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RESUMO

A presente monografia teve seu foco de interesse na ligação existente entre as atividades do
Contador e a Responsabilidade Civil, tendo em vista que a profissão do contador é exercida
por seres humanos que, por mais cautelosos, peritos e prudentes que sejam, dificilmente
conseguirão chegar a perfeição. Por esse motivo, todos os profissionais estão sujeitos a
situações que poderão causar prejuízos a si próprio ou a outrem, que poderá resultar na
geração de indenização, nos termos da responsabilidade civil. A partir desta prerrogativa,
buscou-se a descrição das atividades do contador, que dentre outras revelações, mostrou-se as
inúmeras funções relacionadas com a área contábil, juntamente com os cargos, a titulação e a
exposição de seu trabalho. Com o fim desta etapa identificou-se a responsabilidade civil,
conceituado-a e apresentado os pressupostos para sua configuração, caracterizada pela ação
ou omissão do agente, a sua culpa, a relação de casualidade e o dano experimentado pela
vítima. Exibiu-se, entre outros assuntos, modalidades de responsabilidade, entre elas, a dos
prestadores de serviços, que se encaixa o Contador, que deverá atentar-se ao Código de
Defesa do Consumidor. Traçou-se um paralelo entre as atividades do contador e a
responsabilidade civil, revelando a legislação que deverá ser observada, em que foram
destacados como pertinentes a profissão, além da Constituição Federal e o CDC, o Código
Civil, as Normas Brasileiras de Contabilidade, incluindo o Código de Ética da Profissão e as
normas de Auditoria e Perícia; a Lei das Sociedades Anônimas, o Código Tributário Nacional
em que se tratou sobre a Lei de Execução Fiscal e o Regulamento do Imposto de Renda; e por
fim, as Normas Gerais de Direito Financeiro, explanando inclusive sobre a Lei de
Responsabilidade Fiscal. Verificada a legislação, passou-se a demonstrar algumas infrações
administrativas cometidas pelos profissionais, iniciando-se, contudo, sobre os órgãos
regulamentadores da profissão e o departamento de fiscalização, para então, chegar aos
procedimentos e processos administrativos junto ao Conselho Regional de Contabilidade de
Santa Catarina, outros Conselhos Regionais brasileiros e finalmente, a CVM, lembrando que
no primeiro órgão algumas das informações foram obtidas por meio de entrevista semiestruturada e nos demais por meio da internet. Diante disto, concluiu-se que a inobservância
das normas e demais prerrogativas legais da profissão, pode gerar o dever do ressarcimento
aos prejudicados, invocando a responsabilidade civil e, quanto aos processos administrativos,
verificou-se a desatenção principalmente com as Normas Brasileiras de Contabilidade,
Princípios Fundamentais da Contabilidade, sem contar outras leis concernentes. Notou-se
ainda, o crescimento das denúncias em Santa Catarina e uma atuação mais intensa do
departamento de fiscalização, diminuindo o número de infrações e processos administrativos.
Palavras Chave: Contador, Responsabilidade, Legislação Cível, Processo Administrativo.
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1. INTRODUÇÃO
Respeitando a atual contextualização social, apresenta-se o assunto a ser
trabalhado, demonstrando a extensão e a profundidade do tema adotado. De forma clara e
precisa, é delimitada a problematização do tema, abordando ainda, os objetivos do trabalho,
demonstrando a sua importância, justificando sua escolha, bem como, fazendo referência da
metodologia utilizada para o desenvolvimento do mesmo.

1.1 TEMA E PROBLEMA
Nos últimos 10 anos, de acordo com a U.S. Census Bureau (IDB - International
Data Base) a população mundial aumentou em quase 1 bilhão de habitantes, o excesso de mão
de obra intelectual e braçal disponível é uma realidade, o avanço tecnológico é cada vez maior
e o efeito da globalização é tão surpreendente, que faz com que as informações geradas do
outro lado do mundo chegam até as pessoas em tempo real.
Com o avanço dos meios de comunicação, especialmente o surgimento da rede
mundial de computadores – Internet, boa parte da população mundial economicamente ativa
está cada vez mais informada, tendo condições de saber, pelo menos superficialmente, da
realidade econômica, social e financeira na atual conjuntura do mundo.
No Brasil não é diferente, mesmo com desigualdades sociais, e parte da população
com baixo poder aquisitivo, em que nem todos conseguem ter acesso aos modernos meios de
comunicação, ainda assim, a população tem informações da realidade mundial e,
principalmente, de seu país.
Assim, com tamanha modernidade presente no Brasil e em boa parte do mundo,
fornecendo uma enxurrada de informações para a população que teve um crescimento muito
grande em apenas uma década, tornou as pessoas mais preparadas e esclarecidas sobre os
diversos campos do conhecimento, em relação a mesma faixa de pessoas do passado,
ajudando desta maneira a viver na diferente realidade dos dias de hoje.
Dessa forma, além dos acontecimentos sobre a realidade do país, a população tem
conhecimento de seus direitos, seja dentro de um supermercado, seja da prestação de serviços
de um profissional.
Vale lembrar que com esse crescimento populacional, um de seus muitos efeitos
foi o excesso de mão de obra disponível no mercado, uma vez que se tem muitas pessoas
capacitadas a exercer uma profissão, porém o mercado não consegue absorver tamanha mão
de obra. Faz-se então necessário na qualificação dos profissionais, além do conhecimento,

11

algum diferencial para poder ter chances de ser absorvido neste concorrido mercado de
trabalho.
Uma das propostas das universidades é justamente fornecer um diferencial para os
futuros profissionais, transmitindo conhecimentos aos universitários para que tenham
condições de exercer suas futuras profissões da maneira mais apropriada possível. Porém,
com o aparecimento de inúmeras universidades, que estão formando um número
impressionante de novos profissionais para atuar no mercado de trabalho, tendencia a ter
como conseqüência um serviço educacional com qualidade duvidosa, refletindo nos serviços
dos futuros profissionais.
Desses novos profissionais inseridos no mercado de trabalho: médicos,
veterinários, advogados, contadores, engenheiros, arquitetos, professores, entre outros; tem-se
uma parcela de pessoas proficientes, com um elevado gabarito em condições de desempenhar
sua profissão de forma digna, ética e com aproveitamento ideal no exercício de suas funções;
e outra parcela, com profissionais uns tanto inábeis, em que a falta de profissionalismo pode
ser uma de suas características, contrariando os princípios mais basilares da sociedade,
utilizando-se, às vezes, de meios desonestos para alcançar seus objetivos ou o de terceiros em
troca de algo de seu interesse, como debatido na 1º Conferência Nacional de Mulheres
Brasileiras que tinha como título: O olhar que transforma.
Os contadores são um destes novos profissionais que são lançados no mercado de
trabalho e, não fugindo à regra, tem uma pequena parcela de profissionais excelentes e outra
parcela maior, de profissionais não tão bons assim. Além disso, com a oferta de contadores no
mercado, para conseguir clientela, muitos deles acabam cobrando por seus serviços, valores
abaixo do utilizado no mercado. Assim, a qualidade dos serviços pode ficar a desejar, às vezes
não só por sua imprudência, mas também por seu desinteresse em fazer seus serviços da
maneira que era mais apropriado, já que dessa forma, ele acaba não possuindo incentivo
financeiro, tão importante atualmente.
Uma vez formado, o bacharel em Ciências Contábeis, pode trabalhar em diversas
áreas, como a auditoria, seja interna ou externa, consultoria nas áreas gerenciais e demais
áreas relacionadas com a contabilidade, como também contabilidade de custos, análise de
balanços contábeis e, pode exercer a Contabilidade em si e submeter-se a concursos públicos.
Ainda para exemplificar a relação entre o desinteresse, o baixo preço do serviço
com a qualidade do serviço prestado, a partir da contabilidade básica exercida pelo
profissional, em que via de regra, o preço baixo cobrado gera um desinteresse, que por sua
vez, tem como conseqüência a baixa qualidade do serviço, ocorrendo pois, um Contador para
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conseguir clientela tem que baixar seus preços, porque, como ensina a economia, conforme
Passos e Nogami (1998): um excesso de oferta faz o preço cair, e por óbvio que o mercado
primeiramente procura o que lhe oferecer maior vantagem pelo menor custo. A partir disto,
para conseguir sobreviver, o contador necessita de muitos clientes, o que, a um preço tão
baixo, faz seu serviço sem dar a devida importância, refletindo diretamente na qualidade do
serviço prestado. Isso não significa que, um serviço prestado por profissional que cobra o
preço entendido como justo, é garantia de qualidade e empenho, assim como o seu inverso.
Como a população atualmente está mais esclarecida, tendo, portanto, maior
conhecimento de seus direitos, ou pelo menos tem idéia do que é certo ou errado, quando
reunido com os maus serviços prestados pelos contadores, provocando como conseqüência
prejuízos à sua clientela, há a possibilidade de ser responsabilizado por seus atos.
Quando os eventuais danos são levados a apreciação do Poder Judiciário, através
de processos no âmbito cível ou penal, por exemplo, esta determinada de acordo com o ato
realizado e com a legislação que trata da matéria (do ato), em que o profissional executor do
ato ilícito ou prejudicial, será devidamente processado e julgado, sendo esta a única forma
legal de se fazer Justiça, ressarcindo de forma civil ou responder criminalmente os danos
causados ao seu cliente.
Com o intuito de identificar quais as conseqüências ocasionadas por seus atos na
esfera cível, e com poucas publicações sobre o assunto, é o que se propõe no presente
trabalho, tratar sobre as atividades do contador e a sua responsabilidade civil.
Diante dessa contextualização fez-se a seguinte questão-problema: Como os
contadores no exercício de suas funções poderão ser responsabilizados juridicamente na
esfera cível?

1.2 OBJETIVOS
Com o estudo do assunto tem-se como objetivo geral a verificação da
Responsabilidade Civil do Contador no exercício de suas atividades.
A partir do objetivo geral, colocam-se como objetivos específicos:
-

Descrever as atividades do Contador;

-

Identificar a Responsabilidade Civil;

-

Apresentar um paralelo entre a Responsabilidade Civil e as atividades do
Contador.

-

Revelar casos de infrações cometidas por profissional da área contábil.
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1.3 JUSTIFICATIVA
Atualmente tem-se muitos profissionais formados atuando em diversas áreas.
Com o aparecimento visível de inúmeras universidades, esse número de profissionais vem
crescendo a cada ano. Destes profissionais, aparecem os Bacharéis em Ciências Contábeis que
exercem as mais diversificadas atividades que a profissão lhe permite.
Essa profissão é exercida por seres humanos que, por mais cautelosos, peritos e
prudentes que sejam, dificilmente conseguirão chegar a perfeição. Por esse motivo, todos os
profissionais estão sujeitos a situações que poderão causar prejuízos a si próprio ou a outrem,
independentemente de dolo ou culpa. Não se pode esquecer ainda, que se vive num país
capitalista, em que as pessoas normalmente têm sempre o intuito de tirar vantagens das
situações de forma indevida. E este aspecto geral combinado com a má formação acadêmica
dos profissionais, a utilização de meios desonestos para exercer a profissão, desenvolvendo
serviços de baixa qualidade, termina a prejudicar os clientes a quem se está trabalhando, bem
como a imagem dos que agem com integridade.
O tema enfocado é de suma importância, haja vista que, tem-se muitos Contadores
inábeis atuando no mercado de trabalho e poderá prejudicar de forma considerável as pessoas
a quem presta serviço. Aparecem balanços maquiados, pareceres de auditores que não
correspondem a realidade, sonegação fiscal às vezes a pedido dos próprios empresários,
planejamento estratégico de custeio mal elaborados, fazendo com que grandes empresas
cheguem à falência.
A segurança e a harmonia social que é buscada pelo Estado, como verificado na
Constituição Federal, está sendo cada vez mais prejudicada, apesar de atualmente desfrutar de
mais informações, as pessoas por vezes não sabem como proceder em situações em que são
prejudicadas e nem se realmente poderiam ter alguma forma de reparação de seus danos.
O Direito é o instrumento de pacificação da sociedade que criou meios de
acautelar as pessoas nas diversas situações que estão presentes no dia-a-dia, possibilitando
através da formulação de teorias, a paz social.
Do Código Civil, mostra-se a responsabilidade, que é a obrigação de dar, fazer ou
não fazer algo, de ressarcir ou reparar danos, exprimindo a obrigação de responder por
alguma coisa. É o dever contraído pelo causador da ameaça de algum dano, assumido perante
a esfera pública, judicial ou extrajudicial, o prejuízo decorrente de seus atos. A
responsabilidade civil é a maneira com que as pessoas prejudicadas podem ser reparadas dos
prejuízos causados injustamente por um agente qualquer.
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Por essa razão, o Tema tem a intenção de identificar as atividades exercidas pelo
Contador e, a partir daí, demonstrar a Responsabilidade Civil, com a respectiva obrigação de
indenizar. O interessante deste assunto é justamente a ligação feita entre as atividades do
contador e a responsabilidade civil, já que é possível encontrar bons livros e artigos sobre
responsabilidade civil e sobre as funções do contador, mas não os tratando em conjunto.
Encontra-se Responsabilidade Civil do Médico, Dentista, Advogados, Engenheiros, de
Servidores Públicos, do Estado, mas ainda não das atividades do Contador.
Por esse motivo, o interesse sobre um assunto de pouca exploração e com extrema
necessidade de investigação, e ainda, por ser também um acadêmico de Direito que se
identificou com a matéria de Responsabilidade Civil e tem interesse de relacionar com a
Contabilidade, e finalmente, em razão de que estes cursos possuem uma certa conexão em
algumas de suas matérias.
A presente pesquisa é de grande importância aos profissionais ligados à área
contábil, já que é mostrado os seus atos e suas respectivas sanções; aos advogados, pois são as
pessoas legitimadas a representar os prejudicados perante o poder judiciário, juízes, visto que
devem sempre estar atento a novas teorias; aos empresários, comerciantes, pois terão
condições de identificar os atos prejudiciais realizados pelos contadores que são passíveis de
reparação; aos acadêmicos de Ciências Contábeis, pois desde logo saberão os atos que podem
lhe ser atribuída Responsabilidade Civil; e, aos acadêmicos de Direito já que estudam casos
de Responsabilidade Civil de alguns profissionais e agora poderão ter acesso às ligadas ao
Contador.
É, portanto, com o intuito de prestar maiores informações à sociedade a respeito
de um assunto pouco explorado, mas de suma importância, a presente pesquisa identificará as
atividades do contador e a sua respectiva responsabilidade civil.

1.4 METODOLOGIA DA PESQUISA
Para Ruiz (1992, p.89) “o ser humano é dotado da capacidade de conhecer e
pensar”. A formação do pensamento humano advém de conhecimentos que podem ser
acumulados em decorrência de sua própria existência, com fatos pessoalmente testemunhados
ou transmitidos por terceiros, ou em razão de estudos científicos que são capazes de analisar,
explicar, desdobrar, justificar, induzir ou aplicar leis, de predizer eventos futuros.
A pesquisa científica pode ser tratada como uma forma de esclarecer conceitos
fundamentais, abrir horizontes e apresentar diretrizes básicas para a elaboração de trabalhos
científicos, como é caso deste.
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A exposição deste trabalho será dado na forma de monografia. Demétrio Nazari
Verani, na elaboração do Caderno de Metodologia Diretrizes para elaboração e apresentação
de trabalhos acadêmicos da Unisul menciona (2002, p. 33):

Para alguns autores, como Paul Bureau (apud SOLOMON, 1977, p. 218, grifo
nosso) monografia é “um método científico para o estudo dos fenômenos” ou,
ainda, para Lakatos e Marconi (1996, p. 151, grifo nosso) “um estudo sobre um
tema específico ou particular de suficiente valor representativo e que obedece a
rigorosa metodologia”. Medeiros (1999, p. 189, grifo nosso), por sua vez, afirma que
“é uma dissertação que trata de um assunto particular, de forma sistemática e
completa”.

A monografia, portanto, estuda com profundidade um determinado assunto,
considerando ângulos e aspectos, da forma com que se passa a atingir os objetivos propostos.
Neste contexto, para a realização deste trabalho, é feita a aplicação de um estudo
exploratório, a partir de uma pesquisa qualitativa, objetivando a coleta de dados e de registros,
sobre as autuações processadas de acordo com os objetivos traçados.
Dentro deste levantamento de dados, está implícita uma pesquisa bibliográfica,
que explora os trabalhos e textos já desenvolvidos, auxiliando para a busca e análise dos
conceitos que são definidos de acordo com o assunto tratado, e do conjunto de conhecimentos
teóricos apresentados, com a finalidade de interpretar ou unificar a relação estabelecida no
tema da pesquisa científica.
As fontes desta pesquisa, têm como base a investigação dos fatos por meio de
entrevista semi-estruturada junto a autoridade fiscalizadora da profissão contábil no estado de
Santa Catarina, bem como pesquisa por meio da internet dos processos administrativos junto
aos outros CRC’s e a CVM, sem contar ainda, com as produções escritas sobre o assunto e a
legislação pertinente a profissão, com as limitações de abordar leis contempladas na esfera
cível, apartando, assim, as demais e, da entrevista semi-estruturada, algumas questões que não
foram substancialmente respondidos.

1.5 ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO
Além da Introdução, a qual contém o tema e problema, objetivos, justificativa e
por fim a metodologia, apresentam-se os seguintes capítulos:
- CAPÍTULO 2: descreve-se as atividades do contador, demonstrando de forma
breve um histórico da contabilidade, sua conceituação, as características de suas informações
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e seus usuários, os princípios fundamentais da profissão e, finalmente, as atividades
relacionadas com a área de atuação do contador;
- CAPÍTULO 3: sob o título de Responsabilidade Civil, apresenta-se suas as
características, com sua história, conceituação e demais matérias relacionadas;
- CAPÍTULO 4: com a exposição das atividades do contador e a revelação da
matéria referente à Responsabilidade Civil, demonstra-se a relação entre os objetos
discorridos do Direito e das Ciências Contábeis;
CAPÍTULO 5: discorre-se em um primeiro momento a respeito do papel do órgão
regulamentador da profissão contábil e o respectivo setor de fiscalização, revelando-se, ainda,
alguns casos de processos administrativos cometidas pelo Contador, buscado casos de
infrações e informações junto aos Conselhos Regionais brasileiros, obtendo dados por meio
de entrevista semi-estrurada e de seus sites na internet; e
- CAPÍTULO 6 – neste capítulo apresenta-se uma conclusão do assunto tratado,
revelando, ainda, algumas recomendações para trabalho futuros.
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2. AS ATIVIDADES DO CONTADOR
Nesse momento, com o intuito de descrever as atividades do contador, apresentase de forma sucinta, um histórico da contabilidade, sua conceituação, as características de
suas informações e seus usuários, os princípios fundamentais da profissão e, por fim, as
atividades relacionadas com a área de atuação do contador.

2.1 BREVE HISTÓRICO DA CONTABILIDADE
A Contabilidade é uma das ciências mais antigas do mundo. Tem sua origem,
segundo Amorim (1999), nos primórdios das civilizações, em que, já possuíam um esboço de
técnicas contábeis, como a arte da escrituração mercantil. Com o surgimento do acúmulo de
riquezas do homem, surge a necessidade de se estabelecer técnicas para a preservação de seus
bens. No período tido como Contabilidade do Mundo Moderno, entre 1494 e 1840 em
Veneza, com a publicação de uma obra, de quem é considerado o pai da Contabilidade, Frei
Luca Pacioli (1494), em que era descrito um método empregado por mercadores do local,
para o controle de suas operações, que posteriormente denominou-se método das partidas
dobradas. A partir desta obra, a Contabilidade se sistematizou e abriu precedentes para a
escrita de novas produções sobre o assunto. Do período denominado Contabilidade do Mundo
Científico que inicia em 1840, a contabilidade evolui e se expandiu, até chegar nos modelos
atualmente conhecidos, cuja conceituação é sucintamente exposta a seguir.

2.2 CONCEITUAÇÃO
A contabilidade, para Iudícibus (1990), é objetivamente um sistema que tem a
capacidade para captar, registrar, acumular, resumir e interpretar os fenômenos que afetam as
situações patrimoniais, financeiras e econômicas de qualquer ente, seja pessoa física ou
jurídica, pública ou privada, com fins lucrativos ou não.
É uma ciência que através de seus princípios, gera informações aos seus usuários,
que em seguida serão abordados, a ponto de permitir que estes consigam de alguma forma,
explícita ou implícita, elementos importantes para um processo decisório.

