
reservada ,censura
pública.

Arts. CC/02 148,186,
944,946.

Multa de R$ 240,00 a
R$ 2.400,00,
advertência
reservada, censura
reservada ou censura
pública.

Se não houver
prejuízo não há
responsabilidade,
caso contrário, Arts.
CC/02, 186, 927,
944,946
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Exercer a Profissão
Contábil com
Registro Baixado
ou Suspenso

Técnico em
Contabilidade
Exercendo
Atividades
Privativas de
Contador sem a
Necessária
Habilitação

Art. 20 do DL
9.295/46 (IN 05/ 95),
c/c art. 3 0 inciso V do
CEPC, os arts 20 e
art. 24, incisos I e H,
da Res. CFC 960/03
e art. 31 da Res. CFC
867/99.
Art. 26 do DL
9.295/46, c/c art.
3°da res. CFC 560/83
(com especificação
do item infringido),
art. 3 ° inciso V do
CEPC e art. 24,
incisos I e II da Res.
CFC 960/03.

Multa de R$ 240,00 a
R$ 2.400,00,
advertência
reservada, censura
reservada ou censura
pública.

Se não houver
prejuízo não há
responsabilidade,
caso contrário, Arts.
CC/02, 186, 927,
944,946

Multa de R$ 240,00 a
R$ 2.400,00,
advertência
reservada, censura
reservada ou censura
pública.

Se não houver
prejuízo não há
responsabilidade,
caso contrário, Arts.
CC/02, 186, 927,
944,946

Arts. CC/02 145,148,
Suspensão de 6
Alínea "e" do art. 27
186, 927,944.
do DL 9.295/46, c/c a meses a 1 ano,
advertência
Simula 02 do CFC
art. 2o, Inciso I e art. reservada, censura
3o, incisos III, VIII e reservada ou censura
pública.
X do CEPC,
e art. 24, incisos I, VI
e Res. CFC 960/03.
Figura 1: Principais Infrações e enquadramentos de acordo com o CFC e o Novo Código
Civil.

Apropriação
Indébita

Fonte: a autora.

Para maior clareza e entendimento sobre o que foi abordado no Código Civil 2002 na
figura acima estarão sendo fornecidos os artigos infringidos, com as penalidades citadas
acima, em anexo.
3.5 Dados CRC/SC
0 CRC, em 2005 conta com 15043 contadores inscritos, sendo 4307 mulheres e 10736
homens; 8064 são bacharéis em Ciências Contábeis e 6979 são técnicos. Pela primeira vez o
número de contadores registrados no CRC/SC superou o de técnicos, revelando o crescimento
da classe contábil em direção a uma maior qualificação. Parte desse acréscimo foi um reflexo
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do projeto de incentivo ao ingresso de técnicos em contabilidade nos cursos de nível superior,
criado em 2000 pelo CRC/SC.
Este estudo teve como objetivo revelar quais as infrações mais cometidas por
profissionais, levantadas pelo CRC/SC, verificar quais as sanções previstas pelo Conselho,
revelando também a responsabilização judicial levantada no tópico anterior. Diante disto, foi
feita uma pesquisa junto ao CRC/SC, analisando-se os dados de 2002 a 2004, sobre os autos
de infração realizados.
0 setor de fiscalização do CRC/SC não teve como listar todas as infrações cometidas,
não sendo possível tratar cada infração de forma individual; por isso, optou-se por classificar
os dados pelas punições e não pelas infrações.
0 trabalho de fiscalização abrange não somente as organizações contábeis (sociedades
e escritórios individuais), mas também empresas dos mais variados segmentos e atividades, a
exemplo de entidades sem fins lucrativos, instituições financeiras, perícias contábeis,
empresas de auditoria e órgãos públicos.
Atividades

2004

2003

2002

Denúncias recebidas

104

91

67

Notificações

1303

776

169

Autos de Infração

595

400

78

Tabela 1: Atividades de fiscalização do CRC/SC.
Fonte: Bala/Igo Social CRC/SC.

