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ROL DE CATEGORIAS 

Rol de categorias que a Autora considera estratégicas à 

compreensão do seu trabalho, com seus respectivos conceitos operacionais. 

Contabilidade1 

A contabilidade é o grande instrumento que auxilia a administração a tomar 

decisões. Na verdade, ela coleta os dados econômicos, mensurando-os 

monetariamente, registrando-os e sumarizando-os em forma de relatórios ou 

comunicados, que contribuem sobremaneira para a tomada de decisões. 

Culpa2 

A culpa (faute) é a inexecução de um dever que o agente podia conhecer e 

observar. Se efetivamente o conhecia e deliberadamente o violou, ocorre o delito 

civil ou, em matéria de contrato o dolo contratual. Se a violação do dever, podendo 

ser conhecida e evitada, é involuntária, constitui a culpa simples, chamada, fora da 

matéria contratual, de quase-delito. 

Dano3 

O dano pode ser: patrimonial, se a vítima deixou de ganhar ou perder bens por 

causa do dano; ou extrapatrimonial, se a vítima teve ofendidos valores não 

econômicos, como is direitos da personalidade. Entretanto, somente viabiliza a 

obrigação de reparar o dano se o prejuízo for ressarcível. 

Excludentes4 

Excludente de responsabilidade é o fato que isenta o agente da conduta delituosa de 

arcar com os ônus decorrentes do resultado danoso à vítima. 

 

Finalidade da Contabilidade5 

                                            
1 MARION, José Carlos. Contabilidade empresarial 10 ed. São Paulo: Atlas, 2003, p. 23. 
2 DIAS, José De Aguiar.  Da responsabilidade civil, p. 110. 
3 LISBOA, Roberto Senise. Manual elementar de direito civil, p. 199. 
4 LISBOA, Roberto Senise. Manual elementar de direito civil,  p. 251. 
5 CREPALDI, Silvio Aparecido. Curso básico de contabilidade. p. 24. 
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A contabilidade é um dos principais sistemas de controle e informação das 

empresas. Com a análise do balanço patrimonial e da demonstração do resultado do 

exercício, é possível verificar a situação da empresa, sob os mais diversos 

enfoques, tais como análises de estrutura, de evolução, de solvência, de garantia de 

capitais próprios e de terceiros, de retorno de investimentos etc. 

Preposto6 

O preposto pode ser um auxiliar direto, um empregado, um subordinado, uma 

pessoa que recebe ordens de outra ou um profissional liberal responsável por uma 

determinada atividade, enquanto que o preponente é quem constitui, em seu nome, 

por sua conta e sob sua dependência, para ocupar-se dos negócios relativos a suas 

atividades. O preponente é o patrão, empregador ou titular do negócio. 

Princípios7  

São os conceitos básicos que constituem o núcleo essencial que deve guiar a 

profissão na consecução dos objetivos da Contabilidade, que consistem em 

apresentar informações estruturada para os usuários. 

 

Profissional Contábil8 

Denomina-se técnico em contabilidade aquele que cursou contabilidade em nível 

técnico. Após o término do curso superior de contabilidade, e o profissional é 

chamado de contador ou bacharel em Ciências Contábeis. Tanto o técnico em 

contabilidade quanto o contador podem ser chamados de contabilista, e ambos 

podem, legalmente, serem responsáveis pela contabilidade das empresas. O 

contador, porém, está habilitado a exercer outras atividades não cabíveis ao técnico 

em contabilidade. 

 

Responsabilidade9 

                                            
6 DORNELES, Joaquim Luiz Rodrigues; Barichello,  Stefania Eugenia. A Responsabilidade Civil Do 
Contabilista Após O Novo Código Civil Brasileiro. Disponível Em: 
Http://W3.Ufsm.Br/Revistacontabeis/Anterior/Artigos/Vin01/A03vin01.Pdf. Acessado Em: 08 Out 2010. 
7 IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARION, José Carlos. Introdução à teoria da contabilidade. p. 87. 
8 MARION, José Carlos. Contabilidade Básica. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2004, p. 28. 
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[...] Obrigação de responder por alguma coisa. Significa a obrigação de satisfazer ou 

executar o ato jurídico, que se tenha convencionado, ou a obrigação de satisfazer a 

prestação ou de cumprir o fato atribuído ou imputado à pessoa por determinação 

legal. 

 

Responsabilidade Civil10 

[...] Designa a obrigação de reparar o dano ou de ressarcir o dano, quando 

injustamente causado a outrem. Resulta da ofensa ou da violação de direito, que 

redunda em dano ou em prejuízo a outrem. 

Responsabilidade Contábil11 

Responsabilidade por dano causado pelo contabilista (contador ou técnico de 

contabilidade) no exercício de sua função ao organizar e executar serviços de 

contabilidade em escrituração de livros; ao efetuar regulação judicial ou extrajudicial 

grossas; ao fazer revisão de balanços e contas; ao dar assistência aos conselhos 

fiscais de sociedade anônimas.  

 

                                                                                                                                        
9 SILVA, Luís Carlos. Responsabilidade Civil: Teoria e prática das ações. 3 ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2005, p. 1.222 
10 SILVA, Luís Carlos. Responsabilidade Civil: Teoria e prática das ações. p. 1.222 
11 DINIZ, Maria Helena. Dicionário Jurídico . São Paulo: Saraiva, 1998, p. 174 
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RESUMO 

O objeto desta monografia é uma reflexão a respeito da 

Responsabilidade Civil do Profissional Contábil, pautado na análise e descobrimento 

de aspectos que possam identificar a possível responsabilidade civil, como a efetiva 

caracterização da responsabilidade enquanto no exercício da profissão, aliada ao 

comportamento ético e segundo as normas reguladoras, norteados pela legislação 

brasileira. Durante a pesquisa buscou-se conhecer um pouco do histórico da 

Responsabilidade Civil, focada para o campo dos conceitos, das espécies e 

pressupostos. Observou-se também, com enfoque especial a Responsabilidade Civil 

do Profissional Contábil sob a ótica da legislação brasileira, em relação ao Código 

Civil, ao Código de Ética Profissional do Contabilista e Resoluções do Conselho 

Federal de Contabilidade. Obteve-se como resultado da pesquisa, que a 

Responsabilidade Civil do Profissional Contábil poderá estar presente, claramente e 

de forma objetiva, nas diversas formas de ação, enquanto no exercício da profissão. 



INTRODUÇÃO 

A presente Monografia tem como objeto entender a 

Responsabilidade Civil do Profissional Contábil – Contador e Técnico em 

Contabilidade, sua evolução histórica, conceituação, a responsabilidade contratual e 

extracontratual, como também a legislação pertinente, resultando seu relatório numa 

monografia de conclusão de curso de graduação em Direito. 

O presente estudo tem como objetivo institucional produzir uma 

monografia para obtenção do titulo de Bacharel em Direito pela UNIVALI – Campus 

Itajaí. Como objetivo geral pesquisar a Responsabilidade do Profissional Contábil. E 

como objetivo específico descrever o campo de atuação do profissional contábil, ou 

seja, a contabilidade, conhecer a responsabilidade civil e seus aspectos, e analisar a 

responsabilidade do profissional contábil dentro do exercício de suas funções como 

preposto de uma empresa.   

Para tanto, principia–se, no Capítulo 1, tratando da 

Contabilidade, descrevendo seu conceito, objeto, finalidade e seus princípios 

fundamentais. 

No Capítulo 2, tratando da responsabilidade civil no tocante a 

seus pressupostos e classificação, como também casos em que a responsabilidade 

é excluída. 

No Capítulo 3, tratando da responsabilidade civil do profissional 

contábil, no direito de empresa e consumidor. 

O presente Relatório de Pesquisa se encerra com as 

Considerações Finais, nas quais são apresentados pontos conclusivos destacados, 

seguidos da estimulação à continuidade dos estudos e das reflexões sobre a 

responsabilidade civil do profissional contábil. 

Para a presente monografia foram levantadas as seguintes 

hipóteses: 



 14

Responsabilidade civil do profissional contábil, a legislação 

brasileira, tem-se manifestado acerca de medidas que obriguem o contabilista a 

reparar o dano ou ressarci-lo, quando injustamente causado a cliente por quem ele 

responde de forma clara e objetiva. 

O Código Civil de 2002, traz importante inovação no que diz 

respeito ao contabilista, reconhecendo a importância deste profissional no contexto 

da empresa, devido a sua estrita ligação com aspectos tão relevantes que é a 

escrituração, elaboração de balanços e demonstrações contábeis, que nada mais é 

do que a tradução, em números, de toda a vida da sociedade. Os serviços 

procedidos pelo contabilista devem estas claramente e tecnicamente especificados 

em documento assinado pelas partes e por duas testemunhas, a saber, no contrato 

de prestação de serviços contábeis que, então, em hipótese alguma deve ser 

dispensado, sob pena de conseguir a empresa se esquivar de sua responsabilidade, 

ficando ela a cargo apenas e injustamente do contabilista. 

No ordenamento jurídico penal e civil, estão previstas 

penalidades ao profissional contábil. Entretanto, para a presente pesquisa será 

objeto de estudo apenas a responsabilidade civil deste respeitável profissional. 

Quanto à Metodologia empregada, registra-se que, na Fase de 

Investigação12 foi utilizado o Método Indutivo13, na Fase de Tratamento de Dados o 

Método Cartesiano14, e, o Relatório dos Resultados expresso na presente 

Monografia é composto na base lógica Indutiva. 

Nas diversas fases da Pesquisa, foram acionadas as Técnicas 

do Referente15, da Categoria16, do Conceito Operacional17 e da Pesquisa 

Bibliográfica18.

                                            
12 PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática. 11 ed. Florianópolis: 

Conceito Editorial; Millennium Editora, 2008. p. 83. 
13 PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática. p. 86. 
14 LEITE, Eduardo de oliveira. A monografia jurídica. 5 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001. 

p. 22-26. 
15 PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática. p. 54. 
16 PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática. p. 25. 
17 PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática. p. 37. 
18 “Técnica de investigação em livros, repertórios jurisprudenciais e coletâneas legais. PASOLD, 

Cesar Luiz. Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática. p. 209. 



CAPÍTULO 1  

A CONTABILIDADE 

1.1 BREVE HISTÓRICO 

A contabilidade é tão antiga quanto à origem do homem 

Costuma-se dizer que a Contabilidade é tão antiga quanto à origem 
do homem. Se abrirmos a bíblia em seu primeiro Livro, Gênesis, 
entre outras passagens que sugerem a Contabilidade, observamos 
uma “competição” no crescimento da riqueza (rebanho de ovelhas) 
entre Jacó e seu sogro Labão (+/- 4.000 a.C.). se a riqueza de Jacó 
crescia mais do que a de Labão, para conhecer esse fato era 
necessário um controle quantitativo, por mais rudimentar que fosse.19 

A contabilidade se aprimorou seguindo as necessidades 

humanas, assim vislumbra NAGATSUKA20 “O desenvolvimento da contabilidade em 

toda a sua história esteve intimamente ligado ao desenvolvimento econômico e às 

transformações sociopolíticas e socioculturais experimentadas em cada época”. 

Com a criação, em 1902, da Escola de Comércio Álvares Penteado, 
em São Paulo, observamos a adoção da Escola Européia de 
Contabilidade, basicamente a italiana e a alemã. Com a inauguração 
da Faculdade de Economia e Administração da USP (1946) e com 
advento das multinacionais anglo-americanas (e, conseqüentemente, 
da Auditoria originaria das países-sede), a Escola Contábil 
Americana começou a infiltrar-se em nosso país. Essa escola, 
todavia, começou a exercer uma influência mais significativa no 
ensino da Contabilidade no Brasil a partir do lançamento do livro de 
Contabilidade introdutória, no início da década de 70, por uma equipe 
de professores da FEA/USP.21 

GOMES22 destaca a diferença da evolução da contabilidade 

nos Estados Unidos e no Brasil 

Se atentarmos para as datas em que ocorreram mudanças, 
poderemos verificar que enquanto nos Estados Unidos essas 

                                            
19 MARION, José Carlos. Contabilidade empresarial 10 ed. São Paulo: Atlas, 2003, p. 31 
20 NAGATSUKA, Divane Alves da Silva. Manual de contabilidade introdutória, São Paulo: Pioneira 
Thomson Learning, 2005, p. 2 
21 MARION, José Carlos. Contabilidade empresarial. p. 31 
22 GOMES, J. S. A profissão contábil no Brasil: uma visão crítica. RBC, n. 27, 1978, p. 6. 
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mudanças se processaram num espaço de tempo de, 
aproximadamente 30 anos, e foram sempre acompanhadas de 
mudanças dos currículos universitários, já que os exames de 
suficiência exigem atualização profissional, no Brasil, em apenas 
quatro anos – de 1972 a 1976 – ocorreram todas essas mudanças 
sem que fosse possível, pelo curto espaço de tempo, modificar a 
estrutura curricular de nossas faculdades, tampouco reciclar os 
profissionais dando-lhes os requisitos técnicos que passaram a ser 
exigidos pelo mercado de trabalho.   

Ao conquistar um patrimônio surgiu a necessidade de 

administrá-lo, MARION23 discorre que “A contabilidade surgiu basicamente da 

necessidade de donos de patrimônio que desejavam mensurar, acompanhar a 

variação e controlar suas riquezas”. 

Para MARION24 a contabilidade é 

A contabilidade é o grande instrumento que auxilia a administração a 
tomar decisões. Na verdade, ela coleta os dados econômicos, 
mensurando-os monetariamente, registrando-os e sumarizando-os 
em forma de relatórios ou comunicados, que contribuem 
sobremaneira para a tomada de decisões. 