2.3 INFORMAÇÃO CONTÁBIL E SEUS USUÁRIOS
Buscando atender os interesses de seus usuários, o profissional da área contábil
gera informações que devem possibilitá-los a ter consistência na hora da tomada de suas
decisões. Devem permitir que o seu utente tenha condições de observar e avaliar o
comportamento do mercado, comparar e apreciar seus resultados a partir dos objetivos
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estabelecidos, projetar seu futuro nos marcos políticos, sociais e econômicos em que se insere,
sempre com informações verossímeis.
Dentre os atributos da informação contábil, considerados como indispensáveis
pela NBC T 01, aprovada pela Resolução n.º 785 do CFC, para facilitar a concretização dos
propósitos dos usuários, deve o contador observar o contido no quadro que segue:
ATRIBUTOS
Confiabilidade

Tempestividade
Compreensibilidade
Comparabilidade

DESCRIÇÃO
Atributo que faz com que o usuário aceite a informação contábil e a utilize como
base de decisões, tornando-se elemento essencial na relação entre aquele e a própria
informação. Está fundamentada na veracidade, exigindo que as informações não
contenham erros ou vieses, sendo elaboradas de acordo com os Princípios
Fundamentais e as Normas Brasileiras de Contabilidade, e na ausência de norma,
com as técnicas e procedimentos respaldados na ciência da Contabilidade; na
completeza, que atribui as informações, a abrangência de todos os elementos
relevantes e significativos sobre o que pretende revelar ou divulgar; e na pertinência
que requer o conteúdo de acordo com a respectiva denominação ou título.
A informação prestada pela contabilidade deve chegar ao conhecimento do usuário
em tempo hábil, com a finalidade de que este possa utilizá-la para seus propósitos.
A informação deve ser exposta com clareza e objetividade, sendo portanto,
divulgada na forma mais compreensível ao usuário a que se destine.
Prestada determinada informação, a mesma deverá possibilitar ao usuário o
conhecimento de sua evolução ao longo do tempo, conservando as suas
características.

QUADRO 01 - Descrição dos atributos da informação contábil
Fonte: adaptado da Norma Brasileira de Contabilidade Técnica 01

Cada usuário, tem que ter condições de tirar proveito das informações fornecidas
de acordo com a sua pretensão. A forma de apreciação da informação contábil se distinguirá
de acordo com o usuário interessado.
A referida NBC T 01, em seu item 1.2, classifica os usuários como pessoas
físicas, o ser humano considerado singularmente; ou jurídicas, resultante de um agrupamento
humano organizado, estável, que visa fins de utilidade pública ou privada, sendo
completamente distinta dos indivíduos que o compõem, incluindo nestas disposições, entre
outros, os integrantes do mercado de capitais, investidores, presentes ou potenciais,
fornecedores e demais credores, clientes, financiadores de qualquer natureza, autoridades
governamentais de diversos níveis, meios de comunicação, entidades que agem em nome de
outros, como associações e sindicatos, empregados, acionistas ou sócios, controladores,
administradores da própria entidade, além do público em geral. Deste elenco, pela Iudícibus
(1990), destacam-se:
USUÁRIOS
CARACTERÍSTICAS
Sócios, Acionistas e Proprietários de Pessoas diretamente interessadas na rentabilidade e segurança de seus
quotas Societárias em Geral
investimentos, que se encontram normalmente afastados da direção
das empresas, carecendo instruções que dêem respostas claras e
concisas às suas perguntas.
Administradores, Diretores e Executivos Com maior profundidade e freqüência, por estarem intimamente
responsáveis pelas tomadas de decisões das entidades a qual
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pertencem, são ainda mais interessados nas informações geradas pela
contabilidade. As decisões visam o futuro da organização, sendo
necessário conhecimento dos acontecimentos passados, assim como
as ocorrências atuais. Por esse motivo, quando bem digerida e
executada, a informação contábil torna-se um valioso instrumento de
trabalho que permite maior segurança para os eventos decisórios no
futuro próximo.
Bancos, Capitalistas, Mutuantes de Para estas entidades e indivíduos, a importância da contabilidade está
Dinheiro
ligada não somente na lucratividade e na tomada de decisões, mas
também, por vezes necessitarem da publicação de relatórios ou
demonstrações financeiras, como é caso dos bancos, que por serem
sociedades anônimas, são obrigados a fazer a exposição da situação
patrimonial da companhia e as mutações ocorridas ao final de cada
exercício social, conforme estabelecido nos artigos 176 e 195, § 1º, b,
da Lei 6.404/76, denominada a Lei das Sociedades Anônimas.
Governo e Economistas Governamentais O setor governamental tem interesse nas exposições feitas pelo
contador, pois freqüentemente, objetivam a orientação, controle, a
demonstração da programação orçamentária e a sua execução,
movimentação patrimonial e financeira e a formação do resultado que
integram o conteúdo para a tomada de contas dos responsáveis por
bens e valores públicos, fundamentando a oportunidade de tributar e
arrecadar impostos, taxas e contribuições, bem como, transmitindo
dados aos economistas incumbidos aos cargos, bases adequadas para
firmar análises globais ou setoriais da economia. Deve-se lembrar
que o setor público, em virtude da necessidade da transparência de
seus atos, acaba por publicá-los, sejam financeiros ou não, sendo
indispensáveis os serviços contábeis.
Pessoas Físicas
A contabilidade desempenha sua função nos patrimônios individuais,
contribuindo no controle, ordem e equilíbrio de suas
finanças/orçamento.

Quadro 02 - Principais usuários da Contabilidade
Fonte: adaptado de Iudícibus (1990).

Diante disto, a partir de cada grupo principal de pessoas interessadas, a
Contabilidade permite a avaliação econômica e financeira de uma entidade, num sentido
estático, bem como fazer inferências sobre suas tendências.
Ainda com o intuito de atender os seus usuários, o contador ao apresentar suas
informações e prestar seus serviços, deverá atentar-se aos Princípios da Contabilidade.

2.4 PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DE CONTABILIDADE
Os princípios em um estado democrático de direito, segundo Silva (1999), podem
ser entendidos como os preceitos básicos e fundamentais de uma doutrina. Normalmente são
imutáveis, quaisquer que sejam as circunstâncias de tempo e lugar em que são estudados. Os
Princípios inspiram e fundamentam a ação, o comportamento, que a partir de suas proposições
com carga de ordem e comando, fundamentam normas e leis de acordo com a finalidade
almejada.
A Resolução nº 750/93 do CFC, dispõe sobre os Princípios Fundamentais de
Contabilidade, conceituando-a em seu art. 2º, “como a essência das doutrinas e teorias

20

relativas à Ciência da Contabilidade, consoante o entendimento predominante nos universos
científico e profissional de nosso País”.
De acordo com o art. 1°, § 1° da Resolução 750/93, “a observância dos Princípios
Fundamentais de Contabilidade é obrigatória no exercício da profissão e constitui condição de
legitimidade das Normas Brasileiras de Contabilidade”.
O art. 3º da referida resolução, estabelece os Princípios Fundamentais da
contabilidade, como sendo o da Entidade, da Continuidade, da Oportunidade, do Registro
pelo Valor Original, da Atualização Monetária, da Competência e o da Prudência.
Juntamente com a Resolução nº 774/94 do CFC, que aprovou o apêndice aos
princípios e a resolução mencionada anteriormente, pode-se caracterizar resumidamente, cada
um dos princípios:
a) Princípio da Entidade
Neste princípio, há o reconhecimento do patrimônio como objeto da
Contabilidade, sustentando a autonomia do patrimônio, diferenciando o patrimônio particular
no universo dos patrimônios existentes, independentemente da pessoa que pertence. Assim, o
patrimônio dos sócios ou proprietários não se confundem, quando se tratar de sociedade ou
instituição.

b) Princípio, da Continuidade
Entende-se que a duração entidade, ou seja, o período de operação da instituição,
será dado por tempo indeterminado e indefinido. Com essa hipótese de durabilidade da
entidade, são consideradas para a classificação e avaliação das mutações patrimoniais,
quantitativas e qualitativas, influenciando no valor econômico dos ativos ou passivos,
constituindo um dado importante para aferir a capacidade futura de geração de resultado.

c) Princípio da Oportunidade
Refere-se de forma simultânea, à tempestividade e à integridade do registro do
patrimônio e das suas mutações, determinando que este seja feito de imediato e com a
extensão correta, independentemente das causas que as originaram. Exige a apreensão, o
registro e o relato de todas as variações patrimoniais sofridas pela entidade, no momento de
sua ocorrência, tendo em vista que este princípio é a base indispensável à fidedignidade das
informações do patrimônio.
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d) Princípio do Registro pelo Valor Original
Este princípio indica que os componentes do patrimônio devem ser registrados
pelos valores originais das transações, expressos no valor presente da moeda do País, em que
serão mantidos na avaliação das variações patrimoniais posteriores, inclusive na configuração
de agregações ou decomposições no interior da entidade.

e) Princípio da Atualização Monetária
Preceitua que os efeitos da alteração do poder aquisitivo da moeda nacional
devem ser reconhecidos nos registros contábeis através do ajustamento da expressão formal
dos valores dos componentes patrimoniais, a fim de que permaneçam substantivamente
corretos, sem que seja uma modalidade de reavaliação. Vale lembrar que depois do
surgimento do Plano Real, o princípio entrou em desuso, tendo em vista a estabilidade da
moeda. Porém, a Resolução n.º 900/2001 do CFC, tornou sua aplicação obrigatória quando a
inflação acumulada no triênio for de 100% ou mais.

f)

Princípio da Competência
Este princípio expõe que as receitas e as despesas devem ser incluídas na apuração

do resultado do período em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se
correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento. Está ligada diretamente
as variações dos componentes patrimoniais, reconhecendo as receitas geradas e as despesas
incorridas.

g) Princípio da Prudência
Como forma precaução nos resultados futuros do elementos patrimoniais, este
princípio determina a adoção do menor valor para os componentes do ativo e do maior para os
do passivo, sempre que se apresentem alternativas igualmente válidas para a quantificação das
mutações patrimoniais que alterem o patrimônio líquido ou que envolvem um elemento de
incerteza no seu registro.
Visto isto, apresentado os princípios em que os profissionais da Contabilidade
devem obediência, passa-se a expor sobre as atividades relacionadas com o Contador.

2.5 ATIVIDADES DO CONTADOR
O universo de trabalho de um bacharel em Ciências Contábeis é amplo e variado,
abrangendo desde bancos, indústrias, comércios, empresas públicas e empresas de serviços
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contábeis até as auditorias. A atuação dos profissionais está diretamente ligada a área de
trabalho a que se está disposto a executar. Uma vez concluído o curso, o profissional, quando
devidamente inscrito no órgão regulamentador, poderá exercer as seguintes atividades, como
atribuído no Decreto-Lei nº 9.295/46 em seu 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.

Considerando os termos da norma anteriormente mencionada, a Resolução 560/83
estabeleceu, expressamente, respeitando suas alterações, as prerrogativas profissionais da
Contabilidade, ressaltando as atividades privativas e compartilhadas.
O art. 3º da referida Resolução elenca as atividades privativas dos profissionais
contábeis, em que podem ser rotulados, de acordo com a área de trabalho diligenciada,
conforme apresentado resumidamente no Anexo 01 em: Avaliações, Planificações,
Escriturações e Registros Contábeis, Balancetes e Demonstrações Contábeis, Contabilidade
de Custos, Análise Contábil, Gestão Empresarial, Serviços Contábeis, Consultorias,
Auditorias, Perícias e Demais Atividades Contábeis.
Em relação atividades consideradas compartilhadas, em que o exercício é
prerrogativa também de outras profissões, o art. 5° da resolução 560/83 do CFC enfatiza,
consoante se verifica de forma sucinta no Anexo 02, as seguintes: Área Financeira e
Estatística, Administração, Pareceres sobre a “Vida Empresarial” e Outras Atribuições.
O Contador pode exercer as suas atividades na condição de profissional liberal ou
autônomo, de empregado regido pela CLT, de servidor público, de militar, de sócio de
qualquer tipo de sociedade, de diretor ou de Conselheiro de quaisquer entidades, ou, em
qualquer outra situação jurídica definida pela legislação, exercendo qualquer tipo de função,
conforme previsão do art. 2º da resolução 560/83. Dentre as principais atividades que estão
relacionadas com a área de atuação do Contador, pode-se listar as funções de: analista,
assessor, assistente, auditor, interno ou externo, conselheiro, consultor, controlador de
arrecadação, controller, educador, escritor ou articulista técnico, escriturador contábil ou
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fiscal, executor subordinado, fiscal de tributos, legislador, organizador, perito, pesquisador,
planejador, professor ou conferencista, redator e revisor.
A Resolução 560/83 ainda revela os diversos cargos do contador, como chefe,
subchefe, diretor, responsável, encarregado, supervisor, superintendente, gerente, subgerente,
das unidades em que há o processamento de serviços contábeis. Estes cargos podem ser
titulados como: contador, contador de custos, contador departamental, contador de filial,
contador fazendário, contador fiscal, contador geral, contador industrial, contador patrimonial,
contador público, contador revisor, contador seccional ou setorial, contadoria, técnico em
contabilidade, departamento, setor, ou outras semelhantes. Poderá estar ainda na condição de
Administrador, Representante de empresas, Sócio e demais cargos que a profissão lhe dá
condições de atuar.
A expressão do seu trabalho, ainda de acordo com a referida resolução, poderá ser
exibida através de: aulas, balancetes, balanços, cálculos e suas memórias, certificados,
conferências, demonstrações, laudos periciais, judiciais e extrajudiciais, levantamentos, livros
ou teses científicas, livros ou folhas ou fichas escriturados, mapas ou planilhas preenchidas,
papéis de trabalho, pareceres, planos de organização ou reorganização, com textos,
organogramas, fluxogramas, cronogramas e outros recursos técnicos semelhantes, prestação
de contas, projetos, relatórios, e todas as demais formas de expressão, de acordo com as
circunstâncias.
Neste contexto, percebe-se amplo campo de atuação em que pode estar inserido o
profissional habilitado em Ciências Contábeis, demonstrado as inúmeras atividades, funções e
cargos que a profissão possibilita.
O Capítulo 3 apresenta os efeitos jurídicos da profissão, discorrendo-se sobre a
responsabilidade civil.
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3. RESPONSABILIDADE CIVIL
Neste capítulo mostram-se as características presentes num ramo do direito,
manifestado

em

qualquer

acontecimento

de

que

decorrem

efeitos

jurídicos,

independentemente da vontade humana, apresentando a sua história, conceituação e demais
matérias relacionadas.

3.1 BREVE HISTÓRICO
No início da humanidade, segundo Gonçalves (2003), toda e qualquer conduta
humana que causasse prejuízo a outrem, provocava uma reação imediata, instintiva e brutal do
ofendido. Uma reação, comum a todos os povos, espontânea e natural contra o ato sofrido,
forma original de reparação do mal pelo mal.
Essa maneira de fazer justiça, posteriormente, passou a ser regulamentada, pela
chamada Lei de Talião, o conhecido “olho por olho, dente por dente”.
Transcorrido essa época, sucedeu-se o período em que a pessoa lesada passou a
receber as vantagens e conveniências, como forma de compensação econômica do prejuízo
sofrido.
A partir daí, obteve-se a separação entre “pena e dano”, passando ao Estado o
poder e a função de aplicá-las e defini-las, surgindo assim, as ações de indenização, bem
como, o aparecimento da Responsabilidade Penal juntamente com a Responsabilidade Civil.
Com o surto do progresso, o desenvolvimento industrial e a multiplicação dos
danos, a responsabilidade civil tornou-se um importante instituto do direito obrigacional,
encontrando-se os ditames da justiça, referentes a restauração de um desequilíbrio moral e
patrimonial anteriormente desfeito.

3.2 CONCEITUAÇÃO
A Responsabilidade Civil é explicada por Rodrigues (1995), que para a
configuração da responsabilidade civil, é necessária a composição de pressupostos como a
ação ou omissão do agente, a culpa do agente, a relação de causalidade e o dano
experimentado pela vítima.
Afirma que habitualmente, para obtenção da indenização pela vítima, que é
patrimonial, deverá provar entre outras coisas, que o agente causador do dano agiu
culposamente.
A partir disto, pode-se enunciar a responsabilidade como uma obrigação de
reparação de dano causado a outrem, implicando obrigação de reparar patrimonialmente o
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dano moral ou material ocasionado a terceiros, em razão de ato por ela mesma praticado, por
pessoa por quem ela responde, por alguma coisa a ela pertencente ou por simples imposição
legal, respeitando os pressupostos de sua configuração.

3.3 PRESSUPOSTOS PARA CONFIGURAÇÃO
A fórmula geral para a caracterização da responsabilidade civil, de acordo com
Gonçalves (2003), Venosa (2003), Rodrigues (1995), Stoco (1995) e a própria legislação, é
apontada pelas seguintes premissas:
a) Ação ou Omissão
Refere-se ao tipo de responsabilidade derivada do resultado de ato praticado(ação)
ou que deveria ser exercida(omissão), e venha causar danos. Há necessidade da violação de
direito, constituindo ato ilícito.
O ato ilícito é o praticado em desacordo com a ordem jurídica, violando direito
subjetivo individual, ou seja, ato que transgride o poder conferido pelo direito para realização
de interesses humanos, causando dano e o dever de reparar o prejuízo.
Tal dever é imposto a todos os cidadãos no artigo 186 do Código Civil, que
prescreve “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar
direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.
Necessário conceituar o abuso de direito, entendido como um exercício irregular
de um direito, de modo a prejudicar alguém. Quando um titular de um direito não respeita os
limites deste, agindo, então, sem direito. Cessa o direito, iniciando-se o abuso, tendo em vista
que os atos não podem ser, simultaneamente, direito e o inverso deste. Está caracterizado no
art. 187 do CC: “também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede
manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos
bons costumes”.

b) Culpa ou Dolo do Agente
A culpa e o dolo estão configurados pelo art. 186 do Código Civil, configuradas
pela ação ou omissão e pela negligência ou imperícia. A culpa pode ser entendida como o
ânimo de agir ou de se omitir, sem o intuito de lesar, mas assumindo o risco de sua produção.
O dolo, que é mais que culpa, define-se como a intenção de cometer uma violação de direito,
com emprego de artifícios para induzir alguém a pratica de um ato que traga prejuízo a si ou a
outrem, aproveitando o autor do dolo ou a terceiro, no direito demonstrado como dolus malus.
Se o ato praticado não ensejar malefício, o dolo é denominado dolus bonus.

26

c) Nexo de Casualidade
Clóvis Veríssimo do Couto e Silva (1976), ensina que para caracterizar a
obrigação da indenização, é necessário a verificação da relação de causa e efeito entre o
evento danoso e o ato de alguém, ou ainda, ato fato, que se vincule, por igual, a alguma
pessoa. O Nexo Causal seria a verificação de que um fato determinou em certo dano.

d) Dano
Pode ser entendido como o prejuízo resultante da conduta omissiva ou comissiva
do agente. É obrigatório a sua ocorrência para a caracterização da responsabilidade civil. O
dano pode ser material(real) ou moral, ou seja, o primeiro com ofensa na órbita financeira do
prejudicado e o segundo quando macula bens de ordem moral, como por exemplo, a honra.
Demonstrado

os

pressupostos

necessários

para

a

configuração

da

Responsabilidade Civil, apresentam em seguida, suas modalidades.
3.4 MODALIDADES DE RESPONSABILIDADE CIVIL
Dentre as formas de responsabilidade civil, apresenta-se somente algumas
modalidades, segundo Gonçalves (2003) e Venosa (2003), pertinentes para o trabalho, quais
sejam:

3.4.1

Teoria Objetiva e Subjetiva
Na teoria objetiva ou responsabilidade objetiva, ao contrário da teoria subjetiva,

que imprescinde de todos os pressupostos elencados anteriormente, não necessita da presença
da culpa. Na responsabilidade objetiva, no lugar da culpa, o risco é transposto. Não há a
exigência da prova da culpa do agente, uma vez que ela é presumida. Para que se tenha o
dever de indenizar, basta a comprovação da ação ou omissão e o dano resultante do ato
praticado.
Na responsabilidade subjetiva, é necessária a presença de todos os pressupostos
para a configuração da responsabilidade civil. Tem como fundamento a norma geral da
responsabilidade civil, disposta na redação do art. 186 do Código Civil, em que transfere à
vítima o ônus probatório, ou seja, demonstrar ao juízo todos os requisitos da responsabilidade
civil.
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3.4.2

Responsabilidade Contratual e Aquiliana
Para Becker (2002), a responsabilidade civil pode ser tomada sob dois ângulos: a

contratual e a extracontratual ou aquiliana. A responsabilidade contratual emerge do
descumprimento de um dever que tem o seu fundamento em um negócio jurídico. A pessoa
jurídica de direito público e privado, no que se refere à realização de um negócio jurídico,
dentro do poder autorizado pela lei ou pelo estatuto, deliberado pelo órgão competente, é
responsável, devendo cumprir o disposto no contrato. A responsabilidade extracontratual
deriva de atividade que fere o dever que não tem seu fundamento em negócio jurídico, mas na
própria lei.
Da mesma forma que a responsabilidade contratual a extracontratual, são fontes
de obrigação, e por isso, aquela advinda de violações, e, inclusive são também originárias de
atos ilícitos, concluindo assim que, em ambos os casos, a responsabilidade nasce da
inexecução de uma obrigação preexistente. A diferença entre os atos geradores de
responsabilidade contratual e extracontratual manifesta-se na formação daqueles, onde a
vontade desempenha um papel fundamental. O contrato seria uma forma voluntária,
qualificada de relação social; a outra forma seria o delito, em que o papel da vontade é menor.