As denúncias recebidas poderão ter sido efetuadas por outros profissionais
contabilistas ou por empresas prejudicadas. As notificações são apuradas pelo coordenador da
fiscalização ou pelos agentes fiscais. Autos de infração decorrem das diligências (visitas
realizadas por um fiscal), nas quais foram encontradas irregularidades pelas quais o
profissional contábil deverá sofrer sanções.
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As notificações são o inicio da fase de investigação, quando o fiscal dá sua autuação,
porém, não foi julgada pela Camara.
0 CRC/SC possui duas Câmaras para julgar os processos abertos pela equipe de
fiscais: a Disciplinar, que analisa processos contra leigos (profissional contábil sem Registro
no CRC ou sem qualquer qualificação) e empresas (escritórios de contabilidade ou empresas
de comércio, indústria ou prestação de serviço), e a de Ética, que verifica os processos contra
os contabilistas (técnicos ou bacharéis em contabilidade).
Para ficar mais claro como atuam as câmaras do CRCs, sera dado um exemplo: se uma
empresa publica um Balanço Patrimonial no jornal e oculta seus passivos, para que possíveis
investidores e fornecedores tenham uma idéia falsa da verdadeira situação de empresa, e o
fiscal do CRC ao visitar a empresa verifica seus livros e constata que houve maquiagem no
balanço ele notifica a empresa e o profissional contábil. Sendo assim, o profissional contábil
vai ser julgado pela Câmara de Ética e a empresa, pela Câmara Disciplinar.
JA os leigos que atuam como profissionais contábeis sofrem penas mais graves, pois
além de serem punidos pelo Conselho Regional de Contabilidade, o processo ainda é
encaminhado pelo CRC ao Ministério Público do Estado, podendo os infratores sofrer
punições na esfera judicial civil e penal.
Conforme mostrado na tabela anterior, pode-se constatar uma diferença significativa
no trabalho da fiscalização. Ao se fazer uma análise de 2002 a 2003, verifica-se um aumento
de 36% nas denúncias recebidas, j h. de 2003 a 2004 a diferença diminuiu, sendo de 14%.
Pode-se perceber que houve um elevado número de notificações de 2002 a 2003,
quando ocorreu um aumento de 359,17%; já de 2003 a 2004 o aumento não foi tão
significativo, porém ainda notório, pois da ordem de 68%.
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Em relação aos autos de infração (inicio do processo administrativo), pode-se perceber
uma diferença espantosa de 2002 a 2003, pois o aumento foi de 412,82%; já de 2003 a 20040
aumento foi brando, de 48,75%.
Os aumentos em relação as atividades do setor de fiscalização no período de 2002 a
2003 se deram por causa do novo padrão de capacitação do quadro de fiscais e a melhoria das
condiçaes de trabalho, com a renovação da frota. (Em 2003 foram adquiridos seis veículos
novos para o setor). Essas medidas deram bons resultados, percebendo-se uma melhora
significativa em 2004.
tarefa da fiscalização assegurar A. sociedade a existência de profissionais qualificados
e habilitados ao exercício da profissão contábil; os alvos dos fiscais são pessoas que exercem
ilegalmente a profissão e profissionais que infringem as normas disciplinares e éticas.
A tabela abaixo mostra as penalidades que o conselho aplicou nos últimos 3 (três)
anos.
Atividades

2004

2003

2002

Camara ética-Advertência Reservada

10

52

30

Câmara ética - Censura Reservada

08

19

16

Camara ética - Censura Pública

09

03

11

Câmara Disciplinar — Suspensão

34

20

14

Câmara Disciplinar — Multa

323

58

----

Tabela 2: Penalidades que o CRC/SC, aplicou nos últimos 3 anos.
Fonte: Balanço Social CRC/SC.
Para fazer frente à nova metodologia de trabalho, o CRC/SC promoveu cursos com a
equipe de agentes fiscais e também corn conselheiros que participam da câmara de
fiscalização e com pessoal de apoio.
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Quando ocorre o arquivamento de processos significa que o processo terminou, isto 6,
o profissional contábil, empresa ou leigos já cumpriram suas penas, impostas pelo Conselho
Regional de Contabilidade de sua regido.
Em 2002 a Câmara de Ética Profissional se reuniu 11 vezes e a Camara Disciplinar se
reuniu 12, tendo julgado um total de 409 processos, que resultaram em 14 suspensões, 30
penalidades de advertência reservada, 16 censuras reservadas, 11 censuras públicas e no
arquivamento de 279 processos.
No ano de 2003, cada uma das Câmaras se reuniu 12 vezes, julgando um total de 464
processos, que resultaram em 20 suspensões, 52 penalidades de advertência reservada, 19
censuras reservadas, três censuras públicas e no arquivamento de 295 processos, sendo 101
por pagamento de multa.
Já em 2004 as duas Câmaras se reuniram 39 vezes, julgando um total de 679
processos, o que representa um aumento de 46% em relação ao ano anterior, que resultaram
em 34 suspensões do registro profissional, 10 advertências reservadas, 8 censuras reservadas,
9 censuras públicas, no encaminhamento de 49 processos para diligências e no arquivamento
de 246, sendo 44 por multa.
Pode-se constatar, diante deste último quadro, que o número de infrações cometidas
por profissionais contábeis deve ter sido variável, haja vista a variedade das penalidades
aplicadas. A penalidade mais evidente foi a de multas aplicadas pela Câmara Disciplinar em
2004, num total de 323, o que caracterizou uma diferença para o ano de 2003 de 82%. Não foi
divulgado o número de multas relativas a 2002.
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3.6 Conclusão

Com o trabalho realizado foi possível estabelecer conceitos gerais sobre a ética do
profissional de contabilidade, relacionando-os com o exercício da profissão, através de um
apanhado sobre conceitos notórios que autores desenvolveram sobre

ética. Foram

apresentadas as principais punições aplicadas ao contador, seja pelo órgão fiscalizador da
categoria, seja pela justiça comum em razão da reparação de prejuízos causados a clientes ou
terceiros prejudicados pela atuação, seja ela antiética ou ilegal. Abordou-se também a
legislação especifica da profissão contábil, sendo seu código de ética relacionado com a
responsabilidade na esfera civil. Mostraram-se interessantes informações sobre a atuação do
Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina na apuração de faltas disciplinares.
Pode-se, a partir dos dados fornecidos, verificar um importante incremento no número de
investigações iniciadas nos últimos 3 anos visando apurar denúncias contra contadores leigos
e empresas e, ainda, um incremento significativo no número de penalidades aplicadas, o que