No mesmo sentido RIBEIRO25 discorre sobre a contabilidade 

Contabilidade é a ciência que estuda e pratica as funções de 
orientação, de controle e de registro relativas à administração 
econômica. Conceito oficial formulado no Primeiro Congresso 
Brasileiro de Contabilidade, realizado no rio de janeiro, de 17 a 27 de 
agosto de 1924. 

Com a contabilidade é possível controlar o patrimônio, “A 

contabilidade é uma ciência que permite, através de suas técnicas, manter um 

controle permanente do patrimônio da empresa” 26. Todos os setores da empresa 

estão ligados ao setor contábil. 

A contabilidade tem como objetivo o controle, “O objetivo da 

Contabilidade é permitir o estudo e o controle dos fatos decorrentes da gestão do 

patrimônio das entidades econômico-administrativas” 27. 

                                            
23 MARION, José Carlos. Contabilidade empresarial p. 26 
24 MARION, José Carlos. Contabilidade empresarial p. 23 
25 RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade Geral: fácil. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 33 
26 RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade Geral: fácil. p. 33 
27 RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade Geral: fácil. p. 34 
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Assim sem a contabilidade controlando o patrimônio, o 

indivíduo não consegue tomar decisões, pois “A contabilidade tem uma importância 

fundamental nas organizações, pois é por meio dela que a administração consegue 

cumprir seu papel de planejamento e controle” 28. 

Portanto com a ajuda da contabilidade o indivíduo tem ciência 

do tamanho do patrimônio, NAGATSUKA ensina que  

O objetivo principal da contabilidade, de acordo com a visão 
predominante, seria gerar informações para a tomada de decisões 
racionais tanto por usuários internos quanto por usuários externos da 
informação contábil. 

Com as informações geradas pela contabilidade, controla-se a 

saída e entrada, e sem a contabilidade o indivíduo “Não se podem tomar decisões 

sobre produção, marketing, investimentos, financiamento, custos etc. sem 

Contabilidade.29”. Sendo assim comprovada a importância da contabilidade para a 

tomada de decisões. 

1.2 CONCEITO 

A contabilidade é considerada uma ciência, assim descreve 

GONÇALVES30, “contabilidade é ciência porque possui objeto determinado e 

método de investigação próprio. Estuda fenômenos que se verificam de forma 

universal, apresentando verdades (leis) em torno do mesmo objeto”. 

CREPALDI31 afirma que 

[...] a contabilidade é um método universal utilizado para registrar 
todas as transações de uma empresa, que possam ser  expressas 
em termos monetários. A universalidade do método é de fundamental 
importância para possibilitar a interpretação uniforme das 
“demonstrações expositivas” de qualquer empresa. 

Para GOUVEIA32  

                                            
28 NAGATSUKA, Divane Alves da Silva. Manual de contabilidade introdutória, p. 7 
29 MARION, José Carlos. Contabilidade empresarial p. 24 
30 GONÇALVES, Eugênio Celso. BAPTISTA, Antônio Eustáquio. Contabilidade geral 5ª Ed. São 
Paulo: Atlas, 2004, p. 23 
31 CREPALDI, Silvio Aparecido. Curso básico de contabilidade. São Paulo: Atlas, 1995, p. 20. 
32 GOVEIA, Nelson. Contabilidade 2ª Ed., São Paulo: McGraw-Hill, p. 01.   
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Contabilidade é uma arte. É a arte de registrar todas as transações 
de uma companhia, que possam ser expressas em termos 
monetários. E é também a arte de informar os reflexos dessas 
transações na situação econômico-financeira dessa companhia. 

GONÇALVES33 ensina que “ciência que tem por objeto o 

estudo do Patrimônio a partir da utilização de métodos especialmente desenvolvidos 

para coletar, registrar, acumular, resumir e analisar todos os fatos que afetam a 

situação patrimonial de uma pessoa”.  

GRECO34 leciona que 

A contabilidade registra, estuda e interpreta (analisa) os fatos 
financeiros e/ou econômicos que afetam a situação patrimonial de 
determinada pessoa, física ou jurídica, apresentando-se ao usuário 
(pessoa que tem interesse em avaliar a situação da entidade) através 
das demonstrações contábeis tradicionais e de relatórios de exceção, 
específicos para determinadas finalidades. 

Por ser uma ciência exige conhecimentos, objeto e finalidade, 

assim discorre FRANCO35 

A contabilidade, desde seu aparecimento como conjunto ordenado 
de conhecimentos, com objeto e finalidades definidos, tem sido 
considerada como arte, como técnica ou como ciência, de acordo 
com a orientação seguida pelos doutrinadores ao enquadrá-la no 
elenco das espécies do saber humano. 

Portanto a contabilidade é uma arte que tem por objeto o 

patrimônio. 

1.3 OBJETO DA CONTABILIDADE 

Antigamente ao se adquirir um patrimônio era preciso 

administrá-lo, assim surgiu a contabilidade 

A contabilidade surgiu da necessidade de controlar o patrimônio. É 
fato que existem pessoas, entidades e empresas que realizam 
muitas transações, decorrendo, daí, maior complexidade de controle. 
Seria impossível controlar um patrimônio que é o conjunto de bens, 

                                            
33 GOLÇALVES, Eugênio Celso. BAPTISTA, Antônio Eustáquio. Contabilidade geral, p. 23 
34 GRECO, Alvísio Lahorgue. Contabilidade: teoria e prática básicas, 9ª ed. Porto Alegre: Sagra 
Luzzatto, 2001, p. 11. 
35 FRANCO, Hilário. Contabilidade geral 22ª ed. São Paulo: Atlas, 1996, p. 19. 



 19

direitos e obrigações, sem que houvesse registros organizados sobre 
todas as mutações ocorridas.36 

Assim “o objeto da contabilidade é, pois, o patrimônio, em torno 

do qual a ciência contábil desenvolve suas funções, como meio para alcançar sua 

finalidade”37. Do mesmo modo ensina GRECO38, “o objeto da Contabilidade é o 

patrimônio, que a mesma estuda e controla, registrando as alterações nele 

verificadas”. 

Esse patrimônio precisa ser administrado, e é a contabilidade 

que o faz, como discorre FRANCO39 “o patrimônio, que a contabilidade estuda, 

analisa e controla, registrando e informando, através das demonstrações contábeis, 

todas as ocorrências nele verificadas”. Assim um indivíduo confia ao profissional da 

contabilidade seu patrimônio, e este organiza para aumentar o mesmo. 

1.4 FINALIDADE DA CONTABILIDADE 

Vislumbra FRANCO40 sobre a finalidade da contabilidade 

A contabilidade desempenha, em qualquer organismo econômico, o 
mesmo papel que a História na vida da humanidade. Sem ela não 
seria possível conhecer o passado nem o presente da vida 
econômica da entidade, não sendo também possível fazer previsões 
para o futuro nem elaborar planos para a orientação administrativa. 

CREPALDI41 afirma que a contabilidade é o controle 

A contabilidade é um dos principais sistemas de controle e 
informação das empresas. Com a análise do balanço patrimonial e 
da demonstração do resultado do exercício, é possível verificar a 
situação da empresa, sob os mais diversos enfoques, tais como 
análises de estrutura, de evolução, de solvência, de garantia de 
capitais próprios e de terceiros, de retorno de investimentos etc. 

HENDRIKSEN42 ensina que “o principal objetivo da divulgação 

de informações financeiras é apoiar os acionistas e outros indivíduos na tomada de 

decisões financeiras, ajudando-os a predizer os fluxos de caixa da empresa” 

                                            
36 CREPALDI, Silvio Aparecido. Curso básico de contabilidade. p. 23. 
37 GONÇALVES, Eugênio Celso. BAPTISTA, Antônio Eustáquio. Contabilidade geral p. 23. 
38 GRECO, Alvísio Lahorgue. Contabilidade: teoria e prática básicas, p. 12. 
39 FRANCO, Hilário. Contabilidade geral, p. 20. 
40 FRANCO, Hilário. Contabilidade geral, p. 22 
41 CREPALDI, Silvio Aparecido. Curso básico de contabilidade. p. 24. 
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Para ter êxito FRANCO43 discorre que é necessário o registro 

de todos os fatos da entidade 

A contabilidade alcança sua finalidade através do registro de todos 
os fatos relacionados com a formação, a movimentação e as 
variações do patrimônio administrado, vinculando à entidade, com o 
fim de assegurar seu controle e fornecer a seus administradores as 
informações necessárias à ação administrativa, bem como a seus 
titulares (proprietários do patrimônio) e demais pessoas com ele 
relacionadas, as informações sobre o estado patrimonial e o 
resultado das atividades desenvolvidas pela entidade para alcançar 
seus fins. 

GRECO44 discorre que “são fins da contabilidade: assegurar o 

controle do patrimônio e fornecer as informações sobre a composição e variações 

patrimoniais, bem como o resultado das atividades econômicas desenvolvidas” 

Para IUDÍCIBUS e MARION45 “em outras palavras, a função 

principal da contabilidade reside em ser instrumento útil para a tomada de decisões 

pelo usuário, tendo em vista a entidade” 

Sendo assim “sua finalidade é manter o registro e o controle do 

patrimônio das entidades, com o fim de fornecer informações e interpretações sobre 

a composição e as variações desse patrimônio”46.  

Ensina GONÇALVES47 

A contabilidade tem por fim registrar os fatos e produzir informações 
que possibilitem ao titular do patrimônio o planejamento e o controle 
de sua ação. Planejar significa decidir, entre diversas alternativas 
que se apresentam, qual curso tomar para atingir com mais eficiência 
e eficácia o objeto almejado. Controlar, do ponto de vista das 
ciências administrativas, significa certifica-se de que a organização 
está atuando de acordo com os planos e políticas traçados pela 
administração. 

Portanto a finalidade da contabilidade é registrar os fatos e 

produzir informações, que ajudem na administração do patrimônio. 

                                                                                                                                        
42 HENDRIKSEN, Eldon S., BREDA, Michael F. Van., Tradução de Antonio Zoratto Sanvicente.  
Teoria da Contabilidade. São Paulo: Atlas, 1999, p. 89 
43 FRANCO, Hilário. Contabilidade geral, p. 19. 
44 GRECO, Alvísio Lahorgue. Contabilidade: teoria e prática básicas, p. 12. 
45 IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARION, José Carlos. Introdução à teoria da contabilidade. 3. ed., São 
Paulo: Atlas, 2002, p. 61 
46 FRANCO, Hilário. Contabilidade geral, p. 19. 
47 GONÇALVES, Eugênio Celso. BAPTISTA, Antônio Eustáquio. Contabilidade geral, p. 24. 
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1.5 PRINCÍPIOS DA CONTABILIDADE 

Os princípios são de suma importância para o norteamento do 

profissional. Neste trabalho serão apenas abordados os princípios normativos da 

contabilidade. 

Segundo IUDÍCIBUS e MARION48 os princípios “são os 

conceitos básicos que constituem o núcleo essencial que deve guiar a profissão na 

consecução dos objetivos da Contabilidade, que consistem em apresentar 

informações estruturada para os usuários” 

Vislumbra GRECO49 que os “princípios de contabilidade são as 

normas que proporcionam interpretação uniforme das demonstrações contábeis” 

Ensina GONÇALVES50 sobre o surgimento dos princípios 

normativos da contabilidade, “no inicio da década passada, o Conselho Federal de 

Contabilidade (CFC), através da Resolução CFC nº 530/81, qualificou os Princípios 

Contábeis Geralmente Aceitos por Princípios Fundamentais de Contabilidade” 

A Resolução CFC nº 530/81 foi alterada pela Resolução CFC 

nº 750/93. E em maio de 2010 foi alterada pela Resolução nº 1282/10, a qual 

revogou o Princípio da Atualização Monetária. 

Portanto os “princípios contábeis podem ser conceituados 

como sendo as premissas básicas acerca dos fenômenos e eventos contemplados 

pela Contabilidade, premissas que são a cristalização da análise e observação da 

realidade econômica, social e institucional”51. 

                                            
48 IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARION, José Carlos. Introdução à teoria da contabilidade. p. 87. 
49 GRECO, Alvísio Lahorgue. Contabilidade: teoria e prática básicas, p. 20. 
50 GONÇALVES, Eugênio Celso. BAPTISTA, Antônio Eustáquio. Contabilidade geral, p. 367. 
51 EQUIPE DE PROFESSORES da faculdade de economia, administração e contabilidade da USP; 
coordenação Sérgio Iudícibus – 8. Ed. São Paulo: Atlas 1996, p. 258 
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1.5.1 Princípio da Entidade 

Este princípio existe para mostrar que o patrimônio da entidade 

não se confunde com os dos sócios. Está disposto no Artigo 4º da Resolução nº 

750/9352. 

Art. 4º - O Princípio da ENTIDADE reconhece o Patrimônio como 
objeto da Contabilidade e afirma a autonomia patrimonial, a 
necessidade da diferenciação de um Patrimônio particular no 
universo dos patrimônios existentes, independentemente de 
pertencer a uma pessoa, um conjunto de pessoas, uma sociedade ou 
instituição de qualquer natureza ou finalidade, com ou sem fins 
lucrativos. Por conseqüência, nesta acepção, o Patrimônio não se 
confunde com aqueles dos seus sócios ou proprietários, no caso de 
sociedade ou instituição. 

§ único – O PATRIMÔNIO pertence à ENTIDADE, mas a recíproca 
não é verdadeira. A soma ou agregação contábil de patrimônios 
autônomos não resulta em nova ENTIDADE, mas numa unidade de 
natureza econômico-contábil. 

CREPALDI 53 discorre 

O princípio da Entidade reconhece o patrimônio como objeto da 
contabilidade e afirma a autonomia patrimonial, a necessidade da 
diferenciação de um patrimônio particular no universo dos 
patrimônios existentes, independentemente de pertencer a uma 
pessoa, um conjunto de pessoas, uma sociedade ou instituição de 
qualquer natureza ou finalidade, com ou sem fins lucrativos. 