3.4.3

Responsabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC)
A norma geral da responsabilidade do Código do Consumidor é a objetiva, em

que, mesmo que a atividade do fornecedor do produto ou serviço, que gerou o dano seja lícita,
mas teve como conseqüência o prejuízo a outra pessoa, tem-se o dever de indenizar. Esta
obrigação decorre da lei em que há presunção de culpabilidade do agente, bastando que o
consumidor prejudicado comprove simplesmente a existência do fato e o do dano.
Contudo, o CDC também traz em seu bojo, a responsabilidade subjetiva. A norma
disposta no do § 4o do art. 14 do referido diploma, constitui-se como exceção, prescrevendo
que “a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação
de culpa".
A modalidade subjetiva integra a classe dos profissionais liberais em virtude da
relação de confiança e a presunção de competência desta categoria de trabalhadores. Sua
responsabilidade tem a característica em virtude da pessoalidade estrita na prestação do
serviço, haja vista que, a motivação básica de seus consumidores ao procurar os serviços
liberais é a confiança específica na pessoa do profissional, mesmo que ele integre pessoa
jurídica, devendo portanto, os casos de defeitos só se devem indenizar ante a presença de
culpa do profissional.
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3.4.4

Responsabilidade por Fato de Terceiro
Nessa responsabilidade, há uma presunção legal de culpa de determinadas pessoas

se outras praticam atos danosos. Admite-se a culpa de uma pessoa que sem ter praticado o ato,
responde pelos prejuízos causados por outrem. Os casos baseados nesta responsabilidade
estão arrolados no art. 932 do Código Civil, que responsabiliza pela reparação civil:

I - os pais, pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua
companhia;
II - o tutor e o curador, pelos pupilos e curatelados, que se acharem nas mesmas
condições;
III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no
exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele;
IV - os donos de hotéis, hospedarias, casas ou estabelecimentos onde se albergue por
dinheiro, mesmo para fins de educação, pelos seus hóspedes, moradores e
educandos;
V - os que gratuitamente houverem participado nos produtos do crime, até a
concorrente quantia.

Portanto, cria-se uma responsabilidade objetiva, apontando como pressuposto a
culpa de um agente, objetiva ou subjetiva, cuja natureza jurídica entre o causador direto do
dano e o terceiro responsável restringe-se à responsabilidade aquiliana, tendo em vista que na
contratual o que se discute é a inexecução da obrigação acordada.
Da mesma forma, é o procedimento em relação aos servidores públicos ao
cometerem atos prejudiciais a terceiros. Verificando ao art. 43 do Código Civil observa-se que
“as pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus
agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os
causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo”.
Assim, o Estado responde pelos danos, porém, além de suas penalidades previstas
em seus Regimentos Internos, poderá ser ressarcido do prejuízo que teve de arcar.
Isto posto, como exceção, demonstra-se a seguir, os fatos em que não há a
configuração da responsabilidade civil.

3.5 EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL E DE ILICITUDE
As excludentes de responsabilidade civil elidem o dever de indenizar, eis que
impossibilitam a concretização do nexo de casualidade. Fundamentado em Gonçalves (2003),
apresenta-se nestes casos: os fatos exclusivos da vítima em que desaparece a responsabilidade
do agente, em virtude de deixar de existir a relação de causa e efeito entre o prejuízo sofrido
pelo lesado; os fatos exclusivos de terceiro como visto anteriormente (Responsabilidade de
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Terceiro) e o caso fortuito e força maior em que pode ser definido como os fatos necessários,
cujos efeitos não eram possíveis de evitar ou impedir.
Quando se tratar de casos em que o agente pratica o ato que se resta lesivo, porém
que fora praticado em razão de um fato que levou o indivíduo a uma legítima defesa, estado
de necessidade ou no exercício regular de um direito, o dano causado não é ressarcível, pois
foi praticado diante de uma conjuntura lícita. Assim é o que dispõe o art. 188 do Código Civil.
Identificado portanto, de forma sucinta, a responsabilidade civil, possibilitando o
seu entendimento, dirige-se ao próximo capítulo, traçando um paralelo entre a
responsabilidade civil e as atividades do Contador.
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4. RELAÇÃO RESPONSABILIDADE CIVIL E AS ATIVIDADES DO CONTADOR
A partir da exposição das atividades do contador, com suas particularidades e a
revelação sumária da matéria concernente à Responsabilidade Civil, demonstra-se a relação
entre os objetos discorridos do Direito e das Ciências Contábeis.

4.1 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
Ao abordar os aspectos da responsabilidade civil, é possível perceber que se trata
de preceito legal, que poderá ter aplicabilidade tanto para o Contador, como em outras
profissões. É perceptível, também, que o Código Civil é a fonte de onde emana quase todo o
fundamento da responsabilidade civil no Direito brasileiro.
Antes mesmo do advento do novo código civil (Lei 10.406 de janeiro de 2003),
qualquer agente que, verificado a existência dos requisitos essenciais para a apuração da
responsabilidade civil, como a ação ou omissão, a culpa ou dolo do agente causador do dano e
o nexo de causalidade existente entre ato praticado e o prejuízo dele decorrente, tinha-se o
dever de ressarcimento.
O novo Código Civil tratou explicitamente da profissão, entre os seus arts. 1.177 a
1.195, responsabilizando o contador em sua atuação laboral, principalmente no que concerne
nas obrigações empresariais e societárias.
O exercício da profissão contábil exige um comportamento dentro dos parâmetros
necessários para o desenvolvimento do ofício. O dever de indenizar resulta do desvio desses
parâmetros.
Como não poderia deixar de ser, além do Código Civil, a Constituição Federal
assegurou o direito à indenização por dano moral e material, conforme prescreve o art. 5º,
incisos V e X:

Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos
seguintes:
(...)
V – é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além de indenização
por dano material, moral ou à imagem;
(...)
X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas,
assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua
violação;
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A responsabilidade civil encontra guarida na Constituição Federal, assegurando
aos seus usuários o supedâneo jurídico necessário à reparação dos danos materiais e morais,
ocasionados pela má atuação de seu prestador de serviço.
A partir disto, aplica-se aos contadores, a Responsabilidade Civil regida pelo
Código de Defesa do Consumidor, respeitando a teoria da responsabilidade subjetiva,
conforme explanado no capítulo anterior.
Para tanto, presume-se que o contador tem os conhecimentos necessários para
exercer sua profissão. Deverá atentar-se aos princípios fundamentais e as normas que
regulamentam a sua profissão, este tratado adiante, reduzindo, desta forma, ao máximo, a
possibilidade de causar danos e o dever de indenizar.

4.2 LEGISLAÇÃO PERTINENTE À PROFISSÃO CONTÁBIL
Com o intuito de reduzir ao máximo a possibilidade de causar os danos à sua
clientela, deve o contador atentar-se aos preceitos regulamentadores da profissão. Dentre elas,
destacam-se o Código Civil, as Normas Brasileiras de Contabilidade, aprovadas pelas
resoluções do CFC, em que se incluem o Código de Ética dos Profissionais de Contabilidade
e as Normas Profissionais do Auditor e do Perito, sem contar a Lei das Sociedades Anônimas,
o Código Tributário Nacional e as Normas Gerais de Direito Financeiro.

4.2.1 Código Civil
Na seção III, do Código Civil, trata especificamente da responsabilidade dos
Contadores e outros Auxiliares. No referido diploma, sem adentrar no mérito da terminologia
adotada, tendo em vista que há nomenclatura de “prepostos” na referida seção, faz-se
considerações aos arts. 1.177 a 1.195, tratando das obrigações do contador, e sobre os atos de
escrituração contábil e fiscal.
Dispõe que responsabilidade sobre a escrituração é do preponente, que pode ser
entendida como aquela pessoa que ou quem constitui, em seu nome, por sua conta e
dependência, para ocupar-se dos negócios relativos às suas atividades. Esta imputabilidade
(obrigação) é exigida mesmo que executada pelo Contador nesta função, visto que há o
reconhecimento da eficácia dos assentos lançados. Quando há comprovação de má-fé do
preposto nos assentamentos lançados nos livros do preponente, estes serão considerados
ineficazes, no entanto, não há possibilidade de eximir-se da responsabilidade pelos erros em
seus atos contábeis. Assim, responderão solidariamente (o contador e o preponente) perante
terceiros e os próprios sócios pelas falhas na escrituração.
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Vale lembrar que os atos praticados pelo Contabilista que extrapolem os poderes
que lhe foram conferidos são de sua exclusiva responsabilidade. Este fato se relaciona com o
contido no art. 932, III, do Código Civil.
Assim, quando o profissional da contabilidade transferir suas responsabilidades
laborais a outrem, seja seu funcionário ou não, e este cometer um ato que cause algum tipo de
dano ou perda, presume-se a culpa do contador, imputando a responsabilidade objetiva devido
o risco da atividade. Isto é inclusive confirmado na Súmula nº 341 do Supremo Tribunal
Federal quando esclarece que “é presumida a culpa do patrão ou comitente pelo ato culposo
do empregado ou preposto”.
Entre os arts. 1.179 a 1.195, o Código Civil tratou da escrituração, dos quais
submete os empresários e as empresas, por pessoa habilitada para tal, ao cumprimento de
algumas exigências, dentre as quais podem-se destacar:
- a forma com que deverá ser elaborada a escrituração dos livros comerciais, os
procedimentos registrais e quando deverão ter sua exibição obrigatória;
- quem são as pessoas em que se dispensa a obediência a algumas regras;
- a obrigatoriedade da autenticação dos livros comerciais;
- atribui

expressamente

ao

contabilista

regularmente

habilitado,

a

responsabilidade pela escrituração (art. 1.182);
- os requisitos intrínsecos e extrínsecos, o primeiro entendido como a técnica
contábil utilizada e o segundo como os procedimentos para a segurança
jurídica do documento.
Ainda no que tange a escrituração mercantil e contábil regulamentada no Código
Civil, pode-se recorrer à Lei das Sociedades Anônimas, por analogia, para suprir eventuais
lacunas, desde que a matéria seja exclusivamente contábil.

4.2.2 Normas Brasileiras de Contabilidade
As Normas Brasileiras de Contabilidade, consoante se verifica na Resolução 751
do CFC em seu art. 1º estabelecem regras de conduta profissional e procedimentos técnicos a
serem observados quando da realização dos trabalhos, sob pena de infração disciplinar.
As Normas classificam-se em Profissionais e Técnicas, cujo as primeiras
estabelecem regras de exercício profissional, caracterizando-se pelo prefixo NBC P e as
segundas estabelecem conceitos doutrinários, regras e procedimentos aplicados de
Contabilidade, caracterizando-se pelo prefixo NBC T. O quadro abaixo indica as normas
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técnicas e o assunto que tratam, não incluídas as 3 normas profissionais, tendo em vista que
serão abordadas posteriormente.
NÚMERO
NBC T 1

NBC T 2

NBC T 3

NBC T 4

NBC T 5

NBC T 6
NBC T 7

NBC T 8
NBC T 9

NBC T 10

NBC T 11

NBC T 12

NBC T 13

TÍTULO
FINALIDADE
Das Características da Informação Expõe as características das informações que devem
Contábil
estar contida nas Demonstrações Contábeis e outras
peças destinadas aos usuários da contabilidade
Da Escrituração Contábil
Trata da execução dos registros permanentes da Entidade
e apresentando suas formalidades, fixando as bases e os
critérios dos registros, os prazos, retificação de
lançamentos, entre outros.
Conceito, Conteúdo, Estrutura e Estabelece os conceitos e regras sobre o conteúdo, a
Nomenclatura das Demonstrações estrutura e a nomenclatura das demonstrações
Contábeis
contábeis de natureza geral, possibilitando a revelação
da situação patrimonial e financeira de uma Entidade,
do resultado apurado, das origens e aplicações de seus
recursos e das mutações do seu patrimônio líquido num
determinado período.
Da Avaliação Patrimonial
Estabelece as regras de avaliação dos componentes do
patrimônio de uma Entidade com continuidade prevista
nas suas atividades.
Da Atualização Monetária
Demonstra os efeitos da inflação na avaliação dos
componentes patrimoniais de acordo com o Princípio
da Atualização Monetária. Foi alterada pela Resolução
875 do CFC, para que passe a ter a denominação de:
Da Correção Monetária
Da Divulgação das Demonstrações Trata da forma de divulgação das demonstrações
Contábeis
contábeis.
Da Conversão da Moeda Estrangeira Informa os critérios a serem adotados para refletir, em
nas Demonstrações Contábeis
moeda corrente nacional as transações realizadas com
o exterior ou em outra moeda.
Das
Demonstrações
Contábeis Trata dos conceitos, objetivo e os procedimentos nas
Consolidadas
Demonstrações Contábeis Consolidadas.
Da Fusão, Incorporação, Cisão, Estabelece os critérios a serem adotados para os casos
Transformação e Liquidação de de fusão, incorporação, cisão, transformação e
Entidades
liquidação de Entidades. Vale lembrar que o novo
código civil também aborda o assunto.
Dos Aspectos Contábeis Específicos Trata das situações consideradas especiais, inerentes às
em Entidades Diversas
atividades de cada tipo de Entidade, no qual não estão
abrangidas nas outras normas que compõem as Normas
Brasileiras de Contabilidade.
Normas de Auditoria Independente Estabelece os procedimentos técnicos na emissão de
das Demonstrações Contábeis
pareceres junto a situação patrimonial e financeira, o
resultado das operações, as mutações do patrimônio
líquido e as origens e aplicações de recursos de uma
Entidade quando auditada.
Da Auditoria Interna
Tratam dos conceitos, das regras gerais de execução
dos trabalhos e de emissão de relatórios de uma
entidade.
Estabelecem os critérios e regras para serem adotados
Da Perícia Contábil
no planejamento e execução da perícia, bem como, os
procedimentos a serem adotados e emissão do laudo
pericial.

Quadro 03- Demonstrativo das Normas Técnicas da Contabilidade
Fonte: adaptado das Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas
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Não se pode deixar de mencionar que existem várias Instruções Técnicas, as IT’s,
para as Normas Brasileiras de Contabilidade, cuja função é detalhar as normas, podendo ser
incluídos, até mesmo, exemplos.
Deste modo, o contador deve observar do contido nas normas técnicas, que dá o
supedâneo para a execução das atividades a serem exercidas, ademais, o respeito ao Código
de Ética da Profissão e as normas profissionais, reputados adiante, cujos descumprimentos
poderão, além da instauração do processo administrativo, a caracterização da responsabilidade
civil e o conseqüente ressarcimento dos eventuais prejuízos causados.

4.2.2.1 Código de Ética Profissional do Contabilista
O Código de Ética Profissional, aprovada pela Resolução 803/96 do CFC, tem por
objetivo fixar a forma pela qual se devem conduzir os Contabilistas, quando no exercício
profissional.
Em seus arts. 2º a 5º, estão dispostos os deveres e proibições do contabilista, que
entre outras enumerações, preceitua que exercício da profissão deve ser gravado com zelo,
diligência e honestidade, observando a legislação vigente, resguardando os interesses alheios,
sem prejuízo da dignidade e independência profissionais. Demonstram-se algumas vedações
no desempenho de suas funções, conforme apontado no art. 3º:
- Obtenção de proventos em função do exercício profissional decorrente de
prática ilícita;
- Exercício da profissão, quando impedido, ou facilitar, o seu exercício aos não
habilitados ou impedidos;
- Concorrer, no exercício da profissão, para a realização de ato contrário a lei ou
destinado à fraude ou sua prática;
- prejudicar, culposa ou dolosamente, interesse confiado a sua responsabilidade
profissional;
- recusar-se a prestar contas de quantias, reter livros papéis ou documentos e
revelar negociações confidenciais que lhe foram confiados;
- dar conselhos aos seus clientes ou a empregadores, que ferem as disposições
expressas em lei ou os Princípios Fundamentais e as Normas Brasileiras de
Contabilidade;
- iludir ou tentar iludir a boa fé de cliente, empregador ou de terceiros, com
alterações de documentos, falsas informações ou elaboração de peças contábeis
inadequadas;
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- elaborar demonstrações contábeis sem a execução fidedigna dos Princípios
Fundamentais e das Normas Brasileiras de Contabilidade.
O CEPC em seu art 5º, indica o procedimento profissional que o Contador,
quando exercendo as atividades de perito, assistente técnico, auditor ou árbitro, deverá
respeitar.
O profissional ao transgredir as considerações deste Código, nos termos do art.
12, estará constituindo infração ética, cujas sanções aplicadas, poderão ser, dependendo de
sua gravidade a advertência reservada, a censura reservada e a censura pública.
Relembra-se que tais sanções, não eximem o contador de ser processado
judicialmente.
4.2.2.2 Responsabilidades do Auditor
Segundo Sá (1998), auditoria pode ser entendida como uma tecnologia contábil
aplicada a um ordenado exame de livros e registros, demonstrações e de quaisquer informes
ou elementos que sejam considerados de natureza contábil, visando a apresentação de
opiniões, conclusões, críticas e orientações sobre situações ou fenômenos patrimoniais da
riqueza aziendal, pública ou privada.
A NBC P 1, Normas Profissionais de Auditor Independente, estabelece as
condições de competência técnico-profissional, de independência e de responsabilidade na
execução dos trabalhos, de fixação de honorários, de guarda de documentação e sigilo, e de
utilização do trabalho do auditor interno e de especialistas de outras áreas.
Da referida norma, extrai-se os objetivos principais, cujo a sua inobservância
podem gerar obrigações cíveis, discorrendo o que segue:
– O contador, na função de auditor independente, deve manter seu nível de
competência profissional, atualizando-se continuamente, em especial aos
Princípios e Normas Contábeis, principalmente às relativas a profissão;
– Ao assumir a responsabilidade por uma auditoria das demonstrações contábeis,
deve ter conhecimento da atividade da entidade auditada, de forma suficiente
para que lhe seja possível identificar e compreender as transações realizadas e
as práticas contábeis aplicadas;
– O auditor deve ser independente, não podendo ser influenciado por qualquer
fator, que resulte em perda efetiva ou aparente, de sua independência.
– O impedimento de executação de trabalho de auditoria independente, quando
tenha exercido serviços, em relação à entidade auditada, suas coligadas,
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controladas, controladoras ou integrantes do mesmo grupo econômico, com
exceção prevista em norma;
– O auditor deve aplicar o máximo de cuidado e zelo na realização dos trabalhos
e na exposição de suas conclusões;
– O dever de imparcialidade ao opinar sobre as demonstrações contábeis;
– O dever de respeitar e assegurar o sigilo relativamente às informações obtidas
durante o seu trabalho na entidade auditada, não as divulgando, sob nenhuma
circunstância, sem autorização expressa da entidade, salvo disposição legal em
contrário;
– A responsabilidade do auditor fica restrita à sua competência profissional.
Em relação aos auditores internos, a NBC P 3 estabelece as normas referentes a
estes profissionais, que, da mesma forma que fora destacado da norma anterior, salientam-se:
– O Contador, na função de auditor interno, deverá manter o seu nível de
competência profissional pelo conhecimento atualizado das Normas Brasileiras
de Contabilidade, das técnicas contábeis, em especial as da área de auditoria,
da legislação inerente à profissão, dos conceitos e técnicas administrativas e da
legislação aplicável à Entidade;
– O dever de cautela, imparcialidade e zelo na realização dos trabalhos e na
exposição das conclusões;
– A amplitude do seu trabalho e sua responsabilidade estão limitadas à sua área
de atuação.
O auditor independente deverá ainda acatar o contido na NBC T 11, que trata das
Normas de Auditoria Independente das Demonstrações Contábeis, referindo-se de acordo com
o art 9º, inc. XI da Resolução 751/93
ao conjunto de procedimentos técnicos que tem por objetivo a emissão de parecer
sobre a adequação com que aquelas representam a posição patrimonial e financeira, o
resultado das operações, as mutações do patrimônio líquido e as origens e aplicações
de recursos de Entidade auditada, consoante às Normas Brasileiras de Contabilidade e
a legislação específica, no que for pertinente.