demonstra claramente o interesse da sociedade, em denunciar profissionais que atuam fora
dos princípios éticos e da lei, e do órgão fiscalizador, em punir os infratores.
Conclui-se através desta pesquisa que é preciso que cada vez mais os profissionais do
ramo de contabilidade desenvolvam conceitos éticos e estejam atentos à legislação, pois são
inúmeras as sanções que ele poderá softer, tanto no Conselho especifico de sua profissão,
quanto na esfera judicial civil. 0 profissional contábil respeitado terá cada vez mais sucesso
em seus negócios, será reconhecido e conseqüentemente se sobressairá em relação aos
profissionais medíocres que não se atualizam e não estão atentos às leis. 0 mercado com
certeza se encarregará de diferenciar o joio do trigo.
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Anexo I
Artigos do Código Civ1112002 mencionados
Art. 145 São negócios jurídicos anuláveis por dolo, quando este for a sua causa.
Art. 148 Pode também ser anulado o negócio jurídico por dolo de terceiro, se a parte a quem
aproveite dele tivesse ou devesse ter conhecimento; em caso contrário, ainda que subsista o
negócio jurídico, o terceiro responderá por todas as perdas e danos de quem o ludibriou.
Art. 186 Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar
direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
Art. 389 Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e
atualização monetária segundo indices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de
advogado.
Art. 402 Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidos ao
credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.
Art. 924 Ressalvada a proibição legal, pode o titulo nominativo ser transformado em ordem
ao portador, a pedido do proprietário e à sua custa.
Art. 927 Aquele que por ato ilícito (arts. 186 e 187) causar dano a outrem, fica obrigado a
repará-lo.

Parágrafo único: haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos
especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano
implicar, por sua natureza, risco para direitos de outrem.
Art. 944 A indenização mede-se pela extensão do dano.

Parágrafo único: se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano,
poderá o juiz reduzir, eqüitativamente, a indenização.
Art. 946 Se a obrigação for indeterminada, e não houver na lei ou no contrato disposição
fixando a indenização devida pelo inadimplente, apurar-se-á o valor das perdas e danos na
forma que a lei processual determinar.
Art. 947 Se o devedor não puder cumprir a prestação na espécie ajustada, substituir-se-á pelo
seu valor, em moeda corrente.

Anexo II
Decreto-Lei n°. 9.295/46

Cria o Conselho Federal de Contabilidade, define as atribuições do Contador e do Guardalivros e dá outras providências.
0 Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição,

decreta:
CAPÍTULO I
DO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE E DOS CONSELHOS
REGIONAIS
Art, 1° Ficam criados o Conselho Federal de Contabilidade e os Conselhos Regionais de
Contabilidade, de acordo com o que preceitua o presente Decreto-Lei.
Art. 2° A fiscalização do exercício da profissão de contabilista, assim entendendo-se os
profissionais habilitados como contadores e guarda-livros, de acordo com as disposições
constantes do Decreto n° 20.158, de 30 de junho de 1931, Decreto n° 21.033, de 8 de fevereiro
de 1932, Decreto-Lei n° 6.141, de 28 de dezembro de 1943 e Decreto-Lei n° 7.988, de 22 de
setembro de 1945, será exercida pelo Conselho Federal de Contabilidade e pelos Conselhos
Regionais de Contabilidade a que se refere o artigo anterior.
• Conforme dispõe a Lei no 3.384, de 28 de abril de 1958, os profissionais habilitados como guarda-livros, bem
como os técnicos em contabilidade diplomados em conformidade com o disposto no Decreto-Lei n° 6.141, de 28
de dezembro de 1943, modificado pelo Decreto-Lei n° 8.191, de 20 de novembro de 1945, passaram a integrar a
categoria profissional de Técnicos em Contabilidade.

Art. 3° Terá sua sede no Distrito Federal o Conselho Federal de Contabilidade, ao qual ficam

subordinados os Conselhos Regionais.
Art. 4 0 (Revogado pelo Decreto-Lei n° 1.040, de 21 de outubro de 1969).
Art. 5 0 (Revogado pelo Decreto-Lei n° 1.040, de 21 de outubro de 1969).

Parágrafo único. (Revogado pelo Decreto-Lei n° 1.040, de 21 de outubro de 1969).
Art. 6° São atribuições do Conselho Federal de Contabilidade:

a) organizar o seu Regimento Interno;
b) aprovar os Regimentos Internos organizados pelos Conselhos Regionais, modificando o
que se tomar necessário, a fim de manter a respectiva unidade de ação;
c) tomar conhecimento de quaisquer dúvidas suscitadas nos Conselhos Regionais e dirimi-las;
d) decidir, em última instância, os recursos de penalidade imposta pelos Conselhos Regionais;
e) publicar o relatório anual de seus trabalhos, em que deverá figurar a relação de todos os
profissionais registrados.
Art. 7° Ao Presidente compete, além da direção do Conselho, a suspensão de qualquer
decisão que o mesmo tome e lhe pareça inconveniente.
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Parágrafo único. 0 ato da suspensão vigorará até novo julgamento do caso, para o qual o
Presidente convocará segunda reunião no prazo de quinze dias, a contar de seu ato; e se, no
segundo julgamento, o Conselho mantiver, por dois terços de seus membros, a decisão
suspensa, esta entrará em vigor imediatamente.
Art. 8° Constitui renda do Conselho Federal de Contabilidade:
a) 1/5 (um quinto) da renda bruta de cada Conselho Regional nela não se compreendendo
doações, legados e subvenções;
b) doação e legados;
c) subvenções dos Governos.
Art. 9° Os Conselhos Regionais de Contabilidade serão organizados nos moldes do Conselho
Federal, cabendo a este fixar-lhes o número de componentes, determinando a forma da eleição
local para sua composição, inclusive do respectivo Presidente.