A entidade e os sócios tem patrimônios diferentes. 

Pressupõe-se que a Contabilidade é executada e mantida para as 
entidades como pessoas completamente distintas das pessoas 
físicas (ou jurídicas) dos sócios. Quando uma firma individual paga 
uma despesa, é o caixa da firma que está desembolsando o dinheiro. 
Este princípio parece-nos de profunda validade, pois consolida a 
antiga distinção jurídica entre pessoas físicas e jurídicas.54 

                                            
52 Brasil. Resolução N.º 750/93. Conselho Federal de Contabilidade - Princípios Fundamentais De 
Contabilidade. Disponível em: http://www.portaldecontabilidade.com.br/nbc/res750.htm. Acessado 
em: 06 out 2010. 
53 CREPALDI, Silvio Aparecido. Curso básico de contabilidade. p. 26. 
54 EQUIPE DE PROFESSORES da faculdade de economia, administração e contabilidade da USP; 
coordenação Sérgio Iudícibus, p. 261. 
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Na visão do doutrinário GRECO55 “este princípio se estrutura 

na personalidade (entidade e proprietário(s) são pessoas distintas, juridicamente 

inclusive) e na autonomia patrimonial (patrimônio  personalizado e autônomo)”. 

Portanto são patrimônios diferentes os da entidade e dos 

sócios, não se misturam. 

1.5.2 Princípio da Oportunidade 

Este segundo, “o princípio da oportunidade refere-se, 

simultaneamente, à tempestividade e à integridade do registro das mutações 

patrimoniais, determinando que este seja feito no tempo certo e com a extensão 

correta” 56. Encontra-se no Artigo 6º da Resolução nº 1282/1057. 

Art. 6º. O Princípio da Oportunidade refere-se ao processo de 
mensuração e apresentação dos componentes patrimoniais para 
produzir informações íntegras e tempestivas. 

Parágrafo único. A falta de integridade e tempestividade na produção 
e na divulgação da informação contábil pode ocasionar a perda de 
sua relevância, por isso é necessário ponderar a relação entre a 
oportunidade e a confiabilidade da informação. 

Vislumbra GONÇALVES58 que 

O princípio da oportunidade não se confunde com o da competência. 
No primeiro o objetivo é captar as mutações patrimoniais em sua 
inteireza, reconhecendo-as no exato momento em que ocorrem, 
enquanto que no segundo o futuro esta no efeito dessas mutações 
sobre o patrimônio líquido. 

Portanto o princípio da oportunidade está relacionado a 

tempestividade e a integridade dos registros feitos pelo profissional contábil. 

1.5.3 Princípio do Registro pelo Valor Original 

Este encontra-se disciplinado no Artigo 7º da Resolução nº 
1282/1059. 

                                            
55 GRECO, Alvísio Lahorgue. Contabilidade: teoria e prática básicas, p. 24. 
56 CREPALDI, Silvio Aparecido. Curso básico de contabilidade. p. 27. 
57 Resolução Conselho Federal de Contabilidade N.º 1282/10 - Princípios Da Contabilidade. 
Disponível em: http://www.crcsp.org.br/portal_novo/legislacao_contabil/resolucoes/Res1282.htm. 
Acesso em: 06 out 2010. 
58 GONÇALVES, Eugênio Celso. BAPTISTA, Antônio Eustáquio. Contabilidade geral, p. 370. 
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Art. 7º - O Princípio do Registro pelo Valor Original determina que os 
componentes do patrimônio devem ser inicialmente registrados pelos 
valores originais das transações, expressos em moeda nacional. 

§ 1º. As seguintes bases de mensuração devem ser utilizadas em 
graus distintos e combinadas, ao longo do tempo, de diferentes 
formas: 

I – Custo histórico. Os ativos são registrados pelos valores pagos ou 
a serem pagos em caixa ou equivalentes de caixa ou pelo valor justo 
dos recursos que são entregues para adquiri-los na data da 
aquisição. Os passivos são registrados pelos valores dos recursos 
que foram recebidos em troca da obrigação ou, em algumas 
circunstâncias, pelos valores em caixa ou equivalentes de caixa, os 
quais serão necessários para liquidar o passivo no curso normal das 
operações; 

II – Variação do custo histórico. Uma vez integrado ao patrimônio, os 
componentes patrimoniais, ativos e passivos, podem sofrer variações 
decorrentes dos seguintes fatores: 

a) Custo corrente. Os ativos são reconhecidos pelos valores em 
caixa ou equivalentes de caixa, os quais teriam de ser pagos se 
esses ativos ou ativos equivalentes fossem adquiridos na data ou no 
período das demonstrações contábeis. Os passivos são 
reconhecidos pelos valores em caixa ou equivalentes de caixa, não 
descontados, que seriam necessários para liquidar a obrigação na 
data ou no período das demonstrações contábeis; 

b) Valor realizável. Os ativos são mantidos pelos valores em caixa ou 
equivalentes de caixa, os quais poderiam ser obtidos pela venda em 
uma forma ordenada. Os passivos são mantidos pelos valores em 
caixa e equivalentes de caixa, não descontados, que se espera 
seriam pagos para liquidar as correspondentes obrigações no curso 
normal das operações da Entidade; 

c) Valor presente. Os ativos são mantidos pelo valor presente, 
descontado do fluxo futuro de entrada líquida de caixa que se espera 
seja gerado pelo item no curso normal das operações da Entidade. 
Os passivos são mantidos pelo valor presente, descontado do fluxo 
futuro de saída líquida de caixa que se espera seja necessário para 
liquidar o passivo no curso normal das operações da Entidade; 

d) Valor justo. É o valor pelo qual um ativo pode ser trocado, ou um 
passivo liquidado, entre partes conhecedoras, dispostas a isso, em 
uma transação sem favorecimentos; 

e) Atualização monetária. Os efeitos da alteração do poder aquisitivo 
da moeda nacional devem ser reconhecidos nos registros contábeis 
mediante o ajustamento da expressão formal dos valores dos 
componentes patrimoniais. 

                                                                                                                                        
59 Resolução Conselho Federal de Contabilidade N.º 1282/10 - Princípios Da Contabilidade. 
Disponível em: http://www.crcsp.org.br/portal_novo/legislacao_contabil/resolucoes/Res1282.htm. 
Acesso em: 06 out 2010.. 
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§ 2º. São resultantes da adoção da atualização monetária: 

I – a moeda, embora aceita universalmente como medida de valor, 
não representa unidade constante em termos do poder aquisitivo; 

II – para que a avaliação do patrimônio possa manter os valores das 
transações originais, é necessário atualizar sua expressão formal em 
moeda nacional, a fim de que permaneçam substantivamente 
corretos os valores dos componentes patrimoniais e, por 
consequência, o do Patrimônio Líquido; 

III – a atualização monetária não representa nova avaliação, mas tão 
somente o ajustamento dos valores originais para determinada data, 
mediante a aplicação de indexadores ou outros elementos aptos a 
traduzir a variação do poder aquisitivo da moeda nacional em um 
dado período. 

Princípio este relacionado a ética, pois como ensina 
CREPALDI 60 

Os componentes do patrimônio devem ser registrados pelos valores 
originais das transações com o mundo exterior, expressos a valor 
presente na moeda do país, que serão mantidos na avaliação 
patrimoniais posteriores, inclusive quando configurem agregações ou 
decomposições no interior da entidade. 

É utilizado para expressar os valores na moeda do país, 

“cremos, portanto, que este princípio deve ser atribuído um significado mais amplo, 

restando, porém, determinar o tipo de custo mais relevante, em condições de 

continuidade de operações, como norma de valor” 61 

Este princípio representa base de valor para a contabilidade, 

expressa em termos de moeda de poder aquisitivo constante. 

1.5.4 Princípio da Continuidade  

O Princípio da Continuidade encontra-se no Artigo 5º da 
Resolução nº 1282/1062. 

Art. 5º. O Princípio da Continuidade pressupõe que a Entidade 
continuará em operação no futuro e, portanto, a mensuração e a 
apresentação dos componentes do patrimônio levam em conta esta 
circunstância. 

                                            
60 CREPALDI, Silvio Aparecido. Curso básico de contabilidade. p. 28. 
61 EQUIPE DE PROFESSORES da faculdade de economia, administração e contabilidade da USP; 
coordenação Sérgio Iudícibus, p. 263. 
62 Resolução Conselho Federal de Contabilidade N.º 1282/10 - Princípios Da Contabilidade. 
Disponível em: http://www.crcsp.org.br/portal_novo/legislacao_contabil/resolucoes/Res1282.htm. 
Acesso em: 06 out 2010. 
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Este princípio preza pela continuação correta das 

demonstrações, como ensina GONÇALVES 63 

Para a contabilidade, a entidade é um organismo vivo que irá operar 
por período indeterminado de tempo, até que surjam fortes 
evidencias em contrario” (pronunciamento IBRACON). A vida da 
entidade é continuada; por conseqüência, como as demonstrações 
contábeis são estáticas, não podem ser desvinculadas dos períodos 
anteriores e subseqüentes. Ocorrendo a descontinuidade, o fato 
deve ser divulgado. 

Do mesmo modo a Equipe de Professores 

Este princípio, que tem grande validade do ponto de vista prático, 
apresenta importantes conseqüências para a contabilidade. De fato, 
se aceitarmos a hipótese de que a duração da empresa é 
indeterminada, a filosofia de avaliação a ser adotada deverá ser 
oposta àquela que adotaríamos no caso de liquidação da empresa, 
quando interessam os valores de liquidação do passivo e de 
realização do ativo. 64 

Ensina GONÇALVES65 que 

A observância do princípio da continuidade é indispensável à correta 
aplicação do princípio da competência, por efeito de se relacionar 
diretamente à quantificação dos componentes patrimoniais e à 
formação do resultado, e de constituir dado importante para aferir a 
capacidade futura de geração de resultados. 

Assim “a continuidade ou não da entidade, bem como sua vida 

estabelecida ou provável, devem ser consideradas quando da classificação das 

mutações patrimoniais, quantitativas e qualitativas” 66. 

1.5.5 Princípio da Competência  

Este princípio está relacionado com a apuração de receitas e 

despesas. Disposto no Artigo 9º da Resolução nº 1282/1067. 

                                            
63 GONÇALVES, Eugênio Celso. BAPTISTA, Antônio Eustáquio. Contabilidade geral 5ª Ed. São 
Paulo: Atlas, 2004, p.  369. 
64 EQUIPE DE PROFESSORES da faculdade de economia, administração e contabilidade da USP; 
coordenação Sérgio Iudícibus, p. 263. 
65 GONÇALVES, Eugênio Celso. BAPTISTA, Antônio Eustáquio. Contabilidade geral, p.  369. 
66 CREPALDI, Silvio Aparecido. Curso básico de contabilidade, p. 27. 
67 Resolução Conselho Federal de Contabilidade N.º 1282/10 - Princípios Da Contabilidade. 
Disponível em: http://www.crcsp.org.br/portal_novo/legislacao_contabil/resolucoes/Res1282.htm. 
Acesso em: 06 out 2010. 
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Art. 9º. O Princípio da Competência determina que os efeitos das 
transações e outros eventos sejam reconhecidos nos períodos a que 
se referem, independentemente do recebimento ou pagamento. 
Parágrafo único. O Princípio da Competência pressupõe a 
simultaneidade da confrontação de receitas e de despesas 
correlatas. 

Vislumbra GONÇALVES68 

O princípio da competência determina quando as alterações do ativo 
ou no passivo resultam em aumento ou diminuição no patrimônio 
liquido, estabelecendo diretrizes para classificação das mutações 
patrimoniais, resultantes da observância do princípio da 
oportunidade. 

No mesmo sentido, 

Este princípio demonstra, em resumo, que as receitas e as despesas 
são atribuídas aos períodos de acordo com a real incorrência dos 
mesmos, isto é, de acordo com a data do fato gerador e não quando 
são recebidos ou pagos em dinheiro. 

Portanto as receitas e despesas devem ser incluídas nas 

apurações de resultados. 

1.5.6 Princípio da Prudência  

Disposto no Artigo 10º da Resolução 1282/1069. 

Art. 10. O Princípio da PRUDÊNCIA 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 

Parágrafo único. O Princípio da Prudência pressupõe o emprego de 
certo grau de precaução no exercício dos julgamentos necessários 
às estimativas em certas condições de incerteza, no sentido de que 
ativos e receitas não sejam superestimados e que passivos e 
despesas não sejam subestimados, atribuindo maior confiabilidade 
ao processo de mensuração e apresentação dos componentes 
patrimoniais. 

Princípio relacionado a escolha de hipóteses de adoção de 

valores, assim ensina CREPALDI70 

                                            
68 GONÇALVES, Eugênio Celso. BAPTISTA, Antônio Eustáquio. Contabilidade geral, p. 374. 
69 Resolução Conselho Federal de Contabilidade N.º 1282/10 - Princípios Da Contabilidade. 
Disponível em: http://www.crcsp.org.br/portal_novo/legislacao_contabil/resolucoes/Res1282.htm. 
Acesso em: 06 out 2010. 
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O princípio da prudência determina a adoção do menor valor para os 
componentes do ativo e do maior para os do passivo, sempre que se 
apresentarem alternativas igualmente válidas para a quantificação 
das mutações patrimoniais que alterem o patrimônio líquido. O 
princípio da prudência impõe a escolha da hipótese de que resulte o 
menor patrimônio líquido, quando apresentarem opções igualmente 
aceitáveis diante dos demais princípios fundamentais de 
contabilidade. 

Visa a escolha da hipótese que tem por resultado o menor 

patrimônio líquido.  