Para o auditor interno, a norma a respeitar é a NBC T 12, que trata da Auditoria
Interna, estabelecendo nos termos do art 9º, inc XII da Resolução 751/93
os conceitos, as regras gerais de execução dos trabalhos e de emissão de relatórios,
na auditoria interna entendida como o conjunto de procedimentos técnicos que tem
por objetivo examinar a integridade, adequação e eficácia dos controles internos,
contábeis e administrativos da Entidade, inclusive quanto às informações físicas
geradas.
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O art. 26, § 2º da Lei nº 6.385/76 que dispõe sobre o mercado de valores
mobiliários e criou a Comissão de Valores Mobiliários, definiu os deveres e as
responsabilidades dos auditores no âmbito do mercado mobiliário.
A Instrução da CVM n.º 204, de 07 de dezembro de 1993, ao dispor sobre a
responsabilidade dos auditores independentes para os fins previstos na citada lei, explica que
as empresas de auditoria contábil e os auditores contábeis independentes responderão,
civilmente, pelos prejuízos que causarem a terceiros em virtude de culpa ou dolo no exercício
de suas funções. O Auditor Independente, exercendo suas funções em seu próprio nome é
civilmente responsável, ilimitadamente, pelos prejuízos que causar a terceiros em decorrência
do exercício de suas funções. A Lei estende às empresas de auditoria contábil a
responsabilidade civil pelos prejuízos causados no exercício dessas funções em nome da
sociedade. Pertinente advertir ainda, o auditor independente no contido na Instrução da CVM
n.º 308, de maio de 1999 que trata especificamente sobre o registro e o exercício da atividade
de auditoria independente no âmbito do mercado de valores mobiliários, definindo os deveres
e as responsabilidades dos administradores das entidades auditadas no relacionamento com os
auditores independentes.
Vale lembrar que o auditor, ao exercer suas atividades nas entidades, poderá se
eximir, de certa forma, da responsabilidade, quando exigir da administração, a chamada:
Carta de Responsabilidade da Administração. Sua emissão passou ser obrigatório através da
Resolução 700 do CFC, que foi revogada pela Resolução 820 publicada em 21/01/1998, mas
que manteve a sua obrigatoriedade. A NBC T 11-IT-01 aprovada pela Resolução 752 do CFC,
indica que este documento, que é emitido pelos Administradores da entidade auditada,
confirma ao auditor a veracidade das informações e dados fornecidos, para a realização da
auditoria objetivada na entidade. Um dos seus objetivos é justamente delimitar as
responsabilidades do Auditor e da Administração, que poderão gerar obrigações futuras, nos
casos de irregularidades indenizáveis.
De acordo com a entidade auditada, além das normas que regulamentam a
profissão, o especialista deverá atentar aos regimentos, regulamentos internos, resoluções e
demais normas, como por exemplo, a Resolução do Banco Central do Brasil - CMN nº 3.081
de 29 de maio de 2003, quando da prestação de serviços de auditoria independente para as
instituições financeiras, demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do
Brasil e para as câmaras e prestadores de serviços de compensação e de liquidação, bem
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como, considerar as normas e demais determinações de entidades como a ANATEL, ANEEL,
etc e órgãos públicos Federal, Estadual e Municipal.
4.2.2.3 Responsabilidades do Perito
De acordo com a NBC P 2, Normas Profissionais de Perito Contábil, é possível
conceituar o Perito como:
o Contador regularmente registrado em Conselho Regional de Contabilidade, que
exerce a atividade pericial de forma pessoal, devendo ser profundo conhecedor, por
suas qualidades e experiência, da matéria periciada.

A referida norma estabelece as condições de competência técnico-profissional, de
independência e responsabilidade na execução dos trabalhos, de impedimentos, de recusa de
trabalho, de fixação de honorários, de sigilo e utilização de trabalho de especialistas. A partir
desta norma, pode-se destacar:
– O Contador, na função de perito-contador ou perito-contador assistente, deve
manter

adequado

nível

de

competência

profissional,

atualizando-se

continuamente, em especial às normas aplicáveis à perícia, a legislação relativa
à profissão contábil e das normas jurídicas pertinentes.
– Em obediência ao Código de Ética Profissional do Contabilista, devem
respeitar e assegurar o sigilo do que apurarem durante a execução de seu
trabalho, proibida a sua divulgação, salvo disposição legal em contrário.
– Cumprimento dos prazos e o zelo por suas prerrogativas profissionais nos
limites de sua função;
– No desempenho da atividade, devem portar-se com ética, lealdade, idoneidade
e honestidade em relação aos seus usuários.
O Perito, na realização da perícia contábil, deverá, ainda, sob pena de responder
pelos danos causados também na esfera cível, observar o contido na NBC T 13, que de acordo
com o art 9º, inc XIII da Resolução 751/93, “estabelecem os critérios e regras a serem
adotados quando do planejamento e execução da perícia, os procedimentos a serem adotados
e emissão do laudo pericial”.
Quando o Contador, na qualidade de Perito Judicial, nomeado por um juiz para
dirimir questões processuais, deverá atentar-se, também, ao Código de Processo Civil. Diante
disto, demonstra-se alguns artigos do CPC em que o perito contábil deverá observar quando
tratar de casos de:
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-

Nomeação: arts. 145, 421 e 441;

-

Deveres e escusas: arts. 146, 422 e 423;

-

Recusa ou impedimento: art. 423;

-

Prazos para o perito: art. 421 e 422;

-

Honorários: art. 33;

Os arts 145 a 147, tratam do perito e os entre os arts. 420 e 439 todos do CPC,
tratam da prova pericial, em que se exibiram, anteriormente, apenas algumas. O art. 147 e o
Parágrafo único do art. 424 do referido diploma legal, aplicam sanções aos peritos, em que, nos
casos de dolo ou culpa o perito prestar informações inverídicas ou sem motivo legítimo deixar
de cumprir os prazos estabelecidos, estas ocorrências poderão acarretar a imposição de multa
e/ou deixa-lo inabilitado por 2 anos para a execução de outras perícias judiciais, responder
sanções da lei penal, terá as ocorrências comunicadas ao órgão regulamentador da profissão e
ainda, poderá responder pelos danos causados à parte prejudicada.
Visto isso, em seguida é passado a tratar da responsabilidade do Contador frente a
Lei das Sociedades Anônimas.

4.2.3 Lei das Sociedades Anônimas (Lei nº 6.404/76)
O advento do novo Código Civil trouxe alteração nas relações empresariais e
comerciais, revogando alguns artigos expostos no Código Comercial. A Lei das Sociedades
Anônimas sempre contribuiu para preencher as lacunas existentes no que era explicitado em
relação as sociedades empresariais. Mesmo com o advento do novo código civil, a Lei das
S/A como é conhecida, continua a ter esta utilidade.
Assim, expõe-se alguns dispositivos pertinentes ao Contador cujo a sua
inobservância poderá ocasionar os efeitos da Responsabilidade Civil, ou seja, o dever de
indenizar, quando lhe é atribuída a condição de administrador de uma entidade, função esta
que é altamente acessível e poderá ser executada de forma eficiente, tendo em vista o amplo
campo de atuação em que o Contador pode estar inserido.
Na seção IV do Capítulo XII da referida lei, apresenta-se os deveres e as
responsabilidades, já observados as alterações da legislação, atribuindo ao administrador o
que segue:
- O dever de cuidado e diligência, no exercício de suas funções;
- O exercício de suas atribuições de modo que, em conformidade à lei e o
estatuto, êxito nos interesse da companhia;
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- O dever de lealdade e reserva sobre os seus negócios, vedando qualquer ato
que prejudique a empresa ou beneficie outrem;
- O dever de imparcialidade do profissional, sendo vedado a sua intervenção
quando do conflito de interesses nas operações da companhia;
- O dever de informar, dentro do que lhe fora atribuído, os questionamentos da
equipe acionária.
A responsabilidade do Contador, na qualidade de administrador, conforme
disposto no art. 158, não possui o caráter de pessoalidade, quando assumidas as obrigações
em nome da sociedade e em virtude de ato regular de gestão, respondendo, porém, civilmente,
pelos prejuízos que causar. Nos incisos e parágrafos do artigo, encontram-se expostas as
situações em que é atribuída a responsabilidade do Contador ao administrar uma empresa,
sendo assim tratado:

I - dentro de suas atribuições ou poderes, com culpa ou dolo;
II - com violação da lei ou do estatuto.
§ 1º O administrador não é responsável por atos ilícitos de outros administradores,
salvo se com eles for conivente, se negligenciar em descobri-los ou se, deles tendo
conhecimento, deixar de agir para impedir a sua prática. Exime-se de
responsabilidade o administrador dissidente que faça consignar sua divergência em
ata de reunião do órgão de administração ou, não sendo possível, dela dê ciência
imediata e por escrito ao órgão da administração, no conselho fiscal, se em
funcionamento, ou à assembléia-geral.
§ 2º Os administradores são solidariamente responsáveis pelos prejuízos causados
em virtude do não cumprimento dos deveres impostos por lei para assegurar o
funcionamento normal da companhia, ainda que, pelo estatuto, tais deveres não
caibam a todos eles.
§ 3º Nas companhias abertas, a responsabilidade de que trata o § 2º ficará restrita,
ressalvado o disposto no § 4º, aos administradores que, por disposição do estatuto,
tenham atribuição específica de dar cumprimento àqueles deveres.
§ 4º O administrador que, tendo conhecimento do não cumprimento desses deveres
por seu predecessor, ou pelo administrador competente nos termos do § 3º, deixar de
comunicar o fato a assembléia-geral, tornar-se-á por ele solidariamente responsável.
§ 5º Responderá solidariamente com o administrador quem, com o fim de obter
vantagem para si ou para outrem, concorrer para a prática de ato com violação da lei
ou do estatuto.

Nesta responsabilidade, o administrador, no caso o profissional da Contabilidade,
pode ser o terceiro causador do dano, em que, por estar realizando os serviços da empresa,
quando outrem é prejudicado, a entidade responde pelos danos, com direito a regresso contra
o Contador.
A referida Lei das S/A, está com um anteprojeto para alteração, que segundo a
CVM, visa a adequar disposições do mencionado diploma, principalmente aquelas constantes
dos seus capítulos XV, XVI, XVIII e XX, que tratam da matéria contábil, à nova realidade da
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economia brasileira, levando-se em conta o processo, cada vez mais crescente, de
globalização dos mercados, bem como a evolução havida, em nível mundial, dos Princípios
Fundamentais de Contabilidade. Em termos de responsabilidades, não há qualquer menção
para algum tipo de alteração, estendendo, porém, o disposto em lei no que concerne a
elaboração e publicação de demonstrações contábeis, as sociedades de grande porte, exigindo
a auditoria independente.
Da mesma maneira em que foi exposta a responsabilidade do Contador diante da
Lei das S/A, aborda-se adiante, as obrigações do profissional perante o Código Tributário
Nacional.

4.2.4 Código Tributário Nacional
De acordo com o Código Tributário, em seu art. 3º, “tributo é toda prestação
pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua
sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente
vinculada”.
O pagamento do tributo é de responsabilidade do sujeito passivo da obrigação
tributaria principal que pode ser o contribuinte, normalmente denominado sujeito passivo direto,
ou responsável, também chamado de sujeito passivo indireto.
O contribuinte pode ser definido como aquele que tem relação pessoal e direta
com o fato gerador do tributo. Pode ocorrer que outra pessoa, vinculada indiretamente com o
fato gerador, por imposição de lei, esteja desde logo obrigada a responder pelo seu
pagamento, como se verifica no art. 128 do CTN:
a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a
terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a
responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do
cumprimento total ou parcial da referida obrigação.

Deste modo, o contador, quando lhe é conferida esta responsabilidade, poderá
responder pelas conseqüências ocorridas. O art. 135 e incisos, dispõe acerca da
responsabilidade, confirmando que pessoas como os mandatários, prepostos, empregados,
diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado, são pessoalmente
responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. Vale a pena
ressaltar que tal responsabilidade é independente da intenção do agente ou do responsável e
da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
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Apresenta-se jurisprudência que trata da responsabilidade tributária:
A falta de recolhimento de tributos constitui, por si só, infração à lei apta a ensejar a
responsabilidade pessoal dos sócios-gerentes pelos impostos devidos pela empresa,
nos moldes do que preconiza o inciso III do artigo 135 do Código Tributário
Nacional. (AGRESP 91859/ES. Relator Min. CASTRO FILHO. Data da Decisão
27/03/2001. Órgão Julgador SEGUNDA TURMA do STJ)

Pertinente mencionar inclusive, o art. 4º, inc. V da Lei de Execução Fiscal,
confirmando a responsabilidade acima citada, indicando que a execução fiscal poderá ser
promovida contra “o responsável, nos termos da lei, por dívidas, tributárias ou não, de pessoas
físicas ou pessoas jurídicas de direito privado”.
Tem-se ainda o Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99, que regulamenta a
tributação, fiscalização, arrecadação e administração do Imposto sobre a Renda e Proventos
de Qualquer Natureza. O art. 210 confirma o disposto no art. 135 do CTN, tratando da
responsabilidade pessoal do agente.
O art. 268 trata da responsabilidade pela escrituração, que ficará nos termos da
legislação específica, sob a responsabilidade de profissional qualificado, exceto nas
localidades em que não o tenha, quando, então, ficará a cargo do contribuinte ou de pessoa
pelo mesmo designada.
De maneira explícita, o art 819 informa as responsabilidades dos contadores,
assim revelados:
O balanço patrimonial, as demonstrações do resultado do período de apuração, os
extratos, as discriminações de contas ou lançamentos e quaisquer documentos de
contabilidade, deverão ser assinados por bacharéis em ciências contábeis, atuários,
peritos-contadores, contadores, guarda-livros ou técnicos em contabilidade
legalmente registrados, com indicação do número dos respectivos registros.

Portanto, verifica-se que o Contador, ao assumir obrigações tributárias de
qualquer pessoa, física ou jurídica, tem que ser altamente conhecedor da lei, eis que sua
desatenção poderá gerar diversos ônus ao profissional.
Seguidamente, manifesta-se a respeito de seu compromisso perante as Normas
Gerais de Direito Financeiro.
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4.2.5 Normas Gerais de Direito Financeiro (Lei nº 4.320/64)
A Lei nº 4.320/64 estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e
controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito
Federal, de acordo com o disposto no art. 5º, inciso XV, letra b, da Constituição Federal.
Em seu Título IX, trata da contabilidade, podendo-se discorrer, ante a
interpretação dos seus artigos (arts. 83 a 106), que:
- A contabilidade evidenciará perante a Fazenda Pública a situação dos entes da
administração pública na, arrecadação de receitas, realização de despesas,
administração ou guarda de bens a ela pertencentes ou confiados;
- A tomada de contas dos agentes responsáveis por bens ou dinheiros públicos,
com ressalva dos da competência do Tribunal de Contas ou órgão equivalente;
- Os serviços de contabilidade serão organizados de forma a permitirem o
acompanhamento e evidenciação de todo e qualquer fato resultante da
execução orçamentária, da composição patrimonial, dos serviços industriais,
com o levantamento dos balanços gerais, a análise, com a forma de
evidenciação estabelecida em lei e a interpretação dos resultados econômicos e
financeiros.
No Projeto de Lei Complementar que dispõe sobre as finanças públicas, nos
moldes do art. 165, §9 da Constituição Federal, em relação a Proposta Preliminar de alteração
do Substitutivo ao PLC 135/96 (Projeto de Lei para substituir a Lei 4.320/64) ao tratar do
responsável pela contabilidade pública, exibiu em suma, no seus arts. 154 a 156, o que segue:
- A contabilidade da entidade deverá ser promovida por profissional
regularmente habilitado no qual lhe caberá a responsabilidade, sendo
expressamente vedada a gestão orçamentária e financeira por profissional não
habilitado;
- Todas as demonstrações contábeis serão assinadas, os livros de contabilidade
autenticados e rubricados pelo contador, respondendo pelas informações nelas
contidas, inclusive nos casos de omissão ou falseamento de informações,
respondendo solidariamente nos casos de prejuízos patrimoniais.
Apesar de ainda ser um projeto de lei, observa-se a importância do contador
também na área pública, regulando a sua responsabilidade.
A contabilidade pública, quando elaborada de maneira transparente e honesta,
traduz para os gestores e principalmente para a sociedade brasileira, o desempenho dos
governantes na aplicação dos recursos públicos, divulgadas por meio de seus balanços e
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demais demonstrações contábeis. A Lei de Responsabilidade Fiscal confirma esta assertiva
em seus artigos abaixo elencados:
Art. 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada
ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os planos,
orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo
parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de
Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos.
Parágrafo único. A transparência será assegurada também mediante incentivo à
participação popular e realização de audiências públicas, durante os processos de
elaboração e de discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos.
Art. 49. As contas apresentadas pelo Chefe do Poder Executivo ficarão disponíveis,
durante todo o exercício, no respectivo Poder Legislativo e no órgão técnico
responsável pela sua elaboração, para consulta e apreciação pelos cidadãos e
instituições da sociedade.

Nesta esfera, o Contador, estará sendo responsabilizado, pois, apesar da LRF,
estabelecer, dentre outras disposições, as prestações de contas dos governantes, este controle é
executado pelo profissional contábil, que certamente, ficará responsável pela elaboração e as
informações evidenciadas.
Portanto, ficou revelado a ligação da responsabilidade com as atividades do
Contador, em que a inobservância das normas e demais prerrogativas legais, inclusive outras
não explicitadas, poderão gerar o dever do ressarcimento aos possíveis prejudicados.
Posteriormente, demonstram-se algumas infrações na esfera administrativa,
cometidas por contadores, junto aos CRC’s e a CVM.
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5. INFRAÇÕES COMETIDAS PELO CONTADOR
Neste momento, revela-se alguns casos de processos administrativos cometidas
pelo Contador, bem como, outras informações junto ao Conselho Regional de Contabilidade
de Santa Catarina por meio de entrevista semi-estrurada, cujo questionário encontra-se no
apêndice da presente monografia, e ainda levantamento de dados disponíveis em seu site na
Internet. Busca de informações sobre o assunto, por meio da Internet, nos outros CRC’s do
Brasil e na Comissão de Valores Mobiliários. Antes, porém, interessante conhecer o papel do
órgão regulamentador da profissão e o respectivo setor de fiscalização.
5.1 PAPEL DOS CONSELHOS REGULAMENTADORES DA PROFISSÃO
A profissão dos diplomados em Ciências Contábeis é reconhecida em lei, através
do Decreto-lei nº 9295 de 27 de maio de 1946 que criou o Conselho Federal de Contabilidade,
definindo as atribuições do Contador e do Técnico em Contabilidade, bem como outras
providências.
O Conselho Federal de Contabilidade - CFC e os Conselhos Regionais
normatizam e fiscalizam a profissão.
A resolução 960 do CFC de 30 de abril de 2003, estabeleceu o Regimento Geral
dos Conselhos de Contabilidade, apresentando, dentre outras considerações, a constituição, as
características, a composição, as prerrogativas da profissão, as finalidades e competência dos
conselhos.
a) Número de Contadores
Pertinente conhecer a quantidade de profissionais registrados nos Conselhos
Regionais de Contabilidade no Brasil, para tomar como parâmetro ao analisar a quantidade de
profissionais infratores. O quadro abaixo revela a distribuição de contadores no território
nacional, dados estatísticos até o ano de 2003:
CRC Téc. Cont. %Estado Contad. %Estado
AC
AL
AM
AP
BA
CE
DF
ES
GO
MA
MG

840
1.962
2.223
544
5.973
4.338
5.431
3.759
3.808
2.011
26.716

95,45%
61,35%
57,52%
59,52%
54,32%
54,18%
56,90%
52,88%
60,06%
61,80%
68,75%

40
1.236
1.642
370
5.023
3.669
4.113
3.350
2.532
1.243
12.144

4,55%
38,65%
42,48%
40,48%
45,68%
45,82%
43,10%
47,12%
39,94%
38,20%
31,25%

Total
880
3.198
3.865
914
10.996
8.007
9.544
7.109
6.340
3.254
38.860

%Brasil Classif.* Organiz. %Brasil Classif.**
0,26%
0,96%
1,16%
0,27%
3,29%
2,40%
2,86%
2,13%
1,90%
0,97%
11,63%

26º
21º
17º
25º
7º
10º
8º
11º
12º
20º
3º

99
672
440
70
2.387
1.836
1.739
1.584
2.427
532
6.890

0,16%
1,06%
0,69%
0,11%
3,77%
2,90%
2,74%
2,50%
3,83%
0,84%
10,87%

26º
16º
20º
27º
8º
9º
10º
11º
7º
18º
3º
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MS
MT
PA
PB
PE
PI
PR
RJ
RN
RO
RR
RS
SC
SE
SP
TO
Total

2.794
2.904
2.211
1.989
6.578
2.055
10.507
21.333
1.375
1.937
304
15.165
7.126
2.403
50.112
928
187.326

67,88%
1.322
52,59%
2.618
35,92%
3.945
45,91%
2.343
69,66%
2.865
56,74%
1.567
51,50%
9.896
49,25% 21.987
45,50%
1.647
69,68%
843
61,04%
194
50,61% 14.797
53,77%
6.127
69,75%
1.042
55,68% 39.890
69,83%
401
56,06% 146.846

32,12%
47,41%
64,08%
54,09%
30,34%
43,26%
48,50%
50,75%
54,50%
30,32%
38,96%
49,39%
46,23%
30,25%
44,32%
30,17%
43,94%

4.116
1,23%
5.522
1,65%
6.156
1,84%
4.332
1,30%
9.443
2,83%
3.622
1,08%
20.403
6,11%
43.320 12,96%
3.022
0,90%
2.780
0,83%
498
0,15%
29.962
8,97%
13.253
3,97%
3.445
1,03%
90.002 26,93%
1.329
0,40%
334.172 100,00%

16º
14º
13º
15º
9º
18º
5º
2º
22º
23º
27º
4º
6º
19º
1º
24º

1.100
1,74%
1.224
1,93%
617
0,97%
100
0,16%
1.390
2,19%
440
0,69%
5.809
9,17%
4.080
6,44%
875
1,38%
480
0,76%
150
0,24%
8.980 14,17%
3.582
5,65%
331
0,52%
15.197 23,99%
326
0,51%
63.357 100,00%

14º
13º
17º
25º
12º
21º
4º
5º
15º
19º
24º
2º
6º
22º
1º
23º

* CLASSIFICAÇÃO POR ORDEM PERCENTUAL DE PROFISSIONAIS REGISTRADOS
** CLASSIFICAÇÃO POR ORDEM PERCENTUAL DE ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS

Quadro 04 – Distribuição Nacional dos Contadores
Fonte: <http://www.crcsc.org.br> Acesso em 25/10/03

Isto posto, demonstrado o número de contadores no Brasil e a partir atribuições
mencionadas, discorre-se sobre os Conselhos Federal e Regionais.