• 0 mandato dos presidentes dos Conselhos de Contabilidade é disciplinado pelo art. 3° do DL
no 1.040, de outubro de 1969.
• A forma de eleição para os CRCs está prevista no art. 4° do DL n° 1.040, de 21 de outubro
de 1969, com redação dada pela Lei n° 5.730, de 8 de novembro de 1971.
Parágrafo único. 0 Conselho promoverá a instalação, nos Estados, nos Territórios e nos
Municípios dos órgãos julgados necessários, podendo estender-se a mais de um Estado a ação
de qualquer deles.
Art. 10 São atribuições dos Conselhos Regionais:

a) expedir e registrar a carteira profissional prevista no artigo 17;
Alínea a com redação dada pela Lei n° 9.710, de 3 de setembro de 1946.
b) examinar reclamações e representações escritas acerca dos serviços de registro e das
infrações dos dispositivos legais vigentes, relativos ao exercício da profissão de contabilista,
decidindo a respeito;
c) fiscalizar o exercício das profissões de contador e guarda-livros, impedindo e punindo as
infrações, e, bem assim, enviando as autoridades competentes minuciosos e documentados
relatórios sobre fatos que apurarem, e cuj a solução ou repressão não seja de sua alçada;
d) publicar relatório anual de seus trabalhos e a relação dos profissionais registrados;
e) elaborar a proposta de seu regimento interno, submetendo-o à aprovação do Conselho
Federal de Contabilidade;
f) representar ao Conselho Federal de Contabilidade acerca de novas medidas necessárias,
para regularidade do serviço e para fiscalização do exercício das profissões previstas na alínea
b, deste artigo;
g) admitir a colaboração das entidades de classe nos casos relativos A. matéria das alíneas
anteriores.
Art. 11 A renda dos Conselhos Regionais sera constituída do seguinte:
a) 4/5 da taxa de expedição das carteiras profissionais estabelecidas no art. 1 7 e seu parágrafo
único;
b) 4/5 das multas aplicadas conforme alínea b, do artigo anterior;
c) 4/5 da arrecadação da anuidade prevista no art. 21 e seus parágrafos;
d) doações e legados;
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e) subvenções dos Governos.
CAPITULO II
DO REGISTRO DA CARTEIRA PROFISSIONAL
Art. 12 Os profissionais a que se refere este Decreto-Lei somente poderão exercer a profissão
depois de regularmente registrados no órgão competente do Ministério da Educação e Saúde e
no Conselho Regional de Contabilidade a que estiverem sujeitos.

Parágrafo único. 0 exercício da profissão, sem o registro a que alude este artigo, será
considerado como infração do presente Decreto-Lei.
Art. 13 Os profissionais punidos por inobservância do artigo anterior e seu parágrafo único
não poderão obter o registro sem provar o pagamento das multas em que houverem incorrido.
Art. 14 Se o profissional, registrado em qualquer dos Conselhos Regionais de Contabilidade,
mudar de domicilio, fail visar, no Conselho Regional a que o novo local dos seus trabalhos
estiver sujeito, a carteira profissional de que trata o art. 17. Considera-se que hi mudança,
desde que o profissional exerça qualquer das profissões, no novo domicilio, por prazo maior
de noventa dias.
Art. 15 Os indivíduos, firmas, sociedades, associações, companhias e empresas em geral, e
suas filiais que exerçam ou explorem, sob qualquer forma, serviços técnicos contábeis, ou a
seu cargo tiverem alguma secção que a tal se destine, somente poderão executar os
respectivos serviços depois de provarem, perante os Conselhos de Contabilidade, que os
encarregados da parte técnica são exclusivamente profissionais habilitados e registrados na
forma da lei.

Parágrafo único. As substituições dos profissionais obrigam à nova prova, por parte das
entidades a que se refere este artigo.
Art. 16 0 Conselho Federal organizará, anualmente, com as alterações havidas e em ordem
alfabética, a relação completa dos registros, classificados conforme os títulos de habilitação e
a fará publicar no Diário Oficial.
Art. 17 A todo profissional registrado de acordo com este Decreto-Lei sera entregue uma
carteira profissional, numerada, registrada e visada no Conselho Regional respectivo, a qual
conterá:
Art. 17, caput, com redação dada pela Lei n° 9.710, de 3 de setembro de 1946.
a) seu nome por extenso;
b) sua filiação;
c) sua nacionalidade e naturalidade;
d) a data do seu nascimento;
e) denominação da escola em que se formou ou declaração de sua categoria de provisionado;
1) a data em que foi diplomado ou provisionado, bem como, indicação do número do registro
no órgão competente do Departamento Nacional de Educação;
g) a natureza do titulo ou dos títulos de sua habilitação;
h) o número do registro do Conselho Regional respectivo;
i) sua fotografia de frente e impressão dactiloscópica do polegar;
j) sua assinatura.
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Parágrafo único. A expedição da carteira fica sujeita A. taxa de Cr$ 30,00 (trinta cruzeiros).
Art. 18 A carteira profissional substituirá o diploma ou o titulo de provisionamento para os
efeitos legais; servirá de carteira de identidade e terá fé pública.
Art. 19 As autoridades federais, estaduais e municipais s6 receberão impostos relativos ao
exercício da profissão de contabilista mediante exibição da carteira a que se refere o art. 18.
Art. 20 Todo aquele que, mediante anúncios, placas, cartões comerciais, ou outros meios, se
propuser ao exercício da profissão de contabilista, em qualquer de seus ramos, fica sujeito as
penalidades aplicáveis ao exercício ilegal da profissão, se não estiver devidamente registrado.
Parágrafo único. Para fins de fiscalização, ficam os profissionais obrigados a declarar, em
todo e qualquer trabalho realizado e nos elementos previstos neste artigo, a sua categoria
profissional de contador ou guarda-livros, bem como o número de seu registro no Conselho
Regional.
CAPÍTULO III
DA ANUIDADE DEVIDA AOS CONSELHOS REGIONAIS