Vislumbra GONÇALVES71 

O princípio da prudência pode ser sintetizado em uma máxima que 
diz: “não antecipar receitas e apropriar todas as despesas e perdas 
possíveis”. Obviamente essa máxima encontra limites a sua 
aplicação, caracterizados pelos demais princípios contábeis.  

Este princípio é tratado como uma convenção de 

conservadorismo. 

Esta convenção consiste em que, por motivos de precaução, sempre 
que o contador se defrontar com alternativas igualmente validas de 
atribuir valores diferentes a um elemento do ativo (ou do passivo), 
deverá optar pelo mais baixo para o ativo e pelo mais alto para o 
passivo.72 

Assim este princípio diz respeito a escolha do profissional 
contábil acerca dos valores do ativo e passivo. 

Após verificar os pontos básicos e importantes acerca da 

contabilidade, torna-se necessário apresentar os pontos importantes da 

responsabilidade civil, que segue no capítulo seguinte. 

 

 

 

                                                                                                                                        
70 CREPALDI, Silvio Aparecido. Curso básico de contabilidade, p. 29. 
71 GONÇALVES, Eugênio Celso. BAPTISTA, Antônio Eustáquio. Contabilidade geral, p. 375 
72 EQUIPE DE PROFESSORES da faculdade de economia, administração e contabilidade da USP; 
coordenação Sérgio Iudícibus, p. 265 



CAPÍTULO 2  

ASPECTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

2.1 NOÇÕES GERAIS DE RESPONSABILIDADE CIVIL 

Ao longo da vida atos são praticados pelas pessoas, segundo 

DIAS73 “Toda manifestação da atividade humana traz em si o problema da 

responsabilidade”, esses atos geram conseqüências. 

Torna-se necessário entender o que é responsabilidade. Assim 

explica GAGLIANO e PAMPLONA FILHO74 o conceito de responsabilidade para o 

direito 

Responsabilidade, para o direito, nada mais é, portanto, que uma 
obrigação derivada – um dever jurídico sucessivo – de assumir as 
conseqüências jurídicas de um fato, conseqüências essas que 
podem variar (reparação dos danos e/ou punição pessoal do agente 
lesionante) de acordo com os interesses lesados. 

O conceito de responsabilidade está relacionado com as 

obrigações de um indivíduo, que tem um dever jurídico e assume as conseqüências 

jurídicas de um fato. 

A responsabilidade tem dois fundamentos conforme ensina 

LISBOA75 “os fundamentos básicos da responsabilidade civil são: a culpa e o risco”. 

A culpa que pode advir de negligência, imprudência ou imperícia, e o risco que é o 

perigo assumido pelo indivíduo. 

Há também que discorrer sobre a função da responsabilidade, 

na qual pode-se elencar duas, “a função-garantia decorre da necessidade de 

segurança jurídica que a vitima possui, para o ressarcimento dos danos por ela 

                                            
73 DIAS, José de Aguiar. Da responsabilidade civil, 9. Ed.Rio de Janeiro: Forense, 1994, v. I, p. 1. 
74 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA, Rodolfo Filho. Novo curso de direito civil, 5. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2007, v. II, p. 3. 
75 LISBOA, Roberto Senise. Manual elementar de direito civil, 2ª ed. rev. e atual. em conformidade 
com o novo código civil, São Paulo: Editora Revista Dos Tribunais, 2002, p. 227. 
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sofridos”76 e “a função-sanção decorre da ofensa à norma jurídica imputável ao 

agente causador do dano, e importa em compensação em favor da vítima lesada”77, 

a garantia ligada ao ressarcimento e a sanção ligada ao indivíduo que praticou o ato. 

GAGLIANO78 vislumbra que  

[...] a noção jurídica de responsabilidade pressupõe a atividade 
danosa de alguém que, atuando a priori ilicitamente, viola uma norma 
jurídica preexistente (legal ou contratual), subordinando-se, dessa 
forma, às conseqüências do seu ato (obrigação de reparar). 

Existem dois tipos de responsabilidade, a aberta e a fechada, 

onde “tipo aberto é aquele que não descreve integralmente a conduta ilícita do 

agente”79 e o tipo fechado contém inteiramente a exposição do ato ilícito do 

indivíduo. 

Para LISBOA80 toda conduta pode trazer conseqüências 

jurídicas 

Ora, como o tipo civil é aberto, qualquer comportamento antijurídico 
que proporcione dano a outrem pode acarretar a responsabilização 
civil, devendo-se apenas verificar se é necessária a discussão sobre 
a existência de culpa ou dolo do agente causador do ilícito. 

No tipo aberto, tipo civil, quando causar dano a outrem à 

discussão fica acerca do ato ser culposo ou doloso. 

2.2 BREVE HISTÓRICO  

A responsabilidade surgiu por causa da vingança privada, que 

era acompanhada pela Lei do Talião.  

Historicamente, nos primórdios da civilização humana, dominava a 
vingança coletiva, que se caracterizava pela reação conjunta do 
grupo contra o agressor pela ofensa a um de seus componentes. 

Posteriormente evoluiu para uma reação individual, isto é, vingança 
privada, em que os homens faziam justiça pelas próprias mãos, sob 
a égide da Lei do Talião, ou seja, da reparação do mal pelo mal, 

                                            
76 LISBOA, Roberto Senise. Manual elementar de direito civil, p. 182. 
77 LISBOA, Roberto Senise. Manual elementar de direito civil, p. 182. 
78 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA, Rodolfo Filho. Novo curso de direito civil, p. 9 
79 LISBOA, Roberto Senise. Manual elementar de direito civil, p. 184. 
80 LISBOA, Roberto Senise. Manual elementar de direito civil, p. 185. 
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sintetizada nas formulas “olho por olho, dente por dente”, “quem com 
ferro fere, com ferro será ferido 81. 

Quando um indivíduo causava dano a outrem, o mesmo dano 

lhe era causado. Do mesmo modo NALIN82 discorre 

Tendo como enfoque a família do agressor, faz-se muito relevante o 
papel também do pater famílias, pois, na medida em que 
concentrava todos os recursos da estirpe, sobre ele era imposta a 
obrigação de pagamento da poena. Observa-se, portanto, uma 
punição ao agressor e à família como um todo. 

Há vingança privada pode ser coletiva ou não, ensina 

LISBOA83 

A vingança (vindicta) importava na reparação de um dano com a 
prática de outro dano. Impossibilitava, de fato, qualquer consideração 
sobre a noção jurídica de culpa leve ou lata, uma vez que equiparava 
a prática de um delito a outro, fundada na lei de talião (tálio). 

Assim causado o dano, o indivíduo causador era “condenado” 

ao mesmo dano. 

A reparação, neste plano, além do aspecto vingativo, inerente à 
própria submissão do ofensor à família da vítima – pena -, possuía o 
corpo do ofensor uma conotação de garantia à reparação. 
Especializava-se, já naquele momento, uma divisão referente à 
obrigação de reparar, mesmo que aplicada ao corpo do ofensor: uma 
pena e uma garantia. 84   

Em 450 a.C., veio a Lei das XII Tábuas, discorre LISBOA85 

“Após ela, consagrou-se o processo como instrumento de solução dos litígios, 

mediante a nomeação de um juiz privado (compromisso) ou a submissão da lide a 

um juiz público” 

                                            
81 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro, v. 7: responsabilidade civil, 17 ed. aum. e 
atual. de acordo com o novo código civil (lei n. 10.406, de 10-1-2002). São Paulo: Saraiva, 2003, p. 9-
10. 
82 NALIN, Paulo Roberto Ribeiro. Responsabilidade civil: descumprimento do contrato e dano 
extrapatrimonial. Curitiba: Juruá, 1996, p. 26. 
83 LISBOA, Roberto Senise. Manual elementar de direito civil, p. 179. 
84 CHAMOUN, Ebert. Instituições de direito romano. 3ª ed. Forense: Rio de Janeiro, 1957, p. 282. 
85 LISBOA, Roberto Senise. Manual elementar de direito civil, p. 180. 
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Passou então o estado a mediar conflitos, segundo DINIZ86, “o 

estado passou, então, a intervir nos conflitos privados, fixando o valor dos prejuízos, 

obrigando a vitima a aceitar a composição, renunciando a vingança” 

Este juiz nomeado, resolvia as questões do conflito, e a vítima 

desistia da vingança. 

Com a renuncia da vítima, surgiram outras questões para o 

estado, conforme LISBOA87 

No entanto, a partir do momento em que a autoridade pública 
começou a reservar para si o direito de punição do culpado com o 
abandono paulatino e parcial da concepção de que a pena privada 
teria o caráter de punição, surgiram pequenos traços distintos entre 
os aspectos atualmente conhecidos como civis e penais da 
responsabilidade. 

Surgindo então a responsabilidade civil e penal, cada qual com 

suas conseqüências. Todavia, para a presente pesquisa será objeto de estudo a 

responsabilidade civil. 

2.3 PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

Para analisar a responsabilidade é necessário entender seus 

pressupostos, “quatro são, portanto, os pressupostos da responsabilidade civil 

subjetiva ou clássica: 1. ação ou omissão (comportamento humano). 2. culpa ou 

dolo do agente. 3. relação de causalidade. 4. dano experimentado pela vítima.”88 

Assim identificando estes pressupostos, torna-se mais fácil a 

compreensão da responsabilidade civil. 

2.3.1 Conduta Humana 

Somente o homem pode ser responsabilizado civilmente, por si 

ou por meio de pessoa jurídica. Portanto “[...], a responsabilidade civil é a expressão 

                                            
86 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro, p. 10. 
87 LISBOA, Roberto Senise. Manual elementar de direito civil, p. 180. 
88 SAMPAIO, Rogério Morrone de Castro. Direito civil: responsabilidade civil, p. 30. 
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obrigacional mais visível da atividade humana” 89. Torna-se assim a conduta 

voluntária do indivíduo um pressuposto da responsabilidade civil. 

Sem a conduta, não há dano, então “percebe-se, portanto, que 

a obrigação de reparar o dano vincula-se etiologicamente a um comportamento 

humano, positivo (ação), ou negativo (omissão)” 90. Em suma, havendo dano, o 

indivíduo que deu causa ao mesmo, com conduta positiva ou negativa, é 

responsável. 

Ao agir com liberdade o indivíduo corre riscos, que podem levar 

a uma obrigação, “vê-se, portanto, que sem o condão da voluntariedade não há que 

se falar em ação humana, e, muito menos, em responsabilidade civil” 91. Torna-se 

necessária então a ligação entre o ato voluntario e a conduta humana. 

Existem dois tipos de condutas, assim ensina LISBOA92 “A 

conduta do autor do ilícito pode ser comissiva ou omissiva, conforme venha a 

realizar alguma atividade positiva ou negativa (um não fazer), respectivamente”. O 

indivíduo não é responsabilizado quando age, pode ser também quando deixa de 

agir.  

ZAFFARONI93 ensina que  

Nas omissões, por vezes, a pessoa não pratica a ação devida por 
causa de uma incapacidade de conduta: é o caso de quem se acha 
em meio a uma crise de histeria e não pode gritar para uma pessoa 
cega que está caminhando para um precipício; daquele que fica 
paralisado em razão de um choque emocional num acidente e não 
pode prestar socorro às pessoas etc. 

Ou seja, na omissão o indivíduo vê mas não mobiliza para 

impedir o resultado, fazendo parte da mesma a voluntariedade da conduta, pois não 

havendo a voluntariedade não haverá o reconhecimento da responsabilidade civil. 

                                            
89 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA, Rodolfo Filho, Novo curso de direito civil, p. 27. 
90 SAMPAIO, Rogério Morrone de Castro. Direito civil: responsabilidade civil. 3 ed. São Paulo: Atlas, 
2003, p. 30. 
91 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA, Rodolfo Filho, Novo curso de direito civil, p. 28. 
92 LISBOA, Roberto Senise. Manual elementar de direito civil, p. 184. 
93 ZAFFARONI, Eugénio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. Manual De Direito Penal Brasileiro – 
Parte Geral, São Paulo: Revista Dos Tribunais, 1997, p. 441. 
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2.3.2 Dano  

Faltando este pressuposto, não há que se falar em 

responsabilidade civil, pois “o dano é um dos pressupostos da responsabilidade civil, 

contratual ou extracontratual, visto que não poderá haver ação de indenização sem 

a existência de um prejuízo.”94 E no mesmo sentido GAGLIANO95 “indispensável a 

existência de um dano ou prejuízo para a configuração da responsabilidade civil”.  

VENOSA96 ensina que “somente haverá possibilidade de 

indenização se o ato ilícito ocasionar dano. Cuida-se, portanto, do dano injusto”. 

Discorre CAVALIERI 97 

O dano é, sem dúvida, o grande vilão da responsabilidade civil. Não 
haveria que se falar em indenização, nem em ressarcimento, se não 
houvesse o dano. Pode haver, responsabilidade sem culpa, mas não 
pode haver responsabilidade sem dano. Na responsabilidade 
objetiva, qualquer que seja a modalidade do risco que lhe sirva de 
fundamento – risco profissional, risco proveito, risco criado etc. -, o 
dano constitui o seu elemento preponderante. Tanto é assim que, 
sem dano, não haverá o que reparar, ainda que a conduta tenha sido 
culposa ou até dolosa. 

No mesmo sentido REIS98 

A concepção normalmente aceita a respeito do dano envolve uma 
diminuição do patrimônio de alguém, em decorrência da ação lesiva 
de terceiro. A conceituação, nesse particular, é genérica. Não se 
refere, como é notório, a qual o patrimônio é suscetível de redução. 