5.1.1 Conselho Federal de Contabilidade
O CFC, integrado, no mínimo, por um representante de cada Unidade da
Federação e respectivo suplente, tem por finalidade:
- Orientar, normatizar e fiscalizar o exercício da profissão contábil, por
intermédio dos Conselhos Regionais de Contabilidade, cada um em sua base
jurisdicional, nos Estados e no Distrito Federal;
- Representando os CRC’s, e sob a forma de Conselho Especial de Tomada de
Contas, examinar e julgar as contas do CFC, organizadas e prestadas por seu
Presidente.
O art. 17, da Resolução acima referida, estabelece a competência do CFC, em que
pode ser destacado:
- elaboração, aprovação e alteração do Regulamento Geral, seu Regimento
Interno, as Normas Brasileiras de Contabilidade e os princípios que as
fundamentam;
- exercer a função normativa superior, disciplinando e acompanhando a
fiscalização do exercício profissional;
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- aprovação, orientação e acompanhamento dos programas das atividades dos
CRC’s, especialmente na área da fiscalização;
- zelar pela dignidade, independência, prerrogativas e valorização da profissão e
de seus profissionais;
- apreciar e julgar os recursos de decisões dos CRC’s;
Pertinente conhecer a organização do CFC, cujo organograma apresenta-se no
Anexo 03, bem como a competência dos órgãos deliberativos. Desta feita, exibe-se a função
dos Órgãos Deliberativos, especialmente as Câmaras de Registro e Fiscalização, Câmaras de
Ética:
a) Câmaras de Registro e Fiscalização
Repartição do plenário do Conselho Federal de Contabilidade, esta câmara, se
responsabiliza, entre outras atribuições, do que segue:
- Exame e julgamento dos recursos das decisões dos CRC’s, saneamento,
avocação e devolução de processos, determinando as diligências necessárias à
instrução processual;
- Responder consultas relativas ao registro e fiscalização do exercício
profissional.
b) Câmaras de Ética
Responsável pela deliberação dos assuntos relacionados com ética contábil, trata
especificadamente do seguinte:
- Exame e julgamento dos recursos das decisões dos Tribunais Regionais de
Ética, avocação e devolução de processos, determinando as diligências
necessárias à instrução processual;
- Responder consultas sobre questões relacionadas à ética no exercício da
profissão contábil.
Além das duas câmaras explanadas anteriormente, o Plenário do CFC está
composto também da Câmara Técnica e da Câmara de Controle Interno, cujas funções não
carece de recepção, eis que não envolve os objetivos do trabalho.

5.1.2 Conselhos Regionais de Contabilidade
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Os

Conselhos

Regionais

de

Contabilidade,

que

são

hierarquicamente

subordinados ao Conselho Federal de Contabilidade, conforme Decreto-Lei nº 9.295, têm
como finalidade principal, a fiscalização do exercício contábil e efetuar o registro dos
profissionais da contabilidade e das empresas de serviços contábeis.
O art. 18 da Resolução 960/03, expõe a competência dos CRC’s, dos quais se
relavam:
- adotar e promover todas as medidas necessárias à realização de suas
finalidades;
- elaborar e aprovar seu Regimento Interno, Resoluções, submetendo-os à
homologação do CFC;
- desenvolver ações necessárias à fiscalização do exercício profissional e demais
atos de sua competência;
- julgar infrações e aplicar penalidades previstas neste Regulamento Geral e em
atos normativos baixados pelo CFC;
-

funcionar como Tribunal Regional de Ética e Disciplina;

Conhecido brevemente a respeito do CFC e dos CRC’s, aborda-se, em seguida,
sobre o departamento de fiscalização.

5.2 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO
Atribuída a competência de fiscalizar o exercício da profissão contábil, os
Conselhos Regionais de Contabilidade, através de seus órgãos próprios, especialmente o setor
de fiscalização, possuem função de impedimento e a punição dos infratores.
Com a intenção de evitar a ocorrência de transgressões disciplinares e éticas, os
CRC’s, procuram divulgar aos profissionais, as Normas Brasileiras de Contabilidade e demais
legislações específicas da profissão.
É conferida a responsabilidade do exame de livros e documentos de terceiros,
quando necessário à instrução de processos administrativos, bem como as reclamações e
representações escritas sobre os serviços de registro e infrações do exercício da profissão e,
ainda, fazer a representação às autoridades competentes quando necessário.
A Súmula do CFC nº 09 revela que:
A competência dos Conselhos de Contabilidade para aplicar penalidade alcança o
leigo. É infração do art. 20 do Decreto-lei nº 9.295/46. Concomitantemente, o CRC
fará representação à autoridade competente, denunciando o exercício ilegal da
profissão.
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Deste modo, percebe-se que os entes fiscalizadores recebem as denúncias das
pessoas que por ventura se sintam lesadas pelo exercício das atividades dos profissionais de
contabilidade, cujo procedimento a ser adotado será visto posteriormente.
Pela Resolução nº 890/00 do CFC, que, dentre outras atribuições, revelou os
Parâmetros Nacionais de Fiscalização, a ação fiscalizadora deverá ser realizada em Trabalhos
de Perícia Contábil, Trabalhos de Auditoria Contábil, Demonstrações Contábeis, Elaboração
de Escrituração Contábil e de Contrato de Prestação de Serviços Profissionais e Declaração
Comprobatória de Percepção de Rendimentos (DECORE). Deverão constar ainda no Plano de
Trabalho Anual dos Conselhos Regionais de Contabilidade, as metas de diligências para o
cumprimento dos parâmetros fixados pelo Conselho Federal de Contabilidade.
Desta feita, nos termos da Resolução 960/03, recordando que a mesma dá as
prerrogativas profissionais e o exercício da profissão contábil, em que se destacam como
infrações contábeis, consoante se verifica no art. 24, os seguintes:
- transgressão ao Código de Ética Profissional, aos Princípios Fundamentais de
Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade;
- exercer a profissão sem o devido registro no CRC ou, quando impedido;
- manter conduta incompatível com o exercício da profissão, desde que não
previsto em outro dispositivo;
- incidir em erros reiterados, evidenciando incapacidade profissional;
- praticar, no exercício da atividade profissional, ato que a lei define como crime
ou contravenção;
- praticar ato destinado a fraudar as rendas públicas.
No art. 25, indicam as penalidades, que consistem em multas, advertência
reservada, censura reservada, censura pública, suspensão do exercício profissional e
cancelamento do registro profissional.
Por fim, nos termos desta resolução, administrativamente, o poder de punir a
quem infringir as disposições deste Regulamento Geral e da legislação vigente é atribuição
exclusiva e privativa de Conselho de Contabilidade.
Como forma a legal de punir os infratores se dá por meio da instauração de
processos administrativos, passa-se a discorrer sobre os mesmos.

5.3 PROCESSOS ADMINISTRATIVOS
Cada Conselho Regional possui uma forma diferenciada de gerir seus atos. No
que se refere a instauração de inquéritos administrativos os procedimentos processuais devem
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obediência a Resolução nº 949/02 do CFC. Para a abertura do processo administrativo, além
do exercício regular da fiscalização, tem-se as denúncias, que contribuem na investigação do
exercício ilegal da profissão.
O procedimento adotado para o oferecimento da denúncia pelo lesado, nos termos
do art. 41 da resolução, tem seu inicio com um requerimento por escrito, em duas vias
assinadas, encaminhado ao presidente do CRC, sugerindo-se que contenha no mínimo:
- a identificação do denunciante, com o nome completo/razão social,
qualificação, contrato social (pessoa jurídica), endereço, telefone para contatos
e CPF/CNPJ;
- a identificação do denunciado, com todos os seus dados, como: nome e
endereço do profissional ou do escritório de contabilidade, mencionando-se,
neste último caso, o nome do contabilista responsável;
- lista dos serviços contratados;
- data de contratação dos serviços;
- descrição pormenorizada das irregularidades e circunstâncias em que foram
constadas;
- documentos hábeis que comprovem a prática da infração. É pertinente a
apresentação do Contrato de Prestação de Serviços celebrado entre as partes,
para dar maior segurança no cumprimento dos deveres e direitos dos
contadores e dos clientes e, ainda, a apresentação dos três últimos recibos de
honorários;
- instrumento de procuração, caso a denúncia seja feita por representante legal
do denunciante.
Em continuidade ao procedimento a ser adotado, assim que acolhida a denúncia,
o CRC irá cadastrá-la, atribuindo-lhe um número de expediente e iniciará o trabalho de
verificação. Normalmente, esta verificação iniciando-se com a oitiva do denunciado,
podendo, ser solicitado a qualquer um dos envolvidos a apresentação de novos documentos.
Finalizado o processo de levantamento e análise dos dados, será determinado, ou o
arquivamento da denúncia, ou a instauração de processo disciplinar.
A emissão de notificações, mostra-se como forma de anteceder ou evitar uma
possível transgressão à legislação contábil, impedindo a abertura de auto de infração ou
mesmo, representação
Para o cumprimento do processo de fiscalização, com fulcro no art. 39 da
Resolução n.º 949/02, lavra-se, primeiramente, o auto de infração que é o documento hábil
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para a autuação e descrição de prática infracional, onde os indícios de autoria, materialidade e
tipicidade estão caracterizados, que, assim como na denúncia, conterá capa com cores
próprias, para distinção dos tipos de processos, a sua numeração e data de abertura, nome do
autuado, com a respectiva qualificação, descrição básica da infração imputada e o seu
enquadramento legal, bem como o número dos processos correlatos em casos de existência.
Os processos deverão ser instruídos, nos moldes do art. 47 da Resolução 949/02,
autuando-se da seguinte forma:
I – auto de infração;
II – provas que levaram à lavratura do auto de infração;
III – informações cadastrais atualizadas do autuado quando se tratar de Contabilista
ou Organização Contábil;
IV – defesa e documentos que a acompanham;
V – relatório do setor de fiscalização, inclusive com dados sobre os antecedentes do
autuado;
VI – parecer do Conselheiro Relator de primeira instância;
VII – deliberação da Câmara Julgadora de primeira instância;
VIII – ato de homologação do Plenário do CRC.

Do rol acima elencado, outros documentos comprobatórias poderão ser juntados.
Após distribuição do processo ao Conselheiro Relator, com a regular notificação e
apresentação da defesa do indiciado, o CRC, por meio das Reuniões Plenárias Ordinárias
julgam o processo, cuja decisão poderá ser recorrida.
Diante do exposto, revelam-se informações referentes aos procedimentos e
processos administrativos, infrações entre outros dados pertinentes, junto ao Conselho
Regional de Contabilidade de Santa Catarina, demais Conselhos Regionais brasileiros e a
CVM.

5.3.1 Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina
O Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina tem como atribuições
básicas a orientação, normatização, registro e fiscalização do exercício da profissão contábil
em Santa Catarina. Sua missão, consoante se verifica em sua página na Internet, é promover a
manutenção, educação e desenvolvimento da profissão contábil com ética e responsabilidade,
aliados aos serviços de cadastro, registro e fiscalização dos contabilistas e organizações
contábeis do Estado de Santa Catarina, objetivando satisfazer aos anseios da categoria e da
sociedade.
Ademais, com o intuito de buscar de informações relativas a aplicação da
legislação contábil, no que diz respeito aos processos administrativos e as atividades do
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departamento fiscal, no Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina, por meio de
questionário semi-estruturado, junto ao Setor de Fiscalização com a Sra. Cláudia Casemiro,
gerente da fiscalização e em buscas no próprio site, foram apurados os dados a seguir
arrolados.
Em todo processo de fiscalização em Santa Catarina, estão envolvido 10
conselheiros, 8 fiscais, 2 auxiliares, contando ainda com o apoio do Setor Jurídico. Os fiscais
fazem um número médio de 1500 diligências por mês, divididos por regiões, em que 6 dos
fiscais estão dispostos nas Macrodelegacias (Joinville, Blumenau, Itajaí, Lages, Criciúma e
Chapecó) e 2 na sede em Florianópolis. Nos anos de 1999 e 2000, compara-se o número de
diligências efetuadas, conforme o quadro a seguir:
ATIVIDADES
Diligências na capital
Diligências no interior
TOTAL
Total de cidades visitadas
Média de Diligências/cidades
Total de visitas a delegacias

1999
615
3.652
4.267
294
15
39

2000
991
3.669
4.660
278
17
69

Quadro 05 - Diligências do CRC/SC
Fonte: <http://www.crcsc.org.br/balancosocial/atividades1.htmades> Acesso em 31/05/03

Das denúncias, cujo modelo apresenta-se no Anexo 04, recebidas em média de 10
por mês, normalmente realizada por clientes e ex-clientes de contadores, as principais
reclamações são referentes a retenção de documentos e a inexecução dos serviços contratados.
Além das denúncias, o setor se policia com informações do cadastro do CRC, visitas nos
locais, Serasa e órgãos públicos, para o controle do exercício legal e regular da profissão, o
que chegou a gerar, nos últimos 2 anos uma média de 200 processos administrativos por mês.
As ações e o número de processos abertos pela fiscalização neste Estado ficam demonstrados
nos quadros abaixo:
Ações do setor de fiscalização
ATIVIDADES
Ofícios Expedidos
Denúncias recebidas
Notificações
Auto de Infração
Auto de Representação

1999
2.494
32
263
26
128

2000
1.393
73
90
50
73

Quadro 06 – Estatística das atividades de fiscalização
Fonte: <http://www.crcsc.org.br/balancosocial/atividades1.htmades> Acesso em 31/05/03

Analisando o quadro acima, verifica-se um acréscimo considerável no número de
denúncias do ano de 1999 para o ano 2000, o que se pode concluir uma maior atenção por
parte dos usuários da contabilidade, nos serviços prestados pelos contadores. Verifica-se ainda
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um aumento em quase 100% na emissão do auto de infração nos dois anos, e em relação ao
auto de representação uma baixa em sua expedição. A diferença entre os dois referidos autos é
que o de infração, os dados são identificados em diligências e já o auto de representação,
baseia-se através da coleta de dados. Diante disto, o quadro 06, demonstra o número de
processos iniciados pela fiscalização nos anos de 1999 e 2000.
Número de processos abertos pela fiscalização
ATIVIDADES
Processos Disciplinares Abertos - D.L. 9295/46
Processos Éticos Abertos - Res. CFC 803/96
Processos Arquivados p/ Res. CFC 273/70 - Sumário
Processos Arquivados por pagamento de multa
Processos Disciplinares Suspensos
Processos Éticos com pena de Advertência Reservada
Processos Éticos com pena de Censura Reservada
Processos Éticos com pena de Censura Pública
Processos Éticos encaminhados ao CFC em fase de recurso

1999
90
66
902
5
13
18
24
8
40

2000
74
50
24
66
12
20
17
5
35

Quadro 07 – Abertura de processos
Fonte: <http://www.crcsc.org.br/balancosocial/atividades1.htmades> Acesso em 31/05/03

Demonstrado o número de processos abertos, em que é perceptível uma
diminuição naquele biênio, na abertura de processos administrativos e éticos, deve-se relatar
que os processos éticos não são passíveis de arquivamento, ou seja, uma vez que o
profissional incorrer em infração ética, ficará sujeito a alguma das penalidades previstas no
art. 12 do CEPC.
Em relação aos processos administrativos e éticos de 2002 e 2003, demonstra-se,
com a ressalva que a partir de 01/07/2003 passaram a ser unificados:
Infração/Ano
Suspensão
Arquivado
Multado

Processos Administrativos em 2002 e 2003
2002
10
56
31

2003
05
29
39

Quadro 08 – Estatística dos processos administrativos
Fonte: respostas à entrevista semi-estruturado

Analisando o quadro, verifica-se um acréscimo nas multas e uma diminuição na
suspensão dos profissionais, o que se pode concluir que o profissional da Contabilidade vem
executando seus serviços com maior cautela, tendo em vista que, o maior número de infrações
cometidas são as menos graves, eis que passives de multa e não de suspensão ao Contador.
As maiores ocorrências de infrações administrativas do ano de 2003, foram: a
inexecução dos serviços contratados, apropriação indébita e a incapacidade técnica.
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O quadro a seguir revela as sanções imputadas aos profissionais, por infrações
éticas, em que as maiores ocorrências em 2003 foram: aviltamento de honorários,
concorrência desleal e a assinatura de documentos elaborados por outro profissional.
Sanção/Ano
Censura Reservada
Censura Publica
Advertência Reservada

Processos Éticos em 2002 e 2003
2002
11
03
39

2003
07
00
11

Quadro 09 – Estatística dos processos éticos
Fonte: respostas à entrevista semi-estruturado

Verificado o decréscimo nas infrações éticas, pertinente revelar que Transitada em
Julgado a decisão que aplicou uma das três penalidades ao Contador, censura reservada,
advertência reservada e censura pública, em que as duas primeiras, as reservadas, serão
aplicadas pelo Presidente do Tribunal de Ética exclusivamente para o profissional infrator,
enquanto a pena de censura pública tem sua propagação através de nota publicada em órgão
de divulgação.
Em pergunta a Gerente de Fiscalização, no que se refere a responsabilidade do
Contador com o advento do novo Código Civil, a mesma respondeu afirmando que foi
observada uma maior preocupação dos profissionais, facilitando o cumprimento das
exigências do CRC. Tal argumento é percebido ao comparar o número de processos éticos e
administrativos, que diminuíram de 1999 a 2003, como anteriormente demonstrados.
No site do CRC/SC, apontam-se algumas infrações éticas cometidas pelos
contabilistas:
-

Angariar clientes por meio de agenciador;

-

Inexecução dos serviços contábeis para os quais foi expressamente contratado;

-

Inexecução de serviços contábeis obrigatórios;

-

Adulteração ou manipulação fraudulentas na escrita ou em documentos, com o
fim de favorecer a si mesmo ou clientes;

-

Apropriação indébita;

-

Incapacidade técnica;

-

Incapacidade técnica em virtude de erros reiterados (precedida de processo de
sindicância);

-

Aviltamento de honorários;

-

Concorrência desleal;

-

Anúncio que resulte na diminuição de colega ou de organização contábil;
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-

Retenção abusiva, danificação ou extravio de livros ou documentos contábeis,
comprovadamente entregues aos cuidados do contabilista.

As infrações supra citadas são as mais comuns no âmbito nacional, como será
explanado no próximo item, que tratará a respeito dos outros Conselhos Regionais de
Contabilidade.
Observando o questionário semi-estruturado que se encontra no apêndice, apesar
de solicitado junto ao CRC/SC, a revelação de alguns inquéritos administrativos, excluindo as
informações sigilosas dos infratores, o requerimento não pôde ser fornecido, em virtude de
serem dados absolutamente sigilosos do Conselho Regional de Contabilidade de Santa
Catarina.
Diante desta negativa, passa-se a tratar dos casos dos outros CRC’s e da CVM em
que se foi possível a apresentação de alguns processos administrativos.