Art. 21 Os profissionais, diplomados ou não, registrados de acordo com o que preceitua o
presente Decreto-Lei ficam obrigados ao pagamento de uma anuidade de vinte cruzeiros (Cr$
20,00) ao Conselho Regional de sua jurisdição.
§ 1° 0 pagamento da anuidade sera efetuado até 31 de março de cada ano, devendo, no
primeiro ano de exercício da profissão, realizar-se por ocasião de ser expedida a carteira

profissional.
§ 2° 0 pagamento da anuidade fora do prazo estabelecido pelo parágrafo primeiro far-se-á no
dobro da importância estabelecida neste artigo.
• Conforme dispõe a Lei n° 4.695, de 22 de junho de 1965, compete ao CFC fixar o valor das anuidades devidas
pelos profissionais.

Art. 22 As firmas, sociedades, empresas, companhias, ou quaisquer organizações que
explorem qualquer ramo dos serviços contábeis ficam obrigadas a pagar uma anuidade de cem
cruzeiros (Cr$ 100,00) ao Conselho Regional a cuja jurisdição pertencerem.
§ 1° 0 pagamento desta anuidade deverá ser feito dentro do prazo estabelecido no § 1° do art.
21, observando, para os casos de pagamento fora do prazo, o que estabelece o § 2° do mesmo
artigo.

§ 2° 0 pagamento da primeira anuidade deverá ser feito por ocasião da inscrição inicial no
Conselho Regional.
• Conforme dispõe a Lei n°. 4.695, de 22 de junho de 1965, compete ao CFC fixar o valor das
anuidades devidas pelas fi rmas aos Conselhos Regionais a que estejam jurisdicionados.

Art. 23 Quando um profissional ou uma organização que explore qualquer dos ramos dos
serviços contábeis tiver exercício em mais de uma região, deverá pagar a anuidade ao
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Conselho Regional em cuja jurisdição tiver sede, devendo, porém, registrar-se em todos os
demais Conselhos interessados e comunicar por escrito a esses Conselhos, até 31 de março de
cada ano, a continuação de sua atividade, ficando o profissional, além disso, obrigado, quando
requerer o registro em determinado Conselho, a submeter sua carteira profissional ao visto do

respectivo Presidente.
Art. 24 Somente poderão ser admitidos A. execução de serviços públicos de contabilidade,
inclusive A. organização dos mesmos, por contrato particular, sob qualquer modalidade, o
profissional ou pessoas jurídicas que provem quitação de suas anuidades e de outras
contribuições a que estejam sujeitos.
CAPÍTULO IV
DAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS

Art. 25 São considerados trabalhos técnicos de contabilidade:
a) organização e execução de serviços de contabilidade em geral;
b) escrituração dos livros de contabilidade obrigatórios, bem como de todos os necessários no
conjunto da organização contábil e levantamento dos respectivos balanços e demonstrações;
c) perícias judiciais ou extrajudiciais, revisão de balanços e de contas em geral, verificação de
haveres, revisão permanente ou periódica de escritas, regulações judiciais ou extrajudiciais de
avarias grossas ou comuns, assistência aos Conselhos Fiscais das sociedades anônimas e
quaisquer outras atribuições de natureza técnica conferidas por lei aos profissionais de
contabilidade.
Art. 26 Salvo direitos adquiridos ex-vi do disposto no art. 2° do Decreto n°. 21.033, de 8 de
fevereiro de 1932, as atribuições definidas na alínea c do artigo anterior são privativas dos
contadores diplomados.

CAPÍTULO V
DAS PENALIDADES

Art. 27 As penalidades aplicáveis por infração do exercício legal da profissão serão as
seguintes:
a) multa de Cr$ 500,00 a Cr$ 1.000,00 aos infratores dos artigos 12 e 26 deste Decreto-Lei;
b) multas de Cr$ 500,00 a Cr$ 1.000,00 aos profissionais e de Cr$ 1.000,00 a Cr$ 5.000,00 As
firmas, sociedades, associações, companhias e empresas, quando se tratar de infração dos arts.
15 e 20 e seus respectivos parágrafos;
c) multa de Cr$ 200,00 a Cr$ 500,00 aos infratores de dispositivos não mencionados nas
alíneas precedentes ou para os quais não haja indicação de penalidade especial;
• Conforme dispõe a Lei if. 4.695, de 22 de junho de 1965, compete ao CFC fixar o valor das multas devidas
pelos profissionais e pelas firmas aos Conselhos Regionais a que estejam jurisdicionados.