O dano causado à vítima pode ser patrimonial ou 

extrapatrimonial,  

O dano pode ser: patrimonial, se a vítima deixou de ganhar ou perder 
bens por causa do dano; ou extrapatrimonial, se a vítima teve 
ofendidos valores não econômicos, como is direitos da 
personalidade. Entretanto, somente viabiliza a obrigação de reparar o 
dano se o prejuízo for ressarcível.99 

                                            
94 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro, p. 63-64. 
95 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA, Rodolfo Filho, Novo curso de direito civil, p. 35. 
96 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: responsabilidade civil. p. 28. 
97 CAVALIERI, Sérgio Filho, Programa de responsabilidade civil, 2 Ed., São Paulo: Malheiros, 
2000, p.70. 
98 REIS, Clayton. Dano moral, 4 ed., Rio de Janeiro: Forense, 1995, p. 1. 
99 LISBOA, Roberto Senise. Manual elementar de direito civil, p. 199. 
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Para SCHREIBER100 “o dano não consiste, em definitivo, na 

lesão a um interesse tutelado em abstrato mas na lesão a um interesse 

concretamente merecedor de tutela”. 

A obrigação nasce da conduta humana que resulta em um 

dano, patrimonial, quando é sobre bens materiais e, extrapatrimonial, quando é 

sobre bens imateriais.  

Na pratica da conduta humana o indivíduo não causa dano 

somente à vítima, nesse sentido discorre DIAS101 

Do ponto de vista da ordem social, consideramos infundada qualquer 
distinção a propósito da repercussão social ou individual do dano. O 
prejuízo imposto ao particular afeta o equilíbrio social. É, a nosso ver, 
precisamente nesta preocupação, neste imperativo, que se deve 
situar o fundamento da responsabilidade civil. Não encontramos 
razão suficiente para concordar em que a sociedade o ato só atinge 
em seu aspecto de violação da norma penal, enquanto que a 
repercussão no patrimônio do individuo só a este diz respeito. Não 
pode ser exata a distinção, se atentarmos em que o individuo é parte 
da sociedade; que ele é cada vez mais considerado em função da 
coletividade; que todas as leis estabelecem a igualdade perante a lei, 
formula de mostrar que o equilíbrio é interesse capital da sociedade. 

Por ser parte da sociedade o dano causado atinge o equilíbrio 

da mesma.  

Deve haver um fato para ser declarada a responsabilidade civil 

do indivíduo, “o dano deve ser certo, isto é, fundado em um fato determinado. É 

inviável a responsabilidade civil do agente por mero dano hipotético ou eventual, 

pois não há como se reparar algo que pode sequer a vir acontecer.” 102 

Não há que se falar em possível vítima, não ocorre 

responsabilidade preventiva, é necessário que ocorra o fato e consequentemente o 

dano, para ocorres a reparação. 

                                            
100 SCHREIBER, Andreson. Novos paradigmas da responsabilidade civil: da erosão dos filtros da 
reparação à diluição dos danos. São Paulo: Atlas, 2007, p. 185. 
101 DIAS, José De Aguiar.  Da responsabilidade civil, , p. 7-8. 
102 LISBOA, Roberto Senise. Manual elementar de direito civil, p. 200. 
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2.3.3 Nexo de Causalidade 

A responsabilidade civil como já citado, deve tem como 

pressupostos a conduta humana e o dano e, estes devem estar ligados diretamente. 

Pois “uma das condições essenciais à responsabilidade civil é a presença de um 

nexo causal entre o fato ilícito e o dano por ele produzido”103. 

VENOSA104 ensina que “é por meio do exame da relação 

causal que concluímos quem foi o causador do dano. Trata-se de elemento 

indispensável”.  

Afirma SCHREIBER105 “o nexo causal, ou relação de 

causalidade, vem usualmente definido como vínculo que se estabelece entre dois 

eventos, de modo que um represente conseqüência do outro” 

Esta noção de nexo causal aparenta ser fácil, mas ensina 

LOPES 

É uma noção aparentemente fácil e limpa de dificuldade. Mas se 
trata de mera aparência, porquanto a noção de causa é uma noção 
que se reveste de um aspecto profundamente filosófico, além das 
dificuldades de ordem pratica, quando os elementos causais, os 
fatores de produção de um prejuízo, se multiplicam no tempo e no 
espaço. 106 

Consoante a este ensinamento afirma-se  que é necessária a 

ligação conduta humana e dano, e que “somente cabe a responsabilidade civil 

quando se pode estabelecer que o agente foi causador do dano sofrido pela vítima, 

ao agir de determinada maneira” 107. Não sendo possível a ligação da conduta do 

indivíduo e o dano sofrido pela vítima, torna-se inviável a responsabilização do 

indivíduo.  

Existem três teorias acerca do nexo de causalidade, onde são 

elas a teoria da equivalência de condições, a teoria da causalidade adequada e a 

                                            
103 LOPES, Miguel Maria de. Curso de direito civil – fontes acontratuais das obrigações e 
responsabilidade civil, 5 ed., Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2001, v. V, p. 218. 
104 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: responsabilidade civil. p. 39. 
105 SCHREIBER, Andreson. Novos paradigmas da responsabilidade civil: da erosão dos filtros da 
reparação à diluição dos danos, p. 51.. 
106 LOPES, Miguel Maria de. Curso de direito civil, p. 218. 
107 LISBOA, Roberto Senise. Manual elementar de direito civil, p. 201. 
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teoria da causalidade direta ou imediata. O Código Civil Brasileiro utiliza a teoria da 

causalidade direta ou imediata. Discorre GONÇALVES108 “das várias teorias sobre o 

nexo causal, o nosso código adotou, indiscutivelmente, a do dano direto e imediato, 

como está expresso no art. 403; e das várias escolas que explicam o dano direto e 

imediato, a mais autorizada é a que se reporta à conseqüência necessária”.   

Quando “o dano ocorreu por culpa exclusiva da vítima, também 

não aflora o dever de indenizar, porque se rompe o nexo causal”109. 

2.3.4 Culpa  

Quando não há intenção deliberada de causar o dano, mas 

este veio a acontecer, surge a culpa. 

A culpa (faute) é a inexecução de um dever que o agente podia 
conhecer e observar. Se efetivamente o conhecia e deliberadamente 
o violou, ocorre o delito civil ou, em matéria de contrato o dolo 
contratual. Se a violação do dever, podendo ser conhecida e evitada, 
é involuntária, constitui a culpa simples, chamada, fora da matéria 
contratual, de quase-delito. 110 

No mesmo sentido vislumbra GONÇALVES111 

Se a atuação desastrosa do agente é deliberadamente procurada, 
voluntariamente alcançada, diz-se que houve culpa lato sensu (dolo). 
Se, entretanto, o prejuízo da vítima é decorrência de comportamento 
negligente e imprudente do autor do dano, diz-se que houve culpa 
stricto sensu. 

Para DINIZ112  

A culpa em sentido amplo, como violação de um dever jurídico, 
imputável a alguém, em decorrência de fato intencional ou de 
omissão de diligência ou cautela, compreende: o dolo, que é a 
violação intencional do dever jurídico, e a culpa em sentido estrito, 
caracterizada pela imperícia, imprudência ou negligência, sem 
qualquer deliberação de violar um dever. 

                                            
108 GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade civil. 8ª ed. Atual. E ampl. São Paulo: Saraiva, 
2003, p. 524. 
109 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: responsabilidade civil. p. 39. 
110 DIAS, José De Aguiar.  Da responsabilidade civil, p. 110. 
111 GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade civil. 6ª ed. Atual. E ampl. São Paulo: Saraiva, 
1995, p. 344. 
112 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro, p. 46. 
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Para surgir o dever de indenizar, deve haver um dano, este 

causado com propósito ou sem. 

Ensina LISBOA113 

Não se confunde culpa com ato ilícito, apesar de os antigos 
doutrinadores asseverarem que o ato ilícito seria inerente à 
responsabilidade subjetiva. Afirmava-se isso porque o elemento 
subjetivo da responsabilidade tinha que se encontrar presente, a 
partir da lei aquiliana, para que houvesse a imposição de reparação 
do dano. 

Portanto a culpa é a violação e o ato ilícito é a conduta 

contraria ao ordenamento jurídico. 

LOPES114 vislumbra que há varias formas de culpa 

Se o prejuízo foi causado por um ato positivo ou por uma abstenção, 
temos a culpa por comissão ou por omissão; se intencional o seu 
elemento volitivo ou se houver sido simplesmente não intencional, 
nós temos, no primeiro caso, a culpa intencional ou o dolo e 
simplesmente culpa no segundo; finalmente encontramos a culpa 
contratual ou extracontratual, conforme se a violação do dever 
preexistente era contratual ou simplesmente um dever legal 
genérico.   

Em relação ao grau de culpa GONÇALVES115 discorre que 

“tendo o agente agido com dolo ou culpa levíssima, existirá sempre a obrigação de 

indenizar, obrigação esta que será calculada exclusivamente sobre a extensão do 

dano”. Portanto quanto maior o dano maior a obrigação de reparação, não sendo 

medido pelo grau de culpa. 

                                            
113 LISBOA, Roberto Senise. Manual elementar de direito civil, p. 228. 
114 LOPES, Miguel Maria de. Curso de direito civil, p. 178. 
115 GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade civil. p. 345. 
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2.4 CLASSIFICAÇÃO DA RESPONSABILIDADE 

2.4.1  Quanto ao  seu Fato Gerador 

2.4.1.1  Contratual 

Quando o ato danoso viola uma obrigação, ensina LISBOA116 

“responsabilidade contratual é aquela que decorre da violação de obrigação disposta 

em um negócio jurídico”, estando estabelecido em um contrato a proibição de um 

certo ato, o indivíduo fazendo, sofrerá as conseqüências do ato.  

Na parte especial, no tópico em que se cuida do inadimplemento das 
obrigações, o art. 389 (antigo art. 1056 do CC/1916) dá-nos a regra 
básica da responsabilidade civil contratual, isto é, ao estabelecer que 
o devedor, não cumprindo sua obrigação, responde por perdas e 
danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais 
regularmente estabelecidos, e honorários advocatícios, nada mais 
fez do que impor-lhe a obrigação de indenizar a vítima (credor ou 
contratante prejudicado), justamente em razão de um 
comportamento humano que, no caso, consiste no descumprimento 
culposo de uma obrigação contratualmente prevista. 

Sempre que violar lei ou disposição descrita no contrato o 

indivíduo será responsabilizado. 

Assim, se o prejuízo decorre diretamente da violação de um 
mandamento legal, por forca da atuação ilícita do agente infrator 
(caso do sujeito que bate em um carro), estamos diante da 
responsabilidade extracontratual, a seguir analisada. Por outro lado, 
se, entre as partes envolvidas, já existia norma jurídica contratual 
que as vincula, e o dano decorrente justamente do descumprimento 
de obrigação fixada neste contrato, estaremos diante de uma 
situação de responsabilidade contratual 117. 

Estando estabelecido no contrato a obrigação de fazer ou não 

fazer, e o indivíduo indo contra essa disposição, será responsabilizado. 

No Código Civil de 2002 no artigo 389 traz regras de 

responsabilidade, regras que SAMPAIO118 discorre 

Na parte especial, no tópico em que se cuida do inadimplemento das 
obrigações, o art. 389 (antigo art. 1056 do CC/1916) dá-nos a regra 
básica da responsabilidade civil contratual, isto é, ao estabelecer que 

                                            
116 LISBOA, Roberto Senise. Manual elementar de direito civil, p. 194. 
117 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA, Rodolfo Filho, Novo curso de direito civil, p. 17. 
118 SAMPAIO, Rogério Marrone de Castro. Direito civil: responsabilidade civil. p. 20. 
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o devedor, não cumprindo sua obrigação, responde por perdas e 
danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais 
regularmente estabelecidos, e honorários advocatícios, nada mais 
fez do que impor-lhe a obrigação de indenizar a vítima (credor ou 
contratante prejudicado), justamente em razão de um 
comportamento humano que, no caso, consiste no descumprimento 
culposo de uma obrigação contratualmente prevista. 

Na responsabilidade civil contratual as partes já se relacionam 

assim afirma GAGLIANO E PAMPLONA119 

Com efeito, para caracterizar a responsabilidade civil contratual, faz-
se mister que a vítima e o autor do dano já tenham se aproximado 
anteriormente e se vinculado para o cumprimento de uma ou mais 
prestações, sendo a culpa contratual a violação de um dever de 
adimplir, que constitui justamente o objetivo do negócio jurídico. 

Assim que feito e assinado o contrato, as obrigações 

começam, e a culpa é presumida. 

Essa presunção de culpa não resulta do simples fato de estarmos 
em sede de responsabilidade contratual. O que é decisivo é o tipo de 
obrigação assumida no contrato. Se o contratante assumiu a 
obrigação de alcançar um determinado resultado e não conseguiu, 
haverá culpa presumida, ou, em alguns casos, até responsabilidade 
objetiva; se a obrigação assumida no contrato foi de meio a 
responsabilidade, embora contratual, será fundada na culpa 
provada.120 

O contrato estabelecido entre as partes será determinante para 

a responsabilidade ocorrer. 

Na responsabilidade contratual, o dever de indenizar os prejuízos 
decorrentes do descumprimento de uma obrigação contratualmente 
prevista. Tanto é assim que estabelece o art. 389 do Código Civil 
que, “não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e 
danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais 
regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.121 

Portanto ao descumprir ou deixar de cumprir disposição 

contratual, o indivíduo é responsabilizado e, quem tem o ônus da prova é o acusado 

de causar o dano. 

                                            
119 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA, Rodolfo Filho, Novo curso de direito civil, p. 18. 
120 CAVELIERI, Sérgio Filho. Programa de responsabilidade civil, p. 18. 
121 SAMPAIO, Rogério Marrone de Castro. Direito civil: responsabilidade civil. p. 24. 
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2.4.1.2 Extracontratual  

Ao agir ou omitir e ir contra disposição legal, o indivíduo será 

responsabilizado assim ensina SESINE122 “responsabilidade extracontratual é 

aquela que decorre diretamente da lei”, ou seja, quando o indivíduo comete ato que 

não é proibido no contrato, mas este é proibido na lei, também será 

responsabilizado. 