5.3.2 Demais Conselhos Regionais de Contabilidade
Assim como ocorre no Conselho Regional de Santa Catarina, os demais conselhos
regionais funcionam com o objetivo de atender a fiscalização do exercício contábil e efetuar o
registro dos profissionais da Contabilidade e das empresas de serviços contábeis consoante se
verifica na legislação. Percebe-se também, nos conselhos regionais, uma preocupação muito
forte com o profissionalismo do Contador. Com raras exceções, os CRC’s contam com sites,
cuja navegação na internet é bastante clara e objetiva, prestando as diversas informações aos
visitantes da página do respectivo conselho.
Na busca de levantamento de dados, especialmente do setor de fiscalização e
principalmente apresentação de exemplos de processos administrativos, verificou-se nos
Conselhos Regionais de Contabilidade do Rio de Janeiro, do Maranhão, do Ceará, do Sergipe
e em Conselhos de Contabilidade que prestavam a informação, que a maioria das infrações
cometidas e evidenciadas pelo CRC/SC, eram idênticas. No Conselho Regional de
Contabilidade do Ceará destacou inclusive algumas infrações disciplinares, informando a
infração, o enquadramento legal e a pena aplicada, como se verifica no quadro nº 10:
Infração
Diplomado sem registro no CRC-CE, no
exercício da profissão.
Contabilista suspenso ou c/ registro
profissional baixado, no exercício da
profissão.
Omissão de categoria profissional em
trabalhos executados.

Enquadramento
Art. 12 do DL 9295/46, c/c art. 21, e art. 24, II,
da Res. CFC 825/98, e arts. 1º e 2º, da Res. CFC
867/99
Art. 20, DL 9295/46 (IN 05/95), c/c art. 20 e art.
24, II, da Res. CFC 825/98, e art. 31, da Res.
CFC 867/99.
Art. 20, § único, do DL 9295/46, c/c art. 20, § 2º
e art. 24, VIII, da Res. CFC 560/83.

Penalidade
Multa pecuniária
variável.
Multa pecuniária
variável.
Multa pecuniária
variável
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Retenção abusiva de livros/documentos
de clientes.
Contabilista inadimplente com suas
anuidades, no exercício da profissão.

Art. 27, "e", do DL 9295/46, c/c a Súmula 02 do
CFC, e art. 24, IX e XVI, da Res. CFC 825/98.
Art. 21 do DL 9295/46, c/c art. 24, IV, da Res.
CFC 825/98, e art. 1º, da Res. 814/97.
Art. 15, do DL 9295/46, c/c art. 21, § 1º, e art.
Escritório individual sem registro
27, da Res. CFC 825/98, e arts. 1º e 2º, II, da Res.
cadastral no CRC-CE.
CFC 868/98 e Res. CRC-CE
Escritório individual inadimplente com Art. 22, do DL 9295/46, c/c art. 24, IV, da Res.
o CRC-CE
CFC 825/98.
Contabilista que não utiliza o formulário
padrão do CFC nas declarações Art. 1º, § único da Res. CFC 872/2000, c/c art. 24
comprobatórias
de
rendimentos VIII, da Res. CFC 825/98.
(DECORE).
Art. 27, "c", do DL 9295/46, c/c a Súmula 08 do
Contabilista que firma DECORE sem
CFC, art. 24, XIII, XVII, e XIX, da Res. CFC
base em documentação hábil e legal.
825/98, e art. 3º da Res. CFC 872/2000.
Art. 27, "d", do DL 9295/46, c/c a Súmula 08 do
Contabilista que firma DECORE sem
CFC, art. 24, XIII, XVII, e XIX, da Res. CFC
base em documentação hábil e legal.
825/98, e art. 3º da Res. CFC 872/2000.
Beneficiário da DECORE firmada sem Art. 32, § 3º, do DL 9295/46, c/c art. 24, XXIV,
documentação hábil e legal.
da Res. CFC 825/98, c/c Res. 815/97.
Elaborar demonstrações contábeis em Incisos 3.2, e/ou 3.3 e/ou 3.4 e/ou 3.5 e/ou 3.6 da
desacordo com as Normas Brasileiras de NBC T 3 aprovada p/ Res. CFC 686/90, c/c art.
Contabilidades (NBC)
24, inciso VI, da Res. CFC 825/98.
Art. 27, "c", do DL 9295/46, c/c Súmula 08 do
Elaborar demonstrações contábeis sem
CFC, e incisos 2.1.3 e 2.1.4 da NBC T 2,
respaldo em documentação hábil e
aprovada p/ Res. 563/83, e art. 24, incisos VI,
idônea.
XVIII e XIX, da Res. CFC 825/98.
Art. 27, "d", do DL 9295/46, c/c Súmula 08 do
Elaborar demonstrações contábeis sem
CFC, e incisos 2.1.3 e 2.1.4 da NBC T 2,
respaldo em documentação hábil e
aprovada p/ Res. 563/83, e art. 24, incisos VI,
idônea.
XVIII e XIX, da Res. CFC 825/98.
Incisos 2.1.4 e 2.1.5.4 da NBC T 2.1, aprovada p/
Elaborar demonstrações contábeis sem
Res. CFC 563/83, e art. 24, VI, da Res. CFC
transcrição no Livro Diário.
825/98.
Art. 26, do DL 9295/46, c/c art. 24, II e XI, da
Técnico em contabilidade responsável
Res. CFC 825/98, e art 3º, itens 33 e 34 da Res.
por trabalhos de auditoria.
560/83.
Art. 26, do DL 9295/46, c/c art. 24, II e XI, da
Técnico em contabilidade responsável
Res. CFC 825/98, e art 3º, item 35, da Res.
por perícias contábeis.
560/83.

Suspensão de 06
meses a 01 ano.
Multa pecuniária
variável
Multa pecuniária
variável
Multa pecuniária
variável
Multa pecuniária
variável
Multa pecuniária
variável
(se ação culposa)
Suspensão de 06
meses a 01 ano.
(se ação dolosa)
Multa pecuniária
variável
Multa pecuniária
variável
Multa pecuniária
variável
(se ação culposa)
Suspensão pelo
prazo de até 05
anos.
(se ação dolosa)
Multa pecuniária
variável
Multa pecuniária
variável
Multa pecuniária
variável

Quadro 10 – Principais infrações disciplinares do CRC/CE
Fonte: <http://www.ce-ce.org.br/crc2/irregularidadesfiscais.htm> Acesso em 31/05/2003.

Em análise ao enquadramento da infração que os contadores foram autuados,
observando que as normas foram relatadas no capítulo anterior, assemelham-se com a que foi
exposta pelo Conselho Regional de Santa Catarina. Do mesmo modo ocorreu em São Paulo e
em Sergipe, que pelas suas páginas na Internet, revelaram a relação dos profissionais
suspensos, cujo a do último Estado, encontra-se presente no Anexo 05. Vale expor ainda que
a Resolução 825/83 foi revogada pela Resolução 960/03.
Em relação a apresentação de processos administrativos reais, nenhum CRC
revelou em seu site tal informação, com exceção do Conselho Regional do Rio de Janeiro que
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apresenta 8 casos de infrações ao código de ética, demonstrando toda a tramitação até a sua
conclusão. Dentre os casos expostos, escolheu-se uma das infrações, que se encontra no
Anexo 06, qual seja: a auferição de provento em função do exercício profissional que não
decorra exclusivamente de sua prática lícita, prejudicando culposa ou dolosamente,
infringindo o artigo 3º, incisos III e X do CEPC, cujo todo procedimento que se inicia com a
denúncia e finaliza-se com a decisão e o conseqüente arquivamento, após o seu cumprimento.
A seguir, aborda-se brevemente a respeito da CVM, revelando também, alguns
casos que resultaram em processos administrativos.

5.3.3 Comissão de Valores Mobiliários
A Comissão de Valores Mobiliários, com sede na cidade do Rio de Janeiro, criada
pela Lei n.º 6385/76, tem poderes para disciplinar, normatizar e fiscalizar a atuação dos
diversos integrantes do mercado. Nos termos da lei, cabe a CVM, entre outras, disciplinar as
seguintes matérias:
- credenciamento de auditores independentes e administradores de carteiras de
valores mobiliários;
- organização, funcionamento e operações das bolsas de valores;
- administração de carteiras e a custódia de valores mobiliários;
- suspensão ou cancelamento de registros, credenciamentos ou autorizações;
- suspensão de emissão, distribuição ou negociação de determinado valor
mobiliário ou decretar recesso de bolsa de valores;
De acordo com informações da sua página na Internet, para a CVM, nos termos
da lei, é atribuída a competência para apurar, julgar e punir irregularidades eventualmente
cometidas no mercado. Diante de qualquer suspeita a CVM pode iniciar um inquérito
administrativo, através do qual, recolhe informações, toma depoimentos e reúne provas com
vistas a identificar claramente o responsável por práticas ilegais, oferecendo-lhe, a partir da
acusação, amplo direito de defesa.
O Colegiado tem poderes para julgar e punir o faltoso, cujas penalidades variam desde a
simples advertência até a inabilitação para o exercício de atividades mercantis, bem como, as
multas pecuniárias.
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Em seu site, foi possível o acesso aos inúmeros processos administrativos julgados. Diante
disto, apresenta-se algumas ementas dos inquéritos, cujo a íntegra poderá ser visualizada na
sua página na internet (<http://www.cvm.org.br>):
a) Inquérito nº: RJ2002/5101
Data de Julgamento: 09/10/2003
Ementa: O auditor independente no exercício de sua atividade no âmbito do
mercado de valores mobiliários deve observar as normas baixadas pelo Conselho
Federal de Contabilidade e pelo IBRACON, bem como conservar toda a
documentação utilizada em seu trabalho. Infração ao artigo 20 e ao item III do artigo
25, ambos da Instrução CVM Nº 308/99. - Inabilitação e Suspensão do Registro de
Auditor Independente.
Resumo da decisão não divulgada.

b) Inquérito nº: RJ2001/9999
Data de Julgamento: 10/04/2003
Ementa: Auditora Samar Auditores e Contadores S/C e outros - Elaboração de
demonstrações financeiras de companhia aberta sem observância da legislação e
regulamentação aplicáveis. Responsabilidade de Administradores - Multa.
Responsabilidade de Auditores - Suspensão do registro e multa.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, decidiu
rejeitar as preliminares argüidas pelos acusados e:
1) Responsabilizar os indiciados pelas irregularidades cometidas e aplicar-lhes, com
base no inciso II do artigo 11 da Lei nº 6.385/76, as seguintes penalidades:
•

Auditora Samar Auditores e Contadores S/C, a penalidade de suspensão de

registro de auditor independente na CVM pelo prazo de 2 (dois) anos, por infração
aos artigos 19 e 20, art. 25, letra 'a' e parágrafo único da Instrução CVM nº 308/99;
ao art. 14-B da Instrução CVM 296/98, com alterações feitas pela Instrução 350/01;
ao item 10 da NBC –T-11-IT02, aprovada pela Resolução CFC nº 828/97; aos itens
11.1.1.1, 11.1.3; 11.2.1, subitens 11.2.1.3, letra 'f', 11.2.1.4, 11.2.1.5 e 11.2.1.9;
11.2.2; 11.2.3; 11.2.6, subitens 11.2.6.2 e 11.2.6.7, alíneas 'a' e 'b'; 11.2.7; 11.2.9;
11.2.13; 11.2.14 e 11.3.3, subitem 11.3.3.4, todos da NBC T 11, aprovada pela
Resolução CFC nº 820/97; e ao item 1.1, subitem 1.1.2, da NBC-P-1, aprovada pela
Resolução CFC nº 821/97 e,
•

Sr. Gilberto Guzzi Cesarini, auditor independente, sócio Diretor e responsável

técnico da Auditora Samar Auditores e Contadores S/C, penalidade de multa
pecuniária no valor de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), por infração aos artigos
19 e 20, art. 25, letra 'a' e parágrafo único da Instrução CVM nº 308/99; ao art. 14-B
da Instrução CVM 296/98, com alterações feitas pela Instrução 350/01; ao item 10
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da NBC –T-11-IT02, aprovada pela Resolução CFC nº 828/97; aos itens 11.1.1.1,
11.1.3; 11.2.1, subitens 11.2.1.3, letra 'f', 11.2.1.4, 11.2.1.5 e 11.2.1.9; 11.2.2;
11.2.3; 11.2.6, subitens 11.2.6.2 e 11.2.6.7, alíneas 'a' e 'b'; 11.2.7; 11.2.9; 11.2.13;
11.2.14 e 11.3.3, subitem 11.3.3.4, todos da NBC T 11, aprovada pela Resolução
CFC nº 820/97; e ao item 1.1, subitem 1.1.2, da NBC-P-1, aprovada pela Resolução
CFC nº 821/97 e,
•

Srs. Carlos Vieira Nóia, Diretor Presidente da Bawman Agropecuária e

Comercial S/A, a penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 50.000,00
(cinqüenta mil reais), por infração ao caput, parágrafos 1º e 2º, e inciso IV do art.
176 da Lei 6.404/76;
•

Wanderley Algares Aguilar, Diretor Vice-Presidente da Bawman Agropecuária

e Comercial S/A, a penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 50.000,00
(cinqüenta mil reais), por infração ao caput, parágrafos 1º e 2º, e inciso IV do art.
176 da Lei 6.404/76.
•

João Carlos Sérgio De Paula, Diretor de Relações com o Investidor da Bawman

Agropecuária e Comercial S/A, a penalidade de multa pecuniária no valor de R$
50.000,00 (cinqüenta mil reais), por infração ao caput, parágrafos 1º e 2º, e inciso IV
do art. 176 da Lei 6.404/76.
2) Dar ciência da presente decisão ao Conselho Federal de Contabilidade em relação
à atuação do auditor independente.

c) Inquérito nº: 06/00
Data de Julgamento: 22/08/2002
Ementa: I - Desenvolvimento da atividade de auditoria independente em desacordo
com as normas profissionais emanadas do Conselho Federal de Contabilidade.
II - O descumprimento de normas da profissão contábil pelos auditores acarreta a
infração às normas da Comissão de Valores Mobiliários e sujeitam os infratores a
procedimento administrativo disciplinar.
III - Infrações configuradas. Multas.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável decidiu,
por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares argüidas pelos defendentes e, no
mérito, responsabilizar Sociedade Técnica de Auditoria – Somatec S/C e seu
responsável técnico, Sr. Zilo Matsunaga, por infração ao disposto nos artigos 24, 25
e 29, item II, da Instrução CVM nº 216/94, então vigente, tendo se caracterizado
através da infração aos itens 1.5 e 1.6 da NBC-P-1, aprovada pela Resolução CFC nº
701/91, e aos itens 11.2.5, 11.2.6, 11.2.7, 11.2.14, 11.2.15 e 11.3 da NBC-T-11,
aprovada pela Resolução CFC nº 700/91, igualmente vigentes à época, aplicandolhes, individualmente, a pena de multa no valor de R$ 3.681,78 (três mil, seiscentos
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e oitenta e um reais e setenta e oito centavos), prevista no artigo 11, inciso II, da Lei
nº 6.385/76.

Verifica-se que as infrações relatadas foram explicitadas, como as NBC P e NBC
T, a Lei das Sociedades Anônimas, a Lei 6.385/76 e as Instruções Normativas, estas últimas
da CVM. Assim, comprova-se que o contador poderá ser responsabilizado não somente na
esfera administrativa, mas também, judicialmente, tendo em vista que uma independe da
outra.
Ante da exposição dos processos administrativos, tanto dos CRC’s como na
CVM, com a apresentação de suas infrações, a seguir, tece-se comentários acerca dos
mesmos.

5.4 ANÁLISE DAS INFRAÇÕES COMETIDAS
Em análise as infrações cometidas pelos Contadores e aqui reveladas, percebe-se,
em um primeiro momento, uma desatenção muito grande em relação ao Código de ética
Profissional. Verificando os artigos cujos Contadores violaram, nota-se uma certa negligência
em relação aos seus clientes e em relação à própria norma pelo qual deveriam respeitar e que,
ao que tudo indica, não possuem, nem mesmo, conhecimento da legislação que rege a sua
profissão. Neste momento, começa-se a perceber a importância de uma boa estrutura
educacional quando se está na universidade, tendo em vista que muitos profissionais foram
penalizados por falta de competência na prestação de serviços. Percebe-se ainda, o
aviltamento dos honorários, constituindo infração ética, eis que o preço desleal do serviço,
além de desvalorizar a profissão, pode refletir com uma prestação de serviço de má qualidade.
Diante desta situação, considera-se normal o crescimento de denúncias aos
profissionais, pelo menos neste Estado e que, não deve ser diferente no restante do país.
Porém, em Santa Catarina, a fiscalização tornou-se mais intensiva, o que faz diminuir a
quantidade de infrações e conseqüentemente a instauração de processos administrativos, o que
provavelmente, deve ser praticado também, pelo setor de fiscalização de outros Estados.
Em exame as infrações cometidas, é notório o desprezo com relação aos
Princípios Fundamentais da Contabilidade, que sua inobservância, cedo ou tarde, trará
conseqüências para a pessoa, física ou jurídica, a que se está prestando serviço, recaindo toda
responsabilidade ao Contador desatento.
Tem-se ainda, as Normas Brasileiras de Contabilidade que regulam as profissões.
As infrações expostas trataram do Auditor, revelando inúmeras infrações às normas
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profissionais, às técnicas e de interpretação técnica, sem contar a Lei e as instruções
normativas da Comissão de Valores Mobiliários, outras leis como a das Sociedades
Anônimas. Sabe-se que a legislação que envolve o universo de um Auditor é bastante vasta,
mas para não cometer erros com eventuais prejuízos e o conseqüente surgimento da
responsabilidade civil para a reparação do dano, este profissional não pode se negligenciar
quanto às normas que envolvem a entidade que prestará seus serviços. Para tanto, a profissão
lhe permite a divisão de tarefas ou mesmo o auxílio de outros profissionais, em que, nos casos
de ciência e concordância da entidade auditada, por exemplo, naquela, o auditor ou o
contador, se responsabiliza tão somente pela tarefa que lhe foi atribuída, enquanto na outra
hipótese, o contador é responsável por todos os atos, eis que a execução dos trabalhos fora
passado integralmente para o profissional.
Assim, a observância da lei é válida para todos os profissionais, não só os da área
contábil, devendo ficar atentos a toda legislação que cercam o seu exercício profissional, já
que seu descumprimento ou mesmo sua inobservância poderá acarretar prejuízos a quem se
está prestando serviços e o como conseqüência a instauração de inquéritos administrativos
e/ou o dever de ressarcimento dos danos judicialmente.
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6. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÃO

a) Conclusão
Atualmente ao tratar de qualquer assunto, deve-se considerar o desenfreado
desenvolvimento das cidades, bem como o crescimento da população e sua facilidade de estar
a par de todos os acontecimentos ocorridos mundialmente. A partir desta consciência, tem-se
condições de elencar e explanar, a respeito de inúmeros acontecimentos, ocorridos em todo o
mundo.
Dentro destes inúmeros acontecimentos, que geraram as mais diferentes situações,
o presente trabalho, procurou dentro deste universo, apresentar através de pesquisas
bibliográficas, em sites na internet e de campo, a atuação do profissional formado em ciências
contábeis no mercado de trabalho. Deste modo, a partir do exercício de sua profissão,
identificar as formas com que o mesmo vem prestando seus serviços à sociedade e assim,
revelar as infrações que estão sendo cometidas e ainda, relacionar com o aspecto da
responsabilidade civil.
Dentre os objetivos traçados, representados pelos capítulos da monografia,
apresenta-se seus propósitos, assim discorridos e inferidos:
-

descreveu-se as atividades do Contador no Capítulo 2, abordando entre outros
assuntos, as características das informações e os usuários do contador, os
princípios fundamentais da profissão;

-

identificou-se a Responsabilidade Civil

no Capítulo 3, apontando suas

características, pressupostos e suas modalidades;
-

no Capítulo 4 apresentou-se um paralelo entre a Responsabilidade Civil e as
atividades do Contador, em que se percebeu que o profissional da contabilidade
tem que estar atento a toda legislação que cerca a sua atividade, eis que a
inobservância das normas e demais prerrogativas legais, poderá gerar o dever do
ressarcimento aos possíveis prejudicados, invocando a responsabilidade civil e,
por fim,

-

no Capítulo 5, foi revelado casos de infrações cometidas por profissional da área
contábil, em que foi possível verificar a desatenção e o desprezo com as Normas
Brasileiras de Contabilidade, Princípios Fundamentais da Contabilidade, sem
contar as Leis e Instruções da CVM, Lei das Sociedades Anônimas e as outras leis
que se referem a área específica em que o contador exerce suas atividades. Notouse ainda, o crescimento das denúncias em Santa Catarina e a atuação mais intensa
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do departamento de fiscalização do estado, diminuindo a quantidade de infrações
e conseqüentemente a instauração de processos administrativos.
Assim, ao explorar o tema aqui tratado, muitos profissionais ligados a diversos
campos de atuação, como os da área contábil, da área jurídica, os empresários, comerciantes,
estudantes, terão grande interesse neste assunto, pois, uma vez identificadas os atos
prejudiciais realizados pelos contadores e sua forma de reparação perante o Poder Judiciário
ou outro órgão competentes, muito possivelmente, atrairá toda esta demanda, que ficará
interessada na melhor maneira de proceder diante dos fatos em que se deparam, bem como a
sua prevenção.
Não se pode esquecer, a grande contribuição que o assunto tratado traz no
processo de ensino-apredizado das universidades, como na presente Universidade Federal de
Santa Catarina, que poderá, através das informações apresentadas, repassar com maior ênfase
por meio de seus docentes da área contábil e afins, as responsabilidades do contador
evidenciadas no desenvolvimento do trabalho.
Portanto, com o intuito de informar à sociedade a respeito de um assunto de
grande importância e com necessidade de exploração e divulgação, o presente trabalho
identificou as atividades do contador e a sua respectiva responsabilidade civil, a partir da
legislação pertinente a profissão contábil.

b) Recomendações
Assim, faz-se as seguintes recomendações para trabalhos futuros:
- Verificar as demais legislações que são pertinentes a profissão contábil,
tratando de forma aprofundada, como por exemplo, a Lei Penal, Tributária, lei
de Falências e Concordatas entre outras;
- Realizar análise comparativa dos últimos 3 anos sobre a evolução das infrações
cometidas, demonstrando por Estado e Município e relacionando com o
número de profissionais atuantes no mercado.
- Apresentar algum processo administrativo de Santa Catarina, mas que apesar
da dificuldade de obtê-lo, poderia ser possível através de algum Contador que
já foi processado, por exemplo, cujo sigilo poderia ser mantido; e,
-

Por fim, ao invés de tratar de toda legislação referente ao Contador e pode ter
a geração de responsabilidade civil, aprofundar em apenas uma norma,
discutindo assuntos como a Responsabilidade Civil do Auditor, do Perito, etc.
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8. APÊNDICES
APÊNDICE 01 - ENTREVISTA SEMI-ESTRUTUTADA AO CRC/SC.
Objetivo do presente questionário: revelar casos de infrações cometidas pelos contadores e
conhecer melhor o departamento de fiscalização do CRC/SC.
1. Órgão em que serão requisitadas as informações.