d) suspensão do exercício da profissão aos profissionais que, dentro do âmbito de sua atuação
e no que se referia à parte técnica, forem responsáveis por qualquer falsidade de documentos
que assinarem e pelas irregularidades de escrituração praticadas no sentido de fraudar as
rendas públicas (Decreto-Lei n° 5.844, de 23/9/1943, artigo 39, parágrafo primeiro);
e) suspensão do exercício da profissão, pelo prazo de seis meses a um ano, ao profissional que
demonstrar incapacidade técnica no desempenho de suas fimções, a critério do Conselho
Regional de Contabilidade a que estiver sujeito, facultada, porém, ao interessado a mais
ampla defesa por si ou pelo Sindicato a que pertencer.
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Art. 28 Sao considerados como exercendo ilegalmente a profissão e sujeitos à pena
estabelecida na alínea a do artigo anterior:
a) os profissionais que desempenharem quaisquer das funções especificas na alínea c, do
artigo 25, sem possuírem, devidamente legalizado, o titulo a que se refere o artigo 26 deste
Decreto-Lei;
b) os profissionais que, embora legalmente habilitados, não fizerem, ou com referência a eles
não for feita, a comunicação exigida no artigo 15 e seu parágrafo único.
Art. 29 0 profissional suspenso do exercício da profissão fica obrigado a depositar a carteira
profissional no Conselho Regional de Contabilidade que tiver aplicado a penalidade, até a
expiração do prazo de suspensão, sob pena de apreensão desse documento.
Art. 30 A falta de pagamento de multa devidamente confirmada importará, decorridos trinta
(30) dias da notificação, em suspensão, por noventa dias, do profissional ou da organização
que nela tiver incorrido.
Art. 31 As penalidades estabelecidas neste Capitulo não isentam de outras, em que os
infratores hajam incorrido, por violação de outras leis.
Art. 32 Das multas impostas pelos Conselhos Regionais poderá, dentro do prazo de sessenta
dias, contados da notificação, ser interposto recurso, sem efeito suspensivo, para o Conselho
Federal de Contabilidade.

§ 1 0 Não se efetuando amigavelmente o pagamento das multas, serão estas cobradas pelo
executivo fiscal, na forma da legislação vigente.
§ 2° Os autos de infração, depois de julgados definitivamente, contra o infrator, constituem
títulos de divida liquida e certa para efeito de cobrança a que se refere o
parágrafo anterior.
§ 3 0 São solidariamente responsáveis pelo pagamento das multas os infratores e os indivíduos,
firmas, sociedades, companhias, associações ou empresas a cujos serviços se achem.
Art. 33 As penas de suspensão do exercício serão impostas aos profissionais pelos Conselhos
Regionais, com recurso para o Conselho Federal de Contabilidade.
Art. 34 As multas serão aplicadas no grau máximo quando os infratores já tiverem sido
condenados, por sentença passada em julgado, em virtude da violação de dispositivos legais.
Art. 35 No caso de reincidência da mesma infração, praticada dentro do prazo de dois anos, a
penalidade será elevada ao dobro da anterior.
CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 36 Aos Conselhos Regionais de Contabilidade fica cometido o encargo de dirimir
quaisquer dúvidas suscitadas acerca das atribuições de que trata o Capitulo IV, com recurso
suspensivo para o Conselho Federal de Contabilidade, a quem compete decidir em última
instância sobre a matéria.
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Art. 37 A exigência da carteira profissional de que trata o Capitulo II somente sera efetiva a
partir de 180 dias, contados da instalação do respectivo Conselho Regional.
Art. 38 Enquanto não houver associações profissionais ou sindicatos em algumas das regiões
econômicas a que se refere a letra b, do art. 4°, a designação dos respectivos representantes
caberá ao Delegado Regional do Trabalho, ou ao Diretor do Departamento Nacional do
Trabalho, conforme a jurisdição onde ocorrer a falta.
Art. 39 A renovação de um terço dos membros do Conselho Federal, a que alude o parágrafo
único do artigo 5°, far-se-á no primeiro Conselho mediante sorteio para os dois triênios
subseqüentes.
Art. 39 com redação dada pela Lei n° 9.710, de 3 de setembro de 1946.

Art. 40 0 presente Decreto-Lei entail em vigor trinta (30) dias após sua publicação no
Diário Oficial.
Art. 41 Revogam-se as disposições em contrário. Rio de Janeiro, 27 de maio de 1946.

EURICO GASPAR DUTRA

Presidente

Anexo III
Resolução CFC n°. 803/96

Aprova o Código de Ética Profissional do Contabilista — CEPC
0 CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, no exercício de suas atribuições
legais e regimentais,
CONSIDERANDO que o Código de Ética Profissional do Contabilista, aprovado cm 1970,
representou o alcance de uma meta que se tornou marcante no campo do exercício

profissional;
CONSIDERANDO que, decorridos 26 (vinte e seis) anos de vigência do Código de Ética
Profissional do Contabilista, a intensificação do relacionamento do profissional da
Contabilidade com a sociedade e com o próprio grupo profissional exige uma atualização dos
conceitos éticos na área da atividade contábil;
CONSIDERANDO que, nos últimos 5 (cinco) anos, o Conselho Federal de Contabilidade
vem colhendo sugestões dos diversos segmentos da comunidade contábil a fim de aprimorar
os princípios do Código de Ética Profissional do Contabilista — CEPC;
CONSIDERANDO que os integrantes da Câmara de Ética do Conselho Federal de
Contabilidade, após um profundo estudo de todas as sugestões remetidas ao órgão federal,
apresentou uma redação final,
RESOLVE:
Art. 1° Fica aprovado o anexo Código de Ética Profissional do Contabilista.
Art. 2° Fica revogada a Resolução CFC n°. 290/70.
Art. 3 0 A presente Resolução entra em vigor na data de sua aprovação.
Brasilia, 10 de outubro de 1996.

Contador: JOSÉ MARIA MARTINS MENDES
Presidente
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CÓDIGO DE ÉTICA PROFISSIONAL DO CONTABILISTA
CAPÍTULO I
DO OBJETIVO
Art. 1° Este Código de Ética Profissional tem por objetivo fixar a forma pela qual se devem
conduzir os contabilistas, quando no exercício profissional.