Esta não esta relacionada a um contrato, assim ensina 

SAMPAIO123 

No tocante à responsabilidade extracontratual ou aquiliana, o dever 
de indenizar os danos causados decorre da prática de um ato ilícito 
propriamente dito (ilícito extracontratual), que se consubstancia em 
uma conduta humana positiva ou negativa violadora de um dever de 
cuidado (culpa em sentido lato). 

STOCO124 vislumbra que “a responsabilidade extracontratual 

no Direito brasileiro, conforme doutrina pacifica, funda-se no princípio da culpa”.  

Estabelecida no artigo 186 do Código Civil. 

No art. 186 (correspondente ao art. 159 do CC/1916), estabeleceu a 
denominada responsabilidade civil extracontratual ou aquiliana. Isto 
é, introduziu no ordenamento jurídico a base da responsabilidade 
civil subjetiva ou clássica, à medida que impôs a todo aquele que por 
ação ou omissão, dolosa ou culposa, violar direito e causar dano a 
outrem, ainda que exclusivamente moral, a obrigação de reparar os 
prejuízos decorrentes de seu comportamento, definido como ato 
ilícito. 125 

Nesta viola-se uma norma “justamente por essa circunstância é 

que, na responsabilidade civil aquiliana, a culpa deve ser sempre provada pela 

vítima” 126. Portanto esta se origina de um comportamento ilícito. Leva-se em conta a 

conduta do indivíduo e a vítima que tem o dever de provar que o indivíduo deixou de 

cumprir sua obrigação. 

                                            
122 LISBOA, Roberto Senise. Manual elementar de direito civil. p. 194. 
123 SAMPAIO, Rogério Marrone de Castro. Direito civil: responsabilidade civil. p. 24. 
124 STOCO, Rui. Tratado de responsabilidade civil 6ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista do 
Tribunais, 2004, p. 765. 
125 SAMPAIO, Rogério Marrone de Castro. Direito civil: responsabilidade civil. p. 20. 
126 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA, Rodolfo Filho, Novo curso de direito civil, p. 18. 
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2.4.2 Em Relação ao seu Fundamento 

2.4.2.1 Objetiva  

No direito brasileiro é possível o indivíduo causador do dano 

ser responsabilizado independente da verificação do dolo ou culpa de seu ato. 

Quando independente de culpa ensina LISBOA127, 

“responsabilidade objetiva é aquela que é apurada independentemente de culpa do 

agente causador do dano, pela atividade perigosa por ele desempenhada”. 

No mesmo sentido SAMPAIO128 explica “a responsabilidade 

civil objetiva, por sua vez, tem como característica determinante o fato de que o 

elemento culpa não é essencial para o surgimento do dever de indenizar” 

Não sendo verificado se o ato foi praticado com dolo o culpa, 

apenas torna-se necessária a ligação do indivíduo causador e o dano. Portanto “as 

teorias objetivistas da responsabilidade civil procuram encará-la como mera questão 

de reparação de danos, fundada diretamente no risco da atividade exercida pelo 

agente” 129. Do mesmo modo VENOSA130 ensina que “a explicação dessa teoria 

justifica-se também sob o título risco profissional”. Portanto o dever de indenizar 

surge para o indivíduo por causa de um risco assumido pelo mesmo. 

Nesta teoria não se leva em conta a intenção do indivíduo. 

A teoria objetiva fundamenta-se na causalidade extrínseca, 
desprezando a intenção do agente, pois aquele que obtém 
vantagens pelos riscos criados, deve responder pelas conseqüências 
da atividade exercida, cuja periculosidade é a ela inerente ou fixada 
por lei. 131 

A teoria é fundada no risco, VENOSA132 explica  

Qualquer que seja a qualificação do risco, o que importa é sua 
essência: em todas as situações socialmente relevantes, quando a 

                                            
127 LISBOA, Roberto Senise. Manual elementar de direito civil, p. 195. 
128 SAMPAIO, Rogério Marrone de Castro. Direito civil: responsabilidade civil. p. 26. 
129 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA, Rodolfo Filho, Novo curso de direito civil – parte geral, 
2 ed., São Paulo: Saraiva, 2002, v. i, p. 15. 
130 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: responsabilidade civil. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2004, v. 
4, p. 20. 
131 LISBOA, Roberto Senise. Manual elementar de direito civil, p. 227. 
132 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: responsabilidade civil. p. 21.  
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prova da culpa é um fardo pesado ou intransponível para a vítima, a 
lei opta por dispensá-la.  

A doutrina ensina, portanto que “o sistema objetivo de 

responsabilidade é embasado na idéia de risco da atividade, respondendo o agente 

independentemente da existência de culpa” 133. Assim que faz o ato, o indivíduo 

assume o risco, e quando causa dano, deve assumir a responsabilidade 

independente da sua intenção de causar ou não o dano. 

Pode haver responsabilidade civil objetiva em duas situações, 

como dita SAMPAIO134 

Primeira delas depende de expressa previsão legal nesse sentido, 
situação já consagrada em nosso ordenamento jurídico, mesmo 
antes da vigência do código civil de 2002. A segunda, que retrata 
significativa inovação trazida pelo novo diploma legal, decorre da 
valoração do caso concreto a ser feita pelo magistrado. Isto é, 
independentemente de haver previsão legal, se atividade 
normalmente desenvolvida pelo autor do dano, dada sua natureza e 
importância, expõe pessoas a risco e prejuízos, gerando situação de 
perigo, está o magistrado autorizado a adotar, na hipótese, a 
responsabilidade civil independentemente de culpa. 

É necessário o dano juntamente com o nexo de causalidade, 

“na responsabilidade objetiva, como regra geral, leva-se em conta o dano, em 

detrimento do dolo ou culpa. Desse modo, para o dever de indenizar bastam o dano 

e o nexo causal, prescindindo-se da prova da culpa” 135. 

A estrutura do Código Civil de 1916 foi mantida no de 2002, 

afirma SAMPAIO136 que “no entanto, consagrou-se, no novo texto legislativo, a 

responsabilidade civil objetiva, fundada na teoria do risco da atividade”. Aplica-se 

então a responsabilidade civil objetiva a situações especiais. 

2.4.2.2 Subjetiva  

Há também outro tipo de responsabilidade, “responsabilidade 

subjetiva é aquela que é apurada mediante a demonstração da culpa do agente 

causador do dano” 137. Neste mesmo aspecto GAGLIANO e PAMPLONA138 ensinam 

                                            
133 LISBOA, Roberto Senise. Manual elementar de direito civil, p. 237. 
134 SAMPAIO, Rogério Marrone de Castro. Direito civil: responsabilidade civil. p. 29. 
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137 LISBOA, Roberto Senise. Manual elementar de direito civil, p. 195. 
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que “a responsabilidade civil subjetiva é a decorrente de dano causado em função 

de ato doloso ou culposo”.  

Diverso do objetivo, este leva em consideração a intenção do 

indivíduo causador do dano, “o sistema subjetivo de responsabilidade funda-se na 

idéia de culpa e de dolo” 139. Após feito o ato danoso, deve-se demonstrar se houve 

culpa ou dolo. Assim ensina LISBOA140  

Pela teoria subjetiva, deve-se demonstrar se o agente tinha a 
intenção de praticar o ato danoso ou, ainda, se a sua conduta foi 
imprudente, negligente ou imperita. Tal comprovação somente é 
dispensável quando a lei expressamente presumir a culpa do agente, 
ainda que por fato de terceiro. 

Entendimento seguido por SAMPAIO141 “a responsabilidade 

civil subjetiva ou clássica, em que se estruturava o Código Civil de 1916, funda-se, 

essencialmente, na teoria da culpa”. Não demonstrado o dolo, torna-se necessário a 

verificação da culpa. Há momentos em que a lei dispensa a comprovação. 

2.4.3 Relativamente ao Agente 

2.4.3.1  Direta 

Descrita pelos doutrinadores na qual o indivíduo que praticou 

ato ilícito sofre as conseqüências, é responsabilizado civilmente. LISBOA142 ensina 

que “na responsabilidade direta, o responsável é quem pratica o ato danoso”. Ou 

seja, quem é imputável.  

VENOSA143 discorre que 

A primeira idéia de responsabilidade aflora, dentro do conceito de 
equidade e justiça, é fazer com que o próprio causador do dano 
responda pela reparação do prejuízo. Essa noção é a mais restrita no 
exame da responsabilidade e coincide com a punição do Direito 
Penal, cuja pena tem sentido social e repreensivo. Trata-se da 
responsabilidade direta do causador do dano ou responsabilidade 
por fato próprio. 

                                                                                                                                        
138 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA, Rodolfo Filho, Novo curso de direito civil, p. 13. 
139 LISBOA, Roberto Senise. Manual elementar de direito civil, p. 235. 
140 LISBOA, Roberto Senise. Manual elementar de direito civil, p. 227. 
141 SAMPAIO, Rogério Marrone de Castro. Direito civil: responsabilidade civil. p. 26. 
142 LISBOA, Roberto Senise. Manual elementar de direito civil. p. 196. 
143 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: responsabilidade civil. p. 57. 
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Do mesmo modo ensina PEREIRA144  

A teoria da responsabilidade civil assenta, em nosso direito 
codificado, em torno de que o dever de reparar é uma decorrência 
daqueles três elementos: antijuricidade da conduta do agente; dano à 
pessoa ou coisa da vítima; relação de causalidade entre uma e outro. 
Dá-se-lhe o nome de responsabilidade por fato próprio ou 
responsabilidade direta. 

GAGLIANO145 ensina que a responsabilidade direta é 

“decorrente de atividade do próprio sujeito a quem é imposta a obrigação de 

indenizar”. 

Ensina DINIZ146  

A responsabilidade direta, simples ou por fato próprio é a que 
decorre de um fato pessoal do causador do dano, resultando, 
portanto, de uma ação direta de uma pessoa ligada à violação ao 
direito ou ao prejuízo ao patrimônio, por ato culposo ou doloso. 

Sempre que o indivíduo que causar o dano responder pelo 

mesmo esta responsabilidade é classificada com responsabilidade direta ou por ato 

próprio. 

2.4.3.2 Indireta  

Quando terceiro pratica ato e outro responde por este ato. 

Descreve LISBOA147 “responsabilidade indireta é aquela proveniente do terceiro ou 

de coisa relacionada com o sujeito o qual recai a imputabilidade”. “Tal 

responsabilidade surge de fato praticado por pessoa por quem se é responsável”148.  

Este pode ser um animal, ou um menor, já o objeto pode ser um carro ou uma arma 

de fogo. 

GAGLIANO149 discorre que “é possível que o sujeito seja 

chamado a responder civilmente pela atuação de um terceiro, ligado a si por algum 

tipo de vinculo jurídico, contratual ou legal.” 

                                            
144 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Responsabilidade civil 9ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 85. 
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146 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro, p. 523. 
147 LISBOA, Roberto Senise. Manual elementar de direito civil. p. 196. 
148148 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro, p. 525. 
149 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA, Rodolfo Filho, Novo curso de direito civil, p. 147. 
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RODRIGUES150 vislumbra que “a responsabilidade por ato de 

terceiro ocorre quando uma pessoa fica sujeita a responder por dano causado a 

outrem não por ato próprio, mas por ato de alguém que está, de um modo ou de 

outro, sob sujeição daquele”. 

GOMES151 explica que 

Para que surja a responsabilidade indireta, é necessário que a 
pessoa a quem o dever de indenizar será atribuído e a outra - que 
“materialmente” causou o dano – estejam prévia e juridicamente 
vinculadas. Conforme doutrina Melo (1927:23), as “condições legais 
da responsabilidade pelo fato de outrem concernem às pessoas 
previstas como civilmente responsáveis, nas suas relações com as 
pessoas pelas quais elas respondem, ou ao fato danoso. 

Ensina DINIZ152  

Na responsabilidade por fato alheio alguém responderá, 
indiretamente, por prejuízo resultante da prática de um ato ilícito por 
outra pessoa, em razão de se encontrar ligado a ela, por disposição 
legal. Há dois agentes, portanto: o causador do dano e o responsável 
pela indenização. 

Neste caso encontra-se a presunção de culpa dos pais, como 

ensina GONÇALVES153 “a presunção de culpa dos pais é relativa, pois admite prova 

em contrario (presunção júris tantum). O legislador permite que o pai se exonere da 

responsabilidade, desde que prove não ter havido de sua parte culpa ou 

negligência”. Assim sempre que houver os requisitos negligencia ou culpa dos pais 

estes serão responsabilizados civilmente, por ato de seus filhos. 

2.5 EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL 

  Como para toda regra há uma exceção, o mesmo ocorre na 

responsabilidade civil. Onde a “excludente de responsabilidade é o fato que isenta o 

agente da conduta delituosa de arcar com os ônus decorrentes do resultado danoso 
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à vítima”154. E “as excludentes de responsabilidade civil são situações jurídicas 

descritas pela lei que exoneram ao agente o dever jurídico de reparação do dano”155. 

 

GAGLIANO156 discorre 

Como causas excludentes de responsabilidade civil devem ser 
entendidas todas as circunstâncias que, por atacar um dos 
elementos ou pressupostos gerais da responsabilidade civil, 
rompendo o nexo causal, terminam por fulminar qualquer pretensão 
indenizatória. 

As excludentes podem ser a legitima defesa, estado de 

necessidade exercício regular de direito, estrito cumprimento do dever legal, caso 

fortuito e força maior. 