2. Departamento responsável pelas informações objeto da monografia.

3. Dados da pessoa que prestará as informações. Nome, cargo, tempo na função, etc.
4. Informações gerais sobre o departamento responsável pela investigação do exercício da
profissão contábil.
5. Qual o número de pessoas envolvidas neste processo inquisitório.
6. Qual o público alvo da fiscalização?
7. Qual o número(mensal) médio de diligências?
8. Qual atividade objeto da contabilidade, os fiscais mais observam na realização de suas
diligências?
9. Cada fiscal fica responsável pela investigação de determinada área de atuação contábil ou
a verificação abrange a totalidade das atividades realizadas?
10. Qual o número mensal médio de irregularidades/infrações contábeis cometidas nos
últimos 2 anos, que geraram processos administrativos?
11. Quais são as principais infrações cometidas e sanções aplicadas?
12. Se há a possibilidade de fornecer alguns inquéritos administrativos, a título ilustrativo do
trabalho, excluindo as informações sigilosas dos infratores?
13. Qual o perfil dos escritórios e/ou profissionais que apresentam irregularidades? (Por ex:
tempo no ramo, faixa etária, escolaridade etc)
14. Quem são as pessoas que contribuem com a fiscalização do CRC, fazendo denuncias?
Qual o número médio de denúncias feitas?
15. Quais são os principais fatos denunciados?
16. No início de 2003, entrou em vigor o novo código civil, que entre outras matérias,
explicitou responsabilidades dos contadores. Ante isto, inúmeros artigos foram divulgados
sustentando que o contador possui responsabilidade civil. Assim, pergunta-se: após a
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publicação do novo Código Civil, o número de denúncias aumentaram? Se sim quais tipos
de infrações? Quais medidas foram tomadas?
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ANEXO 01 – ATIVIDADES PRIVATIVAS DO CONTADOR

I.

AVALIAÇÕES:

- dos fundos do comércio, acervos patrimoniais e verificação de haveres e
obrigações, para quaisquer finalidades, como nos casos de liquidação, fusão,
cisão, expropriação no interesse público, transformação ou incorporação de
entidades, bem como em razão de entrada, retirada, exclusão ou falecimentos
de sócios, quotistas ou acionistas, inclusive de natureza fiscal;
- do desempenho das entidades e exame das causas de insolvência ou
incapacidade de geração de resultado;
- reavaliações e medição dos efeitos das variações do poder aquisitivo da moeda
sobre o patrimônio e o resultado periódico, seja qual for a entidades.

II.

PLANIFICAÇÕES:

- concepção dos planos de determinação das taxas de depreciação e exaustão dos
bens materiais, da amortização dos valores imateriais e os valores diferidos;
- implantação e aplicação dos planos de depreciação, amortização e diferimento,
bem como de correções monetárias e reavaliações.

III.

ESCRITURAÇÕES e REGISTROS CONTÁBEIS

- abertura e encerramento de escritas contábeis;
- escrituração regular, oficial ou não, de todos os fatos relativos aos patrimônios
e às variações patrimoniais das entidades;
- execução dos serviços de escrituração em todas as modalidades específicas;
- classificação dos fatos para registros contábeis e a validação dos registros e
demonstrações;
- registro contábil por meio de controle de formalização, guarda, manutenção ou
destruição de livros e dos documentos relativos à vida patrimonial;
- revisões dos registros contábeis.

IV. BALANCETES e DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
- elaboração e desenvolvimento de balancetes e de demonstrações;
- integração de balanços;
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- tradução, em moeda nacional, das demonstrações contábeis originalmente em
moeda estrangeira e vice-versa;
- revisões das demonstrações contábeis;
- análises.

V.

CONTABILIDADE DE CUSTOS

- apuração, cálculo e registro de custos, independentemente do sistema adotado;
- análise de custos e despesas, em qualquer modalidade, em relação a quaisquer
funções da matéria;
- análise dos custos e a comprovação dos reflexos, diante dos preços de venda de
mercadorias, produtos ou serviços, das tarifas nos serviços públicos;

VI.

ANÁLISE CONTÁBIL

- análise dos custos;
- análise de balanços;
- análise do comportamento das receitas;
- análise das variações orçamentárias.

VII.

GESTÃO EMPRESARIAL

- análise das variações orçamentárias;
- controle, avaliação e estudo da gestão econômica, financeira e patrimonial das
empresas e demais entidades;
- verificação da destinação do resultado e cálculo da lucratividade;
- determinação de capacidade econômico-financeira das entidades;
- elaboração de orçamentos;
- programação orçamentária e financeira, e acompanhamento de sua execução;
-

conciliações de contas.

VIII.

SERVIÇOS CONTÁBEIS

- concepção, planejamento e estrutura material;
- estabelecimento

de

fluxogramas

de

processamento,

cronogramas,

organogramas, modelos de formulários e similares;
- planificação das contas, com a descrição das suas funções e do funcionamento
dos serviços contábeis;
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- organização e operação dos sistemas de controles interno, patrimonial, de
materiais, matérias-primas, mercadorias e produtos semifabricados e prontos.

IX.

CONSULTORIAS

- aos conselhos fiscais das entidades;
- aos comissários nas concordatas, aos síndicos nas falências, e aos liquidantes
de qualquer massa ou acervo patrimonial.

X.

AUDITORIAS

-

auditoria interna operacional;

-

auditoria externa independente.

XI.
-

PERÍCIAS
perícias contábeis, judiciais e extrajudiciais.

XII.

DEMAIS ATIVIDADES CONTÁBEIS

- regulamentações judiciais ou extrajudiciais, de avarias grossas ou comuns;
- fiscalização tributária de matérias contábeis;
- magistério das disciplinas compreendidas na Contabilidade;
- participação em bancas de exame e em comissões julgadoras de concursos,
onde sejam aferidos conhecimentos relativos à Contabilidade;
- estabelecimento dos princípios e normas técnicas de Contabilidade;
- declaração de Imposto de Renda, pessoa jurídica;
- demais atividades inerentes às Ciências Contábeis e suas aplicações.
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ANEXO 02 – ATIVIDADES COMPARTILHADAS DO CONTADOR
I.

ÁREA FINANCEIRA e ESTATÍSTICA:

- elaboração de planos técnicos de financiamento e amortização de empréstimos;
-

elaboração de projetos, estudos e execução de tarefas;

- elaboração de cálculos, análises e interpretação de amostragens aleatórias ou
probabilísticas.

II.

ADMINISTRAÇÃO:

- concepção dos planos de determinação das taxas de depreciação e exaustão dos
bens materiais, da amortização dos valores imateriais e os valores diferidos;
- elaboração e implantação de planos de organização ou reorganização de
escritórios e almoxarifados;
-

organização de quadros administrativos e assistência aos seus órgãos.

III.

PARECERES SOBRE A “VIDA EMPRESARIAL”

- estudos sobre a natureza e os meios de compra e venda de mercadorias e
produtos e, exercício das atividades mercadológicas;
- elaboração e análise de projetos e, pesquisas operacionais.

IV.

OUTRAS ATRIBUIÇÕES

- concepção, redação e encaminhamento de documentações ao Registro Público.
- assessoria fiscal;
- planejamento tributário;
- processamento de dados;
- análise de sistemas de seguros e fundos de benefícios;
- elaboração de orçamentos macroeconômicos.
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ANEXO 03 - ORGANOGRAMA DO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE

Fonte: www.cfc.org.br
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ANEXO 04 - MODELO DE FORMULÁRIO DO CRC/SC PARA DENÚNCIA

Local, _____ de _________________ de 200__

Ilmo Sr. Presidente do CRCSC
JUAREZ DOMINGUES CARNEIRO

REQUERIMENTO PARA DENÚNCIA
Denunciante:
Endereço:

Nº :

Complemento:

Bairro :

Cidade

CEP:
Telefone:

ramal:

Denunciado:
Endereço:

Nº :

Complemento:

Bairro :

Cidade

CEP:
Telefone:

ramal:

Histórico dos fatos :

Provas anexas (obrigatório) :

PARA USO DO CRC-SC
LOCAL E DATA

Visto do funcionário
ASSINATURA DO DENUNCIANTE

Para uso da Delegacia

____/____/____
Fonte: http://www.crcsc.org.br/menu/Servicos/Fiscalizacao/fdenuncia.doc

RG:
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ANEXO 05 – RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS SUSPENSOS DO CRC/SE
1 – PENALIDADES DE SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL, INFRAÇÃO ART. 27,
ALÍNEA “D” e “E “, DO DL N.º 9295/46.
- JACQUES FIRMO DE JESUS – TC CRC SE N.º 3992/O – BAIXADO POR SUSPENSÃO
DETERMINADA, com domicílio na cidade de Aracaju, Processo Fisc. N.º 01/01, prazo de 1 ano, a contar de
02/09/02 até 02/09/03.
- MARCONES SILVA DA CUNHA – TC CRC SE N.º 3976/O – BAIXADO POR SUSPENSÃO
DETERMINADA, com domicílio na cidade de Aracaju, Processo Fisc. 144/01, prazo de 1 ano, a contar de
07/08/02 até 07/08/03.
- DENNIS MULLER SILVA DANTAS – TC CRC SE N.º 4324/O – BAIXADO POR SUSPENSAO
DETERMINADA, com domicílio na cidade de Maruim, Processo Fisc. 106/01, prazo de 2 anos, a contar de
29/04/03 até 29/04/05.
- ALOIZIO BARBOSA SILVA – TC CRC SE N.º 1167/o- BAIXADO POR SUSPENSAO DETERMINADA,
com domicílio na cidade de Boquim, Processo Fisc. 20/01, prazo de 10 meses, a contar de 22/04/03 até 22/02/04.
2 – PENALIDADES DE SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL POR FALTA DE
PAGAMENTO DA MULTA APLICADA – ART. 30 DO DL 9295/46.
- JOAO BOSCO DE ANDRADE – TC CRC SE N. º 844/O – BAIXADO POR SUSPENSAO
INDETERMINADA – Processo Fisc. 99/01, a partir de 18/12/02
- MARIO ARTUR BARBOSA – CT CRC SE N.º 932/O – BAIXADO POR SUSPENSÃO INDETERMINADA
– Processo Fisc. 01/99, a partir de 21/06/01.
- ANTONIO CARLOS SANTOS – TC CRC SE N.º 1058/O – BAIXADO POR SUSPENSÃO
INDETERMINADA – Processo Fisc. 67/98, a partir de 18/04/01.
- JOSÉ DE AQUINO CHAGAS – TC CRC SE N.º 1107/O – BAIXADO POR SUSPENSAO
INDETERMINADA – Proc. Fisc. 050/99, a partir de 21/01/03
- CARLOS SOBRAL LIMA – TC CRC SE N.º 1247/0 – BAIXADO POR SUSPENSÃO INDETERMINADA –
Processo Fisc. 52/98, a partir de 21/06/01.
- JOSÉ ANTELMO DO NASCIMENTO – TC CRC SE 1401/O – BAIXADO POR SUSPENSÃO
INDETERMINADA – Processo Fisc. 120/98, a partir de 18/04/01.
- GIVALDO SANTOS – TC CRC SE N. º 1461/O – BAIXADO POR SUSPENSAO INDETERMINADA –
Proc. Fisc. 127/98, a partir de 18/04/01.
- JOÃO BATISTA DOS SANTOS FILHO – CT CRC SE 1553/O – BAIXADO POR SUSPENSÃO
INDETERMINADA – Processo Fisc. 133/00, a partir de 02/05/03
- JOSÉ ILZO SILVEIRA MARTINS – TC CRC SE N.º 1640/O – BAIXADO POR SUSPENSAO
INDETERMINADA – Processo Fisc. 129/98, a partir de 18/04/01.
- MARIA DO CEO FEITOSA SANTOS – CT CRC SE N.º 1686/o – BAIXADO POR SUSPENSAO
INDETERMINADA – Processo Fisc. 92/98, a partir de 06/12/01
- VALMIR PINHEIRO – TC CRC SE N.º 1762/O – BAIXADO POR SUSPENSAO INDETERMINADA –
Proc. Fisc. 144/98, a partir de 21/06/01
- ANA LUCIA V ANDRADE – TC CRC SE N.º 1773/O – BAIXADO POR SUSPENSAO INDETERMINADA
– Proc. Fisc. 126/98, a partir de 08/04/03
- ANTONIO CONRADO A DIAS – TC CRC SE N.º 4459/O – BAIXADO POR SUSPENSAO
INDETERMINADA – Proc. Fisc. 35/01, a partir de 21/01/03
- WAGNER SOUZA – TC CRC SE N.º 1908/O – BAIXADO POR SUSPENSAO INDETERMINADA – Proc.
Fisc. 116/00, a partir de 21/01/03
- JOSÉ UBALDINO FRANKLIN – TC CRC SE N.º 1907/O – BAIXADO POR SUSPENSAO
INDETERMINADA – Proc. Fisc. 335/00, a partir de 28/01/03
- JOSE BISPO – TC CRC SE N.º 1803/O – BAIXADO POR SUSPENSÃO INDETERMINADA – Processo
Fisc. 125/98, a partir de 18/04/01.
- JOSÉ ANGELO DE JESUS – TC CRC SE 2278/O – BAIXADO POR SUSPENSÃO INDETERMINADA –
Processo Fisc. 128/00, a partir de 30/08/02.
- ARQUIMEDES GOMES FEITOSA – TC CRC SE N.º 2314/O – BAIXADO POR SUSPENSAO
INDETERMINADA – Processo Fisc. 114/00, a partir de 21/01/03
- JOAQUIM JOSE SILVA DO CARMO – TC CRC SE N.º 2389/O – BAIXADO POR SUSPENSAO
INDETERMINADA – Processo Fisc. 50/98 , a partir de 24/01/01
- ANTONIO FERNANDO O DE JESUS – TC CRC SE N.º 2443/O – BAIXADO POR SUSPENSAO
INDETERMINADA – Processo Fisc. 378/00, a partir de 08/04/03
- EDMAR LIMA – TC CRC SE N.º 2558/O – BAIXADO POR SUSPENSAO INDETERMINADA – Proc.
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Fisc. 60/98, a partir de 24/01/01
- MARIA CANALVA LEITE DOS SANTOS – TC CRC SE N.º 2536/O – BAIXADO POR SUSPENSAO
INDETERMINADA – Proc. Fisc. 2944/0 – a partir de 01/02/02
- IRENE ALVES CAMPOS SANTANA – TC CRC SE N.º2575/O – BAIXADO POR SUSPENSAO
INDETERMINADA – Proc. Fisc. 103/00, a partir de 21/01/03
- ILSON SOUZA DE ALMEIDA – TC CRC SE N.º 2583/O – BAIXADO POR SUSPENSAO
INDETERMINADA – Proc. Fisc. 94/98, a partir de 21/06/01.
- IVALDO SANTOS LIMA – TC CRC SE N.º 2755/0 – BAIXADO POR SUSPENSAO INDETERMINADA –
Proc. Fisc. 39/98, a partir de 21/06/01.
- ALDABERON MENDES – TC CRC SE N. º 2832/O – BAIXADO POR SUSPENSAO INDETERMINADA –
Proc. Fisc. 380/00, a partir de 18/12/02
- ALDINA GUIMARAES MORAIS – TC CRC SE N.º 2896/O – BAIXADO POR SUSPENSAO
INDETERMINADA – Proc. Fisc. 88/98, a partir de 24/01/01.
- GILSON DOS SANTOS – TC CRC SE N.º 2929/O – BAIXADO POR SUSPENSÃO INDETERMINADA –
Proc. Fisc. 145/98, a partir de 24/01/01.
- FRANCISCO DE ASSIS FREIRE – TC CRC SE N.º 2938/O – BAIXADO POR SUSPENSÃO
INDETERMINADA – Proc. Fisc. 82/98, a partir de 24/01/01.
- CLARKSON MESSIAS A DO NASCIMENTO – CT CRC SE N.º 2981/O- BAIXADO POR SUSPENSAO
INDETERMINADA – Proc. Fisc. 42/98, a partir de 06/12/01.
- JOAO COSTA FONTES – TC CRC SE N.º 2941/O – BAIXADO POR SUSPENSAO INDETERMINADA –
Proc. Fisc. 111/98, a partir de 01/02/02.
- JOSE GOMES DO NASCIMENTO – TC CRC SE N.º 2944/O – BAIXADO POR SUSPENSAO
INDETERMINADA – Proc. Fisc. 252/96, a partir de 01/02/02
- MARIA DO CARMO ANDRADE – TC CRC SE N.º 2994/O – BAIXADO POR SUSPENSAO
INDETERMINADA – Proc. Fisc. 345/00, a partir de 28/01/03
- JORGE DE SOUZA – TC CRC SE N.º 3050/O – BAIXADO POR SUSPENSAO INDETERMINADA – Proc.
Fisc. 134/98, a partir de 18/04/01.
- ELIAS AURELIANO DA SILVA – TC CRC SE N.º 3063/O – BAIXADO POR SUSPENSÃO
INDETERMINADA – Proc. Fisc. 101/98, a partir de 21/06/01
- LUCAS SILVA SANTOS – TC CRC SE N.º 3083/O – BAIXADO POR SUSPENSÃO INDETERMINADA –
Proc. Fisc. 112/98, a partir de 07/03/01.
- LOURIVAL BATISTA DOS SANTOS – TC CRC SE N.º 3097/O – BAIXADO POR SUSPENSÃO
INDETERMINADA – Proc. Fisc. 56/98, a partir de 07/03/01.
- ORIONALDO DANTAS DE MENEZES – TC CRC SE N.º 3159/O – BAIXADO POR SUSPENSAO
INDETERMINADA – Proc. Fisc. 89/98, a partir de 21/06/01.
- DEMETRIO LIMA GOIS – TC CRC SE N.º 3189/O – BAIXADO POR SUSPENSÃO INDETERMINADA –
Proc. Fisc. 146/98, a partir de 18/04/01.
- JOSE EDMILSON DA SILVA – TC CRC SE N.º 3230/O – BAIXADO POR SUSPENSÃO
INDETERMINADA – Proc. Fisc. 147/98, a partir de 18/04/01.
- JORGIVAL SANTOS – TC CRC SE N.º 3259/O – BAIXADO POR SUSPENSÃO INDETERMINADA –
Proc. Fisc. 157/98, a partir de 21/06/01.
- SAULO DE ANDRADE SANTOS – TC CRC SE N.º 3285/O – BAIXADO POR SUSPENSÃO
INDETERMINADA – Proc. Fisc. 115/00, a partir de 01/02/02.
- TANIA MARIA DOS SANTOS – TC CRC SE N.º 3375/O – BAIXADO POR SUSPENSAO
INDETERMINADA – Proc. Fisc. 382/00, a partir de 11/02/03
- JOSE LUCIANO SILVA SANTOS - TC CRC SE N.º 3383/O – BAIXADO POR SUSPENSAO
INDETERMINADA – Proc. Fisc. 158/98, a partir de 21/06/01
- JOSE ANCHIETA – TC CRC SE N.º 3391/O – BAIXADO POR SUSPENSAO INDETERMINADA – Proc.
Fisc. 127/00, a partir de 21/01/03
- MARIA VALDENORA DOS REIS – TC CRC SE N.º 3401/O – BAIXADO POR SUSPENSAO
INDETERMINADA – Proc. Fisc. 83/98, a partir de 28/01/03
- BELINDA PINTO VIANA – TC CRC SE N.º 3405/O – BAIXADO POR SUSPENSAO INDETERMINADA
– Proc. Fisc. 41/98, a partir de 11/02/03
- ARIADNE MARIA MELO QUEIROZ – TC CRC SE N.º 3423/O – BAIXADO POR SUSPENSAO
INDETERMINADA – Proc. Fisc. 55/98, a partir de 24/01/01
- JOSE ODON DA SILVA – TC CRC SE N.º 3431/O – BAIXADO POR SUSPENSAO INDETERMINADA –
Proc. Fisc. 148/98, a partir de 06/12/01.
- VALTEMIR HENRIQUE SANTANA – TC CRC SE N.º 3513/O – BAIXADO POR SUSPENSAO
INDETERMINADA – Proc. Fisc. 48/98, a partir de 24/01/01
- GILZETE FEITOSA DA SILVA – TC CRC SE N.º 3594/O – BAIXADO POR SUSPENSAO
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INDETERMINADA – Proc. Fisc. 40/01, a partir de 19/03/03
- ARILENE SOUZA PRIMO – TC CRC SE N.º 3602/O – BAIXADO POR SUSPENSAO INDETERMINADA
– Proc. Fisc. 68/98, a partir de 21/01/03
- LUCIA MARIA MOTA RIBEIRO – TC CRC SE N.º 3722/O – BAIXADO POR SUSPENSAO
INDETERMINADA – Proc. Fisc. 159/98, a partir de 21/06/01.
- ANA MARIA AMORIM MOTA DE JESUS – TC CRC SE N.º 3788/O – BAIXADO POR SUSPENSAO
INDETERMINADA – Proc. Fisc. 66/98, a partir de 06/12/01
- JOSE CARLOS DE OLIVEIRA – TC CRC SE N.º 3863/O – BAIXADO POR SUSPENSAO
INDETERMINADA – Proc. Fisc. 149/98, a partir de 01/02/02.
- VICTOR MODESTO MAGALHAES ARAUJO – CT CRC SE N.º 3868/O – BAIXADO POR SUSPENSAO
INDETERMINADA – Proc. Fisc. 108/98, a partir de 21/06/01.
- MARIVAL VIEIRA CARDOSO FILHO – TC CRC SE N.º 3939/O – BAIXADO POR SUSPENSAO
INDETERMINADA – Proc. Fisc. 150/98, a partir de 06/12/01.
- MARISE DA SILVA – TC CRC SE N.º 3948/O – BAIXADO POR SUSPENSAO INDETERMINADA –
Proc. Fisc. 17/98, a partir de 18/04/01
- VALDECI SANTOS FAGUNDES – TC CRC SE N.º 4219/O – BAIXADO POR SUSPENSAO
INDETERMINADA – Proc. Fisc. 118/98, a partir de 08/04/03
- MARIA DE LOURDES NUNES VASCONCELOS – TC CRC SE N.º 4232/O – BAIXADO POR
SUSPENSAO INDETERMINADA – Proc. Fisc. 376/00, a partir de 21/01/03
- ANGELICA MARIA DA CONCEIÇÀO MILET ALVES – CT CRC SE N.º 4318/O – BAIXADO POR
SUSPENSAO INDETERMINADA – Proc. Fisc. 08/01,a partir de 18/10/02
- ANTONIO JOSE DOS SANTOS – TC CRC SE N.º 4400/O – BAIXADO POR SUSPENSAO
INDETERMINADA – Proc. Fisc. 154/98, a partir de 06/12/01.
- PAULO MELO SANTOS – TC CRC SE N.º 4431/O – BAIXADO POR SUSPENSAO INDETERMINADAProc. Fisc. 161/98, a partir de 18/04/01.
- MARIA JULIA GOMES SANTOS – TC CRC SE N.º 4444/O – BAIXADO POR SUSPENSAO
INDETERMINADA – Proc. Fisc. 165/98, a partir de 06/12/01.
- JOSE UELITON DA CRUZ – TC CRC SE N.º 4459/O – BAIXADO POR SUSPENSAO INDETERMINADA
– Proc. Fisc. 54/01, a partir de 21/01/03
- CARLISSON GILBERTO RESENDE DE S.A. – TC CRC SE N.º 4539/O – BAIXADO POR SUSPENSAO
INDETERMINADA – Proc. Fisc. 109/00, a partir de 11/02/03
- GILVAN SILVA COSME - TC CRC SE N.º 4926/O, BAIXADO POR SUSPENSAO INDETERMINADA –
Proc. Fisc. 97/01, a partir de 28/01/03
Fonte: http://www.crcse.org.br/, acesso em 31/05/2003.
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ANEXO 06 – TRÂMITE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO CRC/RJ
Processo de Denúncia transformado em Processo Ético.
Assunto: Auferir provento em função do exercício profissional que não decorra exclusivamente de sua prática
lícita; prejudicar culposa ou dolosamente.
Infração: Artigo 3º, incisos III e X do CEP, aprovado pela Resolução CFC 803/96.