CAPÍTULO II
DOS DEVERES E DAS PROIBIÇÕES
Art. 2° Sao deveres do contabilista:

I — exercer a profissão com zelo, diligencia 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 licito, 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;
ifi — zelar pela sua competência exclusiva na orientação técnica dos serviços a seu cargo;

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 As 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;
VIE 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 corn o
exercício ético-profissional da Contabilidade e seu aprimoramento técnico.
Art. 3° No desempenho de suas funções, é vedado ao contabilista:
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I — anunciar, em qualquer modalidade ou veiculo de comunicação, conteúdo que resulte na
diminuição do colega, da Organização Contábil ou da classe, sendo sempre admitida a
indicação de títulos, especializações, serviços oferecidos, trabalhos realizados e relação de
clientes;
II — assumir, direta ou indiretamente, serviços de qualquer natureza, com prej uízo moral ou
desprestigio para a classe;
ifi — auferir qualquer provento em função do exercício profissional que não decorra
exclusivamente de sua pratica licita;

IV — assinar documentos ou peças contábeis elaborados por outrem, alheio à sua orientação,
supervisão e fiscalização;
V — exercer a profissão, quando impedido, ou facilitar, por qualquer meio, o seu exercício aos
não habilitados ou impedidos;
VI— manter Organização Contábil sob forma não autorizada pela legislação pertinente;
VII — valer-se de agenciador de serviços, mediante participação desse nos honorários a
receber;
VILE — concorrer para a realização de ato contrário à legislação ou destinado a frauda-la ou
praticar, no exercício da profissão, ato definido como crime ou contravenção;
IX — solicitar ou receber do cliente ou empregador qualquer vantagem que saiba para
aplicação ilícita;
X — prejudicar, culposa ou dolosamente, interesse confiado a sua responsabilidade
profissional;
XI— recusar-se a prestar contas de quantias que the forem, comprovadamente, confiadas;
XII — reter abusivamente livros, papéis ou documentos, comprovadamente confiados
guarda;

a

sua

XIII — aconselhar o cliente ou o empregador contra disposições expressas em lei ou contra os
Princípios Fundamentais e as Normas Brasileiras de Contabilidade editadas pelo Conselho
Federal de Contabilidade;
XIV — exercer atividade ou ligar o seu nome a empreendimentos com finalidades ilícitas;
XV — revelar negociação confidenciada pelo cliente ou empregador para acordo ou transação
que, comprovadamente, tenha tido conhecimento;
XVI — emitir referencia que identifique o cliente ou empregador, com quebra de sigilo
profissional, em publicação em que haja menção a trabalho que tenha realizado ou orientado,
salvo quando autorizado por eles;

55

XVII — iludir ou tentar iludir a boa-fé de cliente, empregador ou de terceiros, alterando ou
deturpando o exato teor de documentos, bem como fornecendo falsas informações ou
elaborando peps contábeis inidemeas;
XVffl — não cumprir, no prazo estabelecido, determinação dos Conselhos Regionais de
Contabilidade, depois de regularmente notificado;
XIX — intitular-se com categoria profissional que não possua, na profissão contábil;
XX — elaborar demonstrações contábeis sem observância dos Princípios Fundamentais e das
Normas Brasileiras de Contabilidade editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade;
XXI — renunciar A. liberdade profissional, devendo evitar quaisquer restrições ou imposições
que possam prejudicar a eficácia e correção de seu trabalho;
XXII — publicar ou distribuir, em seu nome, trabalho científico ou técnico do qual não tenha
participado.
Art. 4 0 0 Contabilista poderá publicar relatório, parecer ou trabalho técnico-profissional,
assinado e sob sua responsabilidade.
Art. 5° 0 Contador, quando perito, assistente técnico, auditor ou árbitro, deverá;
I — recusar sua indicação quando reconheça não se achar capacitado em face da
especialização requerida;
II — abster-se de interpretações tendenciosas sobre a matéria que constitui objeto de perícia,
mantendo absoluta independência moral e técnica na elaboração do respectivo laudo;
ifi — abster-se de expender argumentos ou dar a conhecer sua convicção pessoal sobre os
direitos de quaisquer das partes interessadas, ou da justiça da causa em que estiver servindo,
mantendo seu laudo no âmbito técnico e limitado aos quesitos propostos;
IV — considerar com imparcialidade o pensamento exposto em laudo submetido à sua
apreciação;
V — mencionar obrigatoriamente fatos que conheça e repute em condições de exercer efeito
sobre peças contábeis objeto de seu trabalho, respeitado o disposto no inciso II do art. 2 0 ;
VI — abster-se de dar parecer ou emitir opinião sem estar suficientemente informado e munido
de documentos;
VII — assinalar equívocos ou divergências que encontrar no que concerne à aplicação dos
Princípios Fundamentais e Normas Brasileiras de Contabilidade editadas pelo CFC;
VIII — considerar-se impedido para emitir parecer ou elaborar laudos sobre peças contábeis,
observando as restrições contidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade editadas pelo
Conselho Federal de Contabilidade;
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IX — atender A. Fiscalização dos Conselhos Regionais de Contabilidade e Conselho Federal de
Contabilidade no sentido de colocar A. disposição desses, sempre que solicitado, papéis de
trabalho, relatórios e outros documentos que deram origem e orientaram a execução do seu
trabalho.
CAPÍTULO Ill
DO VALOR DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS
Art. 6° 0 Contabilista deve fixar previamente o valor dos serviços, por contrato escrito,
considerados os elementos seguintes:
Art. 6°, caput, com redação dada pela Resolução CFC n° 942, de 30 de agosto de 2002.
I — a relevância, o vulto, a complexidade e a dificuldade do serviço a executar;