A “legitima defesa própria é a repulsa a mal injusto, grave e 

atual ou iminente à pessoa da vítima ou aos seus bens”157.  

O artigo 188 inciso I do Código Civil, primeira parte trata da 

legítima defesa. 

Estando a legítima defesa e o estado de necessidade dispostos 

no mesmo artigo, torna-se necessário diferenciar, pois “diferentemente do estado de 

necessidade, na legítima defesa o indivíduo encontra-se diante de uma situação 

atual ou iminente de injusta agressão, dirigida a si ou a terceiro, que não é obrigado 

a suportar.”158 

O “estado de necessidade próprio é a situação em que o 

sujeito viola direito alheio, com finalidade de remover perigo iminente de um direito 

seu”159. 

Está disposto no artigo 188 inciso II do Código Civil  

É preciso saber que há uma diferença entre legítima defesa e 

estado de necessidade, “diferentemente do que ocorre na legítima defesa, o agente 
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não reage a uma situação injusta, mas atua para subtrair um direito seu ou de 

outrem de uma situação de perigo concreto.”160 

Disposto na segunda parte do artigo 188 inciso I do Código 

Civil, o “exercício regular do direito é o desenvolvimento de atividade humana em 

conformidade com o ordenamento jurídico”161. Já o “estrito cumprimento do dever 

legal é a observância de um dever jurídico anteriormente estabelecido por lei”162 

Disposto no artigo 393 do Código Civil o “caso fortuito é todo 

evento imprevisível e, por vezes, inaceitável, que prejudica os interesses 

patrimoniais ou morais da vítima”163. E a “força maior é todo evento inevitável e, por 

vezes, imprevisível, que prejudica os interesses patrimoniais ou morais da vítima”164. 

Segundo DINIZ a diferença entre forca maior e caso fortuito é 

que “na força maior conhece-se o motivo ou a causa que dá origem ao 

acontecimento, pois se trata de uma fato da natureza”165, e “no caso fortuito, o 

acidente que acarreta o dano advém de causa desconhecida.” 

Após decorrido sobre a responsabilidade civil, é hora de juntar 

o primeiro e o segundo capítulo formando a idéia da responsabilidade civil do 

profissional contábil, tema pertinente nesta pesquisa. 
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CAPÍTULO 3  

RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROFISSIONAL CONTABIL 

3.1 PROFISSIONAL CONTÁBIL 

A profissão contábil surgiu no final do século XVIII, como 

ensina HENDRIKSEN166, “os profissionais de contabilidade começaram a surgir no 

final do século XVIII. O instituto de Contadores Registrados da Inglaterra e do País 

de Gales foi fundado em 1880. O Instituto Americano seguiu-se em 1887.”  

Como toda profissão esta necessita de graduação e para 

MARION167  

Denomina-se técnico em contabilidade aquele que cursou 
Contabilidade em nível de 2º grau. Após o termino do curso superior 
(3º grau) de Contabilidade, o profissional é chamado contador ou 
bacharel em Ciências Contábeis. Tanto o técnico em Contabilidade 
quanto o contador são chamados contabilistas, e ambos podem, 
legalmente, se responsáveis pela contabilidade das empresas, 
analistas de balanços, pesquisadores contábeis etc. o contador, 
porém, está habilitado a exercer outras atividades não cabíveis ao 
técnico em Contabilidade. 

LIMA168 vislumbra que o contabilista é tratado no Código Civil 

como preposto. 

O Código Civil trás o profissional contábil e seus auxiliares como 
preposto, que é pessoalmente responsável perante os preponentes 
por atos culposos que venham a ser praticados, podendo responder 
solidariamente perante terceiros por atos dolosos. O preposto pode 
ser também um auxiliar direto, uma pessoa que recebe ordens de um 
profissional liberal responsável por certa prestação de serviço ao 
preponente, que pode ser o empregador ou o titular do negócio. 

Igualmente OLIVEIRA169 
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No Código Civil o contador e o técnico em contabilidade são 
considerados prepostos de seus clientes e, como tais, são 
pessoalmente responsáveis perante os preponentes pelos atos 
culposos que praticarem no exercício de suas funções. Perante 
terceiros, são responsáveis solidariamente com preponente pelos 
atos dolosos que praticarem. 

DORNELES170 discorre que 

O preposto pode ser um auxiliar direto, um empregado, um 
subordinado, uma pessoa que recebe ordens de outra ou um 
profissional liberal responsável por uma determinada atividade, 
enquanto que o preponente é quem constitui, em seu nome, por 
sua conta e sob sua dependência, para ocupar-se dos negócios 
relativos a suas atividades. O preponente é o patrão, empregador 
ou titular do negócio. 
 

O Código Civil no seu artigo 1.169 vislumbra que “sem 

autorização escrita, o preposto não pode fazer-se substituir no desempenho da 

preposição. Se o fizer, responderá pessoalmente pelos atos do substituído e pelas 

obrigações por ele contraídas (art. 1.169).”171 

Há necessidade de autorização para qualquer ato, como 

dispõe o artigo 1.170 do Código Civil. 

Sem expressa autorização, também, o preposto não pode negociar 
por conta própria ou de terceiro, nem participar, direta ou 
indiretamente, de operação do mesmo gênero da que lhe foi 
cometida, sob pena de responder por perdas e danos e do 
proponente reter os lucros da operação (art. 1.170)172 

BARRETO173 discorre que 

No novo Código Civil o contador e o técnico em contabilidade são 
considerados prepostos dos seus clientes e, como tais, são 
pessoalmente responsáveis perante os proponentes pelos atos 
culposos que praticarem no exercício de suas funções. Perante 
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172 BARRETO, Gualter Alves. A responsabilidade do contador perante o Código Civil Brasileiro e 
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terceiros, são responsáveis solidariamente com o proponente pelos 
atos dolosos que praticarem (art. 1.177). 

OLIVEIRA174 ensina que  

O preposto pode ser um auxiliar direto, um empregado, subordinado, 
pessoa que recebe ordens de outra ou um profissional liberal 
responsável por uma determinada atividade, enquanto que o 
preponente é quem constitui, em seu nome, por sua conta e sob sua 
dependência, para ocupar-se dos negócios relativos a suas 
atividades. O preponente é o patrão, empregador ou titular do 
negócio. O preposto deve exercer suas funções com muito zelo e 
diligência, pois embora pratique seus atos em nome do titular, poderá 
responder pelo uso inadequado da preposição. 

Leciona IUDÍCIBUS e MARION175 que “o profissional contábil 

tem hoje uma posição bem definida na economia global, um campo de trabalho 

bastante amplo e diversificado e objetivos bem claros de onde ele quer chegar”. 

No mesmo sentido discorre LUNELLI176 

A profissão contábil está intimamente ligada ao desenvolvimento 
socioeconômico da humanidade. Com o crescimento acentuado das 
relações sociais e conseqüentemente as carências e expectativas da 
população, surge a necessidade de tributar como forma de sustentar 
o bem comum. Assim, uma nova visão da profissão contábil é 
necessária e requerida pela sociedade, pois a complexidade das 
relações sociais e econômicas torna o mundo dos negócios mais 
competitivo e exige dos profissionais contábeis a mesma evolução. 

MARQUES177 leciona que 

O contabilista dispõe de várias formas de atuação como 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. 
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Esta tem enorme importância e assim fez do profissional 

contábil 

O contador tornou-se um consultor confiável. A profissão contábil 
está crescendo e se fortalecendo. O contador precisa suprir as 
necessidades de seus clientes, mantendo-se atualizado e 
acompanhando as mudanças do ambiente, aplicando as ferramentas 
que possui baseadas nas técnicas mais recentes e adequadas a 
cada situação.178 

A resolução CFC Nº 803/96 estabelece o código de ética para 

o profissional de contabilidade, e no artigo 2º179 os deveres do contabilista: 

Art. 2º São deveres do contabilista:  
 

I – exercer a profissão com zelo, diligência e honestidade, observada 
a legislação vigente e resguardados os interesses de seus clientes 
e/ou empregadores, sem prejuízo da dignidade e independência 
profissionais.  

 
II – guardar sigilo sobre o que souber em razão do exercício 
profissional lícito, inclusive no âmbito do serviço público, ressalvados 
os casos previstos em lei ou quando solicitado por autoridades 
competentes, entre estas os Conselhos Regionais de Contabilidade;  

 
III – zelar pela sua competência exclusiva na orientação técnica dos 
serviços a seu cargo;  

 
IV – comunicar, desde logo, ao cliente ou empregador, em 
documento reservado, eventual circunstância adversa que possa 
influir na decisão daquele que lhe formular consulta ou lhe confiar 
trabalho, estendendo-se a obrigação a sócios e executores;  

 
V – inteirar-se de todas as circunstâncias, antes de emitir opinião 
sobre qualquer caso;  

 
VI – renunciar às funções que exerce, logo que se positive falta de 
confiança por parte do cliente ou empregador, a quem deverá 
notificar com trinta dias de antecedência, zelando, contudo, para que 
os interesse dos mesmos não sejam prejudicados, evitando 
declarações públicas sobre os motivos da renúncia;  

 
VII – se substituído em suas funções, informar ao substituto sobre 
fatos que devam chegar ao conhecimento desse, a fim de habilitá-lo 
para o bom desempenho das funções a serem exercidas;  
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VIII – manifestar, a qualquer tempo, a existência de impedimento 
para o exercício da profissão;  

   
IX – ser solidário com os movimentos de defesa da dignidade 
profissional, seja propugnando por remuneração condigna, seja 
zelando por condições de trabalho compatíveis com o exercício ético-
profissional da Contabilidade e seu aprimoramento técnico. 

MARQUES180 discorre que 

O profissional contábil desenvolve um trabalho integrado com outros 
setores da empresa, haja vista que concentra uma visão global dela 
e, por isso, deve atuar subsidiando a tomada de decisão. Esse é o 
atual perfil do contador e que está sujeito a evoluções a cada dia, já 
que acompanha as mudanças ocorridas no ambiente empresarial. 
Por isso, a atualização constante e o aprimoramento da formação do 
Contador são indispensáveis para o desempenho das suas funções. 

Para atuar como preposto para uma empresa ou indivíduo o 

contador deve ter autorização, 

É bom lembrar que a condição de preposto é personalíssima não 
podendo, sem autorização escrita do preponente, fazer-se substituir 
no desempenho da preposição. Na hipótese em que o preposto põe 
outra pessoa em seu lugar para atuar como tal, sem o consentimento 
expresso, será pessoalmente responsável pelos atos do substituto e 
pelas obrigações que este venha a contrair.181 

Assim atuando sem autorização ou deixando de seguir 

fielmente os deveres dispostos no Código de Ética de Profissional Contabilista, 

estará respondendo civilmente pelos atos ilícitos. 

3.2 RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROFISSIONAL CONTÁBIL 

Toda profissão é regulamentada e quando o indivíduo não 

cumpre com os deveres que lhe são impostos respondem civilmente por seus atos. 

A responsabilidade profissional faz parte dos deveres das profissões 
regulamentadas. O erro técnico decorre da incapacidade ou 
inabilidade do profissional. Portanto, antes de aceitar um trabalho, o 
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profissional deve estar ciente da sua condição técnica para evitar 
prejuízos futuros para si e para terceiros.182 

Leciona DINIZ183  

Responsabilidade por dano causado pelo contabilista (contador ou 
técnico de contabilidade) no exercício de sua função ao organizar e 
executar serviços de contabilidade em escrituração de livros; ao 
efetuar regulação judicial ou extrajudicial grossas; ao fazer revisão de 
balanços e contas; ao dar assistência aos conselhos fiscais de 
sociedade anônimas.  

Ensina CARVALHO184 que “O novo Código Civil vem 

estabelecer limites para a responsabilidade do contador, classificando-a em atos 

culposos ou dolosos, dependendo da forma como esse ato for praticado.” 

Segundo o Código Civil em seu artigo 1.177185, no Parágrafo 

Único, os prepostos são pessoalmente responsáveis, perante os preponentes, por 

atos culposos e solidários ao preponente em atos dolosos contra terceiros. Assim 

agindo erroneamente o contabilista deve arcar com os prejuízos que causar. 

Entretanto, se este erro técnico provocar prejuízos a terceiros, além 
do aspecto técnico, a responsabilidade profissional também estará 
inserida no âmbito legal, e, neste particular, notadamente para os 
Contabilistas, no que diz respeito às questões que envolvem crimes 
tributários e lesões patrimoniais provocadas por erros técnicos ou 
fraudes em documentos contábeis.186 

Vislumbra OLIVEIRA187 acerca da responsabilidade do 

profissional contábil no direito de empresa 

Importante expor que no direito de empresas no Código Civil Brasileiro 
é ampla a responsabilidade dos profissionais de contabilidade. O Novo 
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Código Civil Brasileiro(Lei 10.406/02) que entrou em vigor em janeiro 
de 2003 possui uma parte especial intitulada como Livro II Do Direito 
da Empresa[xxxiii]. 

E também que 

Entre os artigos do Código que norteiam o exercício contábil, um dos 
mais importantes para a área é o de número 1.177, que trata da 
responsabilidade civil do contador. Ao produzir balanços, por exemplo, 
caso o erro cometido tenha sido praticado por imperícia, o contador 
responderá diretamente a quem solicitou o serviço. A situação evolui 
para processo penal se ficar provado que o profissional tinha 
conhecimento do erro ao divulgar o balanço. Neste caso, ele 
responderá à Justiça, assim como às outras entidades envolvidas.188 

Portanto o Código Civil amplia a responsabilidade do contador, 
assim 

O contador, poderá responder muito além do ato culposo, 
alcançando o ato doloso, por força do § único do art. 1.177, desta 
forma além do ilícito civil, temos também a possibilidade do delito. O 
novo diploma legal aponta de forma objetiva no sentido de ampliar a 
responsabilidade profissional do contabilista, que no exercício de 
suas funções e sendo ele considerado preposto, é pessoalmente 
responsável, perante os preponentes, pelos atos culposos; e, perante 
terceiros, solidariamente com o preponente, pelos atos dolosos.189 

CARVALHO190 ensina que  

Atos culposos são aqueles praticados por imprudência, negligencia 
ou imperícia. É quando o profissional no exercício de suas funções 
não os pratica de má-fé, mas por descuido ou aplicação indevida da 
legislação vigente, e vem trazer resultados diferentes dos que 
realmente deveriam ter sido apurados, prejudicando terceiros. 