O presente Processo teve como origem, a representação movida pelo sócio proprietário
da A.B.C. - Micro Empresa LTDA. contra o contabilista, que apresentaremos a seguir, para
melhor ilustrar-mos o assunto.
Rio de Janeiro,00 de x-x-x de 0000.
Ao
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
A/C DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO

Eu, José, sócio proprietário da A.B.C. - Micro Empresa LTDA., portador da carteira de identidade nº
000000, estabelecido na Av. x-x-x-x-x-x-x, nº 00, Centro, - RJ, venho através desta, promover uma
REPRESENTAÇÃO contra os péssimos serviços prestados pelo contabilista, com escritório em sua residência,
cito na Rua x-x-x-x-x nº 00,Centro, Rio de Janeiro - RJ.
Pelos motivos abaixo:
Devido a sérios problemas financeiros, resolvi transferir a sociedade para um novo sócio junto com
seu contador, os quais pediram a transferência de todas as documentações, tais como: Contrato Social, Guias
dos Encargos, Alvará, CGC inscrição, Imposto de Renda, etc., no momento foi constatado a falta do tributo
CONFINS, através da Declaração do Imposto de Renda, desde os anos X0/X6 e parte de X7.
Perguntando ao contabilista, o qual estou denunciando, respondeu que não sabia do tal tributo, por
isso nunca emitiu guias à serem pagas.
O erro mais grave é que não somava as notas fiscais mensalmente emitidas, simplesmente estimava
um valor, valor esse, muito mais alto do que as notas emitidas, para fins do imposto de contribuição social,
sobre faturamento, esquecendo do tributo CONFINS.
Essa dívida, à qual não tenho condições de assumir, primeiro financeiramente e segundo por se uma
falha grave desse incompetente, o qual paguei durante quase seis anos, os seus honorários mensais em dia,
por isso quem deve assumir o erro é ele.
Existem outras falhas, como contribuição patronal, também nunca emitiu guias, desde o inicio da
A.B.C. - Micro Empresa LTDA., por ser o valor pequeno foi sanado.
Trabalha só em sua residência, com mais ou menos 80 (oitenta) firmas, não tem uma equipe de
trabalho, imagino os erros existentes em todas essas firmas, como no meu caso. É necessário uma auditoria
rigorosa urgente, quanto aos serviços prestados.
Pelos motivos expostos, faço questão que haja justiça por parte desta entidade, que acho e deve ser de
mais alta integridade.
Atenciosamente,
x-x-x-x-x-x-x-x
____________________________
JOSÉ

O processo foi instaurado com a representação citada, junto com o termo de denúncia
abaixo, assinado pelo denunciante.
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Nesta data, ao formular a presente DENÚNCIA, tomei ciência através de
esclarecimentos prestados pelo DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO, de que o
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO,
somente poderá atuar administrativamente, no âmbito da competência estabelecida em
sua legislação. E que outras medidas no sentido de serem recuperados livros,
documentos e valores retidos pelo (a) profissional (ais) denunciado (a) deverão ser
tomada junto às Autoridades competentes para tal finalidade.
Rio de Janeiro, 00 de x-x-x-x-x-x de 0000.
x-x-x-x-x-x_____________________________________
( Assinatura do Denunciante )

O Chefe do DEFIS, encaminhou o processo ao Fiscal, para lavrar uma Notificação em
nome do contabilista, para ciência e esclarecimento da denúncia.
Cumprindo determinação do Chefe, o Fiscal lavrou a Notificação a seguir:
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Praça Pio X, 78 - 6º, 8º e 10º and. - Tel.: (021) 223-3277 - Fax-Fiscalização: (021) 263-8254
CEP 20091-040 - Rio de Janeiro - RJ
N O T I F I C A Ç Ã O Nº 0000
DADOS PRELIMINARES:
Nome: Contabilista
Categoria: TÉC.CONT./CONTADOR
CPF - MF: 000-000-000-00
Endereço: Rua x-x-x-x-x, nº 00
Bairro: Centro
CEP: 00000-000

2ª via

Nº do Registro: CRC-RJ 000000/O-0
Tel.: 000-0000
Município: Rio de Janeiro
Estado: RJ

________________________________
Fica notificado(a) comparecer a sede deste Órgão, no endereço e prazo abaixo mencionados, a fim de
tomar ciência e prestar esclarecimentos por escrito, com relação a denúncia formulada pela A.B.C. Micro Empresa LTDA., conforme processo nº 00/000000.
Esta notificação deverá ser atendida no prazo de 10 (dez) dias a contar do seu recebimento, junto a Sede
deste Órgão ou na Delegacia do CRC-RJ, situada na Praça Pio X, 78 - 6º andar - Centro, em Rio de Janeiro.
A omissão do interessado no prazo acima estipulado implicará na aplicação das sanções previstas no
Código de Ética Profissional, em seu Art. 3º, Inciso XXIII, independente da adoção de outras medidas
cabíveis.
Rio de Janeiro, 00 de x-x-x-x de 0000.
x-x-x-x-x-x-x-x-x
Fiscal do CRC-RJ
Nome do Fiscal:
Recebi a notificação em, ____/___/____
Assinatura
(Identificar-se abaixo, caso não seja o interessado)
Nome:

Tendo em vista a expiração do prazo estabelecido na Notificação, sem o
pronunciamento do contabilista junto a este Órgão, o Assistente Administrativo do DEFIS,
encaminhou o processo ao Chefe do DEFIS.

O Chefe do DEFIS por sua vez, encaminhou o proc. ao Fiscal, para diligenciar junto
ao contabilista, a fim de que o mesmo se pronuncie a respeito da denúncia.
Cumprindo determinação do Chefe, o Fiscal diligenciou junto ao contabilista, que na
oportunidade, solicitou um prazo de 10 (dez) dias, para apresentação da defesa por escrito,
conforme relato abaixo:
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Nesta data, fiquei ciente da presente denúncia
e tirei cópia dos autos do processo.
Me comprometo no prazo de 10 (dez) dias,
apresentar esclarecimento dobre o assunto.
Niterói, 00 de x-x-x-x de 0000.
x-x-x-x-x-x_____________________
contabilista

Foi concedido o prazo solicitado, sendo o mesmo transcorrido, sem no entanto, a
pronunciação do contabilista.
Diante do exposto, o Chefe do DEFIS encaminhou o processo ao Assistente
Administrativo do DEFIS, para expedir ofício ao denunciante, a fim de saber se os motivos
que deram origem a denúncia, foram sanados.
O denunciante por sua vez, apresentou novo esclarecimento, a seguir:
Prezados Senhores,
Agradeço a resposta da minha denúncia contra o contabilista.
Tudo aquilo que havia escrito foi pouco, a firma em que era sócio(a qual fui obrigado a passar devido a
dificuldade financeira), o novo contador encontrou muito mais erros, resolvendo junto com o novo sócio abrir nova
firma, ficando todos os deveres em meu nome, principalmente os da Receita Federal, como CONFINS nunca declarado
pelo contabilista.
Descoberto tantos erros, principalmente os financeiros, procurei a Defensoria Pública, sendo logo desiludido,
pois só aceitavam pequenas causas, valor mais ou menos de R$ 2.500,00.
Confesso que advogado particular não tenho condições de contratar, estou desesperado, pois o meu nome está
em débito com a Receita Federal.
Sem saber como resolver, aceito qualquer sugestão, só vocês com tantas experiências poderiam me ajudar.
Obrigado pela atenção
x-x-x-x-x-x-x
____________________
JOSÉ

Tendo em vista que não houve pronunciação por parte do contabilista, o
Chefe do DEFIS determinou que o Fiscal, o Autuasse.
Cumprindo determinação do chefe, o fiscal lavrou o Auto de Representação a baixo:
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Praça Pio X, 78 - 6º, 8º e 10º and. - Tel.: (021) 223-3277 - Fax-Fiscalização: (021) 516-2110
CEP 20091-040 - Rio de Janeiro - RJ
E_mail: contabil@embratel.net.br
Home Page: http://www.crc.org.br

AUTO DE REPRESENTAÇÃO

Nº: 00000

2ª via

QUALIFICAÇÃO DO AUTUADO:
NOME: CONTABILISTA
CATEGORIA: TEC.CONT./CONTADOR
CPF/CGC-MF: 000.000.000-00
ENDEREÇO:

Nº DO REGISTRO: CRC 00000/O-0
TEL.: 000-0000

Rua x-x-x-x-x-x-x, nº 00

BAIRRO: Centro

MUNICÍPIO: Rio de Janeiro

CEP: 00000-000

ESTADO: RJ
Local: Rio de Janeiro Data: 00/00/00 - Hora: 00:00

Ocorrência:

No Processo nº 00/000000, foi observado indícios de que V. Sa. auferiu provento
em função do exercício profissional que não decorreu exclusivamente de sua
prática lícita e prejudicou culposa ou dolosamente, interesse confiado a sua
responsabilidade profissional.

Incurso:

Artigo 3º, incisos III e X, do Código de Ética Profissional do Contabilista , aprovado pela
Resolução CFC 803/96.

Penalidades:
Artigo 12 do Código de Ética Profissional do Contabilista.
Fica notificado(a) o(a) infrator(a) para, no prazo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento deste, regularizar a infração
e/ou apresentar as alegações que tiver em sua defesa, junto a nossa Sede ou na Delegacia do CRC-RJ de sua jurisdição. Esgotado o
prazo, o presente auto será levado a julgamento, na forma regulamentar (conforme artigos 5º e 6º da Resolução CFC 273/70).
x-x-x-x-x-x-x-x-x-x«nomeFiscal»
Fiscal «categoriaFiscal» - Defis
CRC-RJ-«registroFiscal»

Ciente em, ____ de _________________ de ______

__________________________________________
Assinatura
(Identificar-se abaixo, caso não seja o interessado)
Nome:
Identidade:

Origem:

ATENÇÃO: RESOLUÇÃO CFC N.º 273/70 - ART. 6º - A contar da data do recebimento do auto de infração ou de representação, corre o prazo
de 30 (trinta) dias para ser sanada a irregularidade de que se originou a infração ou apresentação de defesa.
§ 1º ------§ 2º - Caso sanado a irregularidade, o respectivo processo será arquivado, considerando-se inexistente a infração.
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Transcorrido o prazo do Auto, foi apurado que o contabilista não apresentou
defesa do mesmo.
Diante do exposto, o Chefe do Departº de Fiscalização encaminhou o Processo
ao Presidente do CRC-RJ, sugerindo o seu envio ao TRET-RJ para julgamento.
O Presidente por sua vez, distribuiu o referido proc. ao Conselheiro para
relatar.

Tendo o seguinte RELATO:

Sr. Presidente,
Srs. Conselheiros,
Trata o presente processo, do AR nº 00000, de 00.00.00, lavrado por infração ao
Artigo 3º, incisos III e X, do Código de Ética Profissional do Contabilista, aprovado pela
Resolução CFC 803/96, contra o Contabilista - Téc.Cont./Contador - CRC-RJ 000000/O-0, por,
auferiu provento em função do exercício profissional que não decorreu exclusivamente de sua
prática lícita e prejudicar culposa ou dolosamente, interesse confiado a sua responsabilidade
profissional.
Após analisar os autos do processo, constatei que não houve interesse algum por
parte do contabilista em se pronunciar, o que configura o fato.
Assim sendo, opino pela procedência do auto, com aplicação da penalidade prevista
no artigo 12, inciso II, do CEPC. – Censura Reservada.

Rio de Janeiro, 00 de x-x-x-x de 0000.
x-x-x-x-x-x-x
______________________________
RELATOR
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CRC-RJ
Reunião TRET-RJ nº 000/00
APROVADO
Em, 00/00/00
x-x-x-x-x
DIRETOR EXECUTIVO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Praça Pio X, 78 - 6º, 8º e 10º and. - Tel.: (021) 223-3277 - Fax-Fiscalização: (021) 516-2110
CEP 20091-040 - Rio de Janeiro - RJ
E_mail: contabil@embratel.net.br
Home Page: http://www.crc.org.br

TRIBUNAL REGIONAL DE ÉTICA DOS CONTABILISTAS
DELIBERAÇÃO TRET-RJ Nº 000/00

APLICA PENALIDADE AO CONTABILISTA,
POR TRANSGRESSÃO AO CÓDIGO DE ÉTICA:

“Auferir qualquer provento em função do
exercício profissional que não decorra
exclusivamente de sua prática lícita” e
“Prejudicar, culposa ou dolosamente, interesse
confiado a sua responsabilidade profissional”.
(Artigo 3º, incisos III e X, Resolução CFC
803/96).
ATA Nº 000/00

O TRIBUNAL REGIONAL DE ÉTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO,
no uso de suas atribuições legais e regimentais, e,
CONSIDERANDO o que ficou decidido no presente Processo de nº 00/000000,

DELIBERA:
APLICAR ao contabilista **AUTUADO**, registrado no CRC-RJ nº 00000/O-0, na
categoria de Téc.cont./Contador, a penalidade de CENSURA RESERVADA, prevista no
artigo 12, inciso II, do CÓDIGO DE ÉTICA PROFISSIONAL aprovado pela Resolução
CFC nº 803/96.
Rio de Janeiro, 00 de x-x-x-x de 0000.

x-x-x-x-x-x-x
______________________________
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PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

x-x-x-x-x-x-x
______________________________
RELATOR

OBS.: O Processo foi retornado ao DEFIS, para expedição da Notificação de Penalidade ao
contabilista.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Praça Pio X, 78 - 6º, 8º e 10º and. - Tel.: (021) 223-3277 - Fax-Fiscalização: (021) 516-2110
CEP 20091-040 - Rio de Janeiro - RJ
E_mail: contabil@embratel.net.br
Home Page: http://www.crc.org.br

TRIBUNAL REGIONAL DE ÉTICA DOS CONTABILISTAS
Rio de Janeiro, 00 de x-x-x-x de 0000.
NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE TRET-RJ N.º 000/00

A(O) CONTABILISTA
SR(A). «Nome»
Senhor(a) Contabilista,
Pela presente, fica V. Sa. NOTIFICADO (A) que o Plenário deste Tribunal, em
reunião ordinária realizada nesta data, apreciando o Processo n.º 00/000000, "AUTO DE
REPRESENTAÇÃO AO CÓDIGO DE ÉTICA PROFISSIONAL DOS CONTABILISTAS",
DECIDIU aplicar-lhe a penalidade de CENSURA RESERVADA, prevista no artigo 12,
inciso II, do CÓDIGO DE ÉTICA PROFISSIONAL aprovado pela Resolução CFC n.º
803/96.
Cabe-nos informar, outrossim, que, dessa decisão, é facultado a V.Sa. recorrer ao
Colendo Tribunal Superior de Ética - TSET, do CFC, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a
partir do recebimento desta Notificação.
Fica ciente V.Sa. que, utilizando a faculdade do recurso, o mesmo deverá ser
dirigido ao TSET, do CFC, por intermédio do TRET-RJ, do CRC-RJ, nos termos do artigo 13
e seu § 1º.
Atenciosamente.

87

x-x-x-x-x-x-x
______________________________
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

1ª via - profissional
2ª via - processo
3ª via - arquivo

Expirou o prazo estabelecido para interposição de recurso ao Colento Tribunal
Superior de Ética - TSET, sem que o autuado tenha se pronunciado junto ao DEFIS.
Diante do exposto, o Chefe do Departº de Fiscalização retornou o Processo ao
Presidente do CRC-RJ, sugerindo o seu ARQUIVAMENTO.

Tendo o seguinte DESPACHO:
Cumpridas que foram todas as fases do processo, ARQUIVE-SE conforme
sugerido.

Rio de Janeiro, 00 de x-x-x-x de 0000.
x-x-x-x-x-x-x
______________________________
PRESIDENTE
Fonte: <http:www.crc.org.br/defis/txt_penalidades.asp> Acesso em: 21/11/2003.