— o tempo que sera consumido para a realização do trabalho;

HI — a possibilidade de ficar impedido da realização de outros serviços;
IV — o resultado licito favorável que para o contratante advirá com o serviço prestado;
V — a peculiaridade de tratar-se de cliente eventual, habitual ou permanente;
VI— o local em que o serviço será prestado.
Art. 7° 0 Contabilista poderá transferir o contrato de serviços a seu cargo a outro
Contabilista, com a anuência do cliente, sempre por escrito.
Art. 7°, caput, com redação dada pela Resolução CFC n°. 942, de 30 de agosto de 2002.

Parágrafo único. 0 Contabilista poderá transferir parcialmente a execução dos serviços a seu
cargo a outro contabilista, mantendo sempre como sua a responsabilidade técnica.
Art. 8° É vedado ao Contabilista oferecer ou disputar serviços profissionais mediante
aviltamento de honorários ou em concorrência desleal.

CAPÍTULO IV
DOS DEVERES EM RELAÇÃO AOS COLEGAS E A CLASSE
Art. 9 0 A conduta do Contabilista com relação aos colegas deve ser pautada nos princípios de
consideração, respeito, apreço e solidariedade, em consonância com os postulados de
harmonia da classe.

Parágrafo único. 0 espirito de solidariedade, mesmo na condição de empregado, não induz
nem justifica a participação ou conivência com o erro ou com os atos infringentes de normas
éticas ou legais que regem o exercício da profissão.
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Art. 10 0 Contabilista deve, em relação aos colegas, observar as seguintes normas de
conduta:
I — abster-se de fazer referencias prejudiciais ou de qualquer modo desabonadoras;
II — abster-se da aceitação de encargo profissional em substituição a colega que dele tenha
desistido para preservar a dignidade ou os interesses da profissão ou da classe, desde que
permaneçam as mesmas condições que ditaram o referido procedimento;
ifi — jamais apropriar-se de trabalhos, iniciativas ou de soluções encontradas por colegas, que
deles não tenha participado, apresentando-os como próprios;

IV — evitar desentendimentos com o colega a que vier a substituir no exercício profissional.
Art. 11 0 Contabilista deve, com relação à classe, observar as seguintes normas de conduta:

I — prestar seu concurso moral, intelectual e material, salvo circunstâncias especiais que
justifiquem a sua recusa;
II — zelar pelo prestigio da classe, pela dignidade profissional e pelo aperfeiçoamento de suas
instituições;
ifi — aceitar o desempenho de cargo de dirigente nas entidades de classe, admitindo-se a justa
recusa;

IV — acatar as resoluções votadas pela classe contábil, inclusive quanto a honorários
profissionais;
V — zelar pelo cumprimento deste Código;
VI— não formular juizos depreciativos sobre a classe contábil;
VII — representar perante os órgãos competentes sobre irregularidades comprovadamente
ocorridas na administração de entidade da classe contábil;
VIII — jamais utilizar-se de posição ocupada na direção de entidades de classe em beneficio
próprio ou para proveito pessoal.
CAPÍTULO V

DAS PENAL IDADES
Art. 12 A transgressão de preceito deste Código constitui infração ética, sancionada, segundo
a gravidade, com a aplicação de uma das seguintes penalidades:

I — advertência reservada;
— censura reservada;
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ifi — censura pública.

Parágrafo único. Na aplicação das sanções éticas, são consideradas como atenuantes:
I — falta cometida em defesa de prerrogativa profissional;

— ausência de punição ética anterior;
ifi — prestação de relevantes serviços à Contabilidade.

Art. 13 0 julgamento das questões relacionadas à transgressão de preceitos do Código de
Ética incumbe, originariamente, aos Conselhos Regionais de Contabilidade, que funcionarão
como Tribunais Regionais de Ética e Disciplina, facultado recurso dotado de efeito
suspensivo, interposto no prazo de quinze dias para o Conselho Federal de Contabilidade em
sua condição de Tribunal Superior de Ética e Disciplina.
Art. 13, caput, com redação dada pela Resolução CFC 0 950, de 29 de novembro de 2002.

§ 1° 0 recurso voluntário somente sera encaminhado ao Tribunal Superior de Ética e
Disciplina se o Tribunal Regional de Ética e Disciplina respectivo mantiver ou reformar
parcialmente a decisão.
§ 1° com redação dada pela Reolução. CFC n° 950, de 29 de novembro de 2002.

§ 2° Na hipótese do inciso III do art. 12, o Tribunal Regional de Ética e Disciplina deverá
recorrer ex officio de sua própria decisão (aplicação de pena de Censura Pública).
§ 2° com redação dada pela Resolução CFC n° 950, de 29 de novembro de 2002.

§ 3 0 Quando se tratar de denúncia, o Conselho Regional de Contabilidade comunicará ao
denunciante a instauração do processo até trinta dias após esgotado o prazo de defesa.
§ 3 0 renumerado pela Resolução CFC n° 819, de 20 de novembro de 1997.

Art. 14 0 Contabilista poderá requerer desagravo público ao Conselho Regional de
Contabilidade, quando atingido, pública e injustamente, no exercício de sua profissão.