MARQUES191 vislumbra que 

A culpa ocorre quando o contador não quis, de forma consciente, 
lesar outra pessoa ou, mesmo sem intenção, ele causa o prejuízo por 
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não observar as regras básicas da sua profissão. Apenas tenha sido 
imprudente, negligente ou imperito nas suas ações. 
 
Já os dolosos “os atos dolosos são aqueles praticados 

propositalmente com a intenção do resultado.”192 E “já o dolo está voltado para a 

vontade de obter o resultado em prejuízo de outro, como por exemplo cliente, 

fornecedor ou o Fisco.”193 

SILVA194 vislumbra que 

O Contabilista poderá ser severamente responsabilizado em 
qualquer hipótese, haja ele com culpa ou dolo, pois em função dessa 
nova norma não poderá alegar praticamente nada a seu favor. Eis 
que se alegar desconhecimento profissional, por exemplo, terá agido 
com culpa (negligência, imperícia ou imprudência), se errar tendo 
conhecimento necessário, terá agido com dolo, portanto esperava o 
resultado. 

Dispõe o artigo 1.178 do Código Civil195 

Os preponentes são responsáveis pelos atos de quaisquer 
prepostos, praticados em seus estabelecimentos e relativos à 
atividade da empresa, ainda que não autorizados por escritos. 
Parágrafo Único. Quando tais atos forem praticados fora do 
estabelecimento, somente obrigarão o preponente nos limites dos 
poderes conferidos por escrito, cujo instrumento pode ser suprido 
pela certidão ou cópia autêntica do seu teor. 

Discorre CARVALHO196 que “os atos praticados pelo contador 

dentro do estabelecimento comercial da empresa presumem-se que foram 

autorizados pelo administrador, mesmo não existindo documento escrito”. 

No mesmo sentido PENASSO197  
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Quando os atos contábeis forem praticados pelo preposto nos 
estabelecimentos dos preponentes, quem ficará responsável pelas 
conseqüências relativas à empresa será o próprio preponente, 
quando forem realizados fora de seu estabelecimento, ou seja, no 
escritório particular do preposto, este será responsável pelas 
conseqüências. 

Para OLIVEIRA198 

O Código Civil veio de forma frontal, responsabilizar também o 
contabilista que age de forma voluntária, conivente e dolosa junto 
com o preponente ou empresário. Isto reforça a posição de que o 
profissional deverá atuar com zelo e diligência e observar às normas 
legais, contábeis e de forma ética, sob pena de em alguns pontos, 
eximir o empresário das responsabilidades e quando não 
respondendo solidariamente pelos seus atos imprudentes ou ilícitos.  

Acerca da responsabilidade de atos praticados fora do 

estabelecimento 

Para os atos praticados fora do estabelecimento, o administrador 
somente responderá pelas obrigações contraídas pelo contabilista 
que expressamente constarem de documento ou instrumento de 
delegação de poderes para a prática de atos, o que pode ser 
provado por certidão ou cópia autenticada. Se os atos do contabilista 
excederem os limites dos seus poderes, o diretor não pode ser 
responsabilizado por prejuízos que eventualmente sejam causados a 
terceiros.199 

No exercício da profissão o contabilista deve privar seus atos 

as normas estabelecidas. 

O profissional de Contabilidade que faltar com ética profissional, 
desrespeitar as normas vigentes, para o exercício de sua profissão, 
está sujeito a punição pelo código penal, pelo código civil e pelo 
Conselho federal de contabilidade.200 

Ao aceitar um indivíduo como preponente o contabilista deve 

redigir contrato de prestação de serviços. 
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Por isso, torna-se imprescindível que o contabilista mantenha 
contrato de prestação de serviços, limitando a sua responsabilidade 
técnica e o detalhamento dos serviços executados, para que não 
incorra em ter de responder processo judicial por responsabilidade 
civil. Em caso de processo, sujeita-se também as penalidades do 
órgão representativo da classe.201 

Há diferença entre o ato do preposto nas dependências do 

preponente 

Quando os atos contábeis forem praticados pelo preposto nos 
estabelecimentos dos preponentes, quem ficará responsável pelas 
conseqüências relativas à empresa será o próprio preponente, 
quando forem realizados fora de seu estabelecimento, ou seja, no 
escritório particular do preposto, este será responsável pelas 
conseqüências.202 

O profissional contábil tem obrigação de meio para com o 

indivíduo que procurou seus serviços. DINIZ203 ensina que “obrigação de meio é 

aquela em que o devedor se obrigada tão-somente a usar a prudência e diligência 

normais na prestação de certos serviços para atingir o resultado, sem, contudo, se 

vincular a obtê-lo.”  

Portanto “nas obrigações de meio, com a ocorrência de dano 

na atividade profissional, para responsabilizar o agente, é preciso, ao deduzir 

elementos da responsabilidade civil, provar também o elemento culpa ou então, aí 

sim, o descumprimento de um dever contratual, fazendo incidir a presunção 

mencionada”204.  

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul decidiu pela 

responsabilização do contador por ter sido julgada a má prestação do serviço deste 

Apelação cível. Alteração de contrato social de empresa. Serviço de 
contador. Má execução. Ressarcimento das despesas. Comprovada 
a execução defeituosa da alteração do contrato social de empresa, 

                                            
201 NERI, Altemir. Responsabilidade do Profissional de Contabilidade. Disponível em: 
http://altemirneri.blogspot.com/2010/08/responsabilidade-do-profissional-de.html. Acesso em: 01 set 
2010. 
202 OLIVEIRA, Celso Marcelo. Responsabilidade civil e penal do perito. O profissional de 
contabilidade na nova legislação civil e falimentar. Disponível em:  
http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=6520&p=2. Acesso em: 01 set 2010. 
203 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro, p. 294. 
204 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA, Rodolfo Filho. Novo curso de direito civil, p. 208.  



 59

responde o contador pela falha ocorrida, ressarcindo as despesas 
havidas. Recurso improvido. Unânime.205 

No Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro também houve 

responsabilização civil do profissional contador, no que pertence a execução de 

serviços contratados, por danos por omissão de atos de baixa de sociedade junto ao 

fisco federal. 

Responsabilidade Civil. Ausência de "baixa" da sociedade junto à 
Receita Federal. Danos advindos da referida omissão. 
Responsabilidade do contador. Falha na prestação do serviço de 
contabilidade. Inadimplemento contratual. Danos materiais e morais 
reclamados por ambas as autoras. Sanções fiscais impostas à parte 
por conta da omissão do réu. Obrigação de restituir o valor recebido 
como pagamento pelos serviços não prestados e de ressarcir as 
autoras dos danos que lhes foram causados. Honra objetiva da 
segunda autora. Ausência de mácula indenizável. Descumprimento 
contratual que gerou simples aborrecimentos e transtornos que não 
chegaram a atingir bens personalíssimos das partes. A correção 
monetária, que retrata mera atualização do capital, deve ser contada 
desde o desembolso dos valores perseguidos. Os juros de mora, 
tratando-se de inadimplemento contratual, contam-se da citação 
válida. Recursos parcialmente providos.206 

Assim nota-se a rigidez dos Tribunais Regionais acerca da 

responsabilização civil do profissional contábil. 

3.2.1 Responsabilidade Civil do Profissional Contábil no Direito do 

Consumidor 

Para o Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90 o 

profissional contábil é um profissional liberal assim ensina OLIVEIRA207 que “Para o 

Contador, temos o comando dos artigos 14 e 18 da lei 8.078 de 1990, Código de 

Defesa do Consumidor, que trata da responsabilidade pela prestação de serviços 

mais o art. 927 do código Civil pátrio.” 

                                            
205 Apelação Cível nº 70007681034 — 15ª Câmara Cível — Pelotas — Rel. Des. Otávio Augusto de 
Freitas Barcellos — Julgada em 31-03-04 
206 Apelação Cível 2005.001.32363 – 4ª Câmara Civil – Rio de Janeiro - Rel. Des. Fernando Cabral - 
Julgado em 13.12.2005. 
207 OLIVEIRA, Celso Marcelo. Responsabilidade civil e penal do perito. O profissional de 
contabilidade na nova legislação civil e falimentar. Disponível em:  
http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=6520&p=2. Acesso em: 01 set 2010. 
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Dispõe o artigo 14 parágrafo 4º do Código de Defesa do 

Consumidor208, Lei 8.078/90: 

Art. 14: O fornecedor de serviços responde, independentemente da 
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem 
como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição 
e riscos. 

Parágrafo 4º: A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais 
será apurada mediante a verificação de culpa. Desta forma, pelo que 
se extrai das normas trazidas pelo novo Código Civil e pelo que dispõe 
o Código de Defesa do Consumidor a responsabilidade do contabilista 
está vinculada a teoria subjetiva. 

Assim o Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90 

responsabiliza subjetivamente o profissional contábil como profissional liberal,  

Excepcionando a regra geral, o Código do Consumidor prevê a 
responsabilidade subjetiva dos profissionais liberais como no caso o 
contador (art. 14, § 4º). No sistema da responsabilidade subjetiva o 
fator de atribuição da responsabilidade pelo dano é de natureza 
subjetiva (culpa ou dolo). Considerando a difusão das relações de 
consumo; que o Código do Consumidor é uma normatização aplicável 
a todos os ramos do direito, constatamos que houve um aumento 
substancial no campo de aplicação da teoria da responsabilidade.209 

Seguindo o disposto no artigo 14 parágrafo 4º do Código de 

Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90 o profissional contábil somente respondem com 

fundamento na culpa profissional. 

Portanto a responsabilidade civil subjetiva está fundada a um 

dano causado diretamente pelo profissional contábil, em função de ato doloso ou 

culposo, onde deve estar presente os seguintes requisitos, a ação praticada pelo 

profissional contábil deve estar comprovada, ou a sua omissão comprovada, e o 

dano deve estar provado, mensurado e fundamentado com um elo de ligação, 

causalidade entre ação ou omissão e dano. O dolo ou a culpa devem estar presente. 

 

                                            
208 Brasil. Lei 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8078.htm. Acessado em: 06 out 2010. 
209 OLIVEIRA, Celso Marcelo. Responsabilidade civil e penal do perito. O profissional de 
contabilidade na nova legislação civil e falimentar. Disponível em:  
http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=6520&p=2. Acesso em: 01 set 2010. 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Acredita-se que a contabilidade surgiu quase que com a 

origem do homem, como uma ciência que auxilia um indivíduo empresário a tomar 

decisões. O profissional contábil tem como objeto de estudo o patrimônio do 

indivíduo que o procura requisitando auxilio.  

É uma profissão regida por código de ética, resoluções e outros 

dispositivos que norteiam o profissional na hora de executar sua função. Como 

também o Código Civil, que destaca quem é o profissional contábil, denominando 

como preposto e impondo responsabilidades. 

Com a mudança ocorrida no Código Civil, o profissional 

contábil teve em seus atos uma carga de responsabilidade maior do que estava 

acostumado. 

Ao querer imputar responsabilidade civil ao profissional contábil 

é necessário avaliar todos os requisitos elencados na presente monografia, sendo 

alguns deles a conduta do agente, o nexo de causalidade, o dano, e assim por 

diante. 

 Conforme mostrado na presente monografia o profissional 

contábil vêem sendo responsabilizado rigidamente por seus atos, sejam eles dentro 

ou fora do estabelecimento comercial do preponente, pois considera-se autorizado 

os atos praticados fora. 

Ao se comprometer com o preponente, o preposto contabilista 

deve redigir um contrato que lhe forneça garantias, limitando sua responsabilidade. 

Sendo que a principal arma contra responsabilizações é a execução da profissão 

com todos os cuidados necessários, para assim não incorrer com nenhum tipo de 

responsabilidade, seja ela penal ou cível, como apresentado na presente 

monografia. 
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Assim é de suma importância que o profissional contábil 

execute sua função de auxiliar do indivíduo empresário respeitando o Código Civil 

como também os outros dispositivos que norteiam este profissional. 

Pois havendo algum dano e comprovado o nexo de 

causalidade será imputado ao profissional contábil o dever de indenizar o indivíduo 

empresário lesado por esta atitude imprudente, negligente ou até mesmo dolosa. 

De tal modo  a hipótese levantada acerca da manifestação da 

legislação brasileira com medidas que obriguem o contabilista a reparar o dano ou 

ressarcir-lo é respondida na presente monografia quando se traz a legislação que se 

é embasada a condenação, quando há os requisitos elencados da responsabilidade 

civil. 

A respeito da outra hipótese o preponente pode se esquivar da 

responsabilidade, nos casos em que não houver conhecimento do acontecido, 

mesmo sendo dever do indivíduo empresário conhecer todos os movimentos da sua 

empresa. Em caso de culpa do profissional contábil somente este é 

responsabilizado, mas quando houver dolo, tonar-se necessária a investigação da 

ligação do preponente nos fatos que levaram ao dano e deste modo poder 

responsabilizar as pessoas certas. 

Além de estar no âmbito civil, a responsabilização do 

profissional contábil pode ocorrer penalmente, no judiciário  e administrativamente, 

no Conselho Federal de Contabilidade, por infração a ética e princípios da profissão 

contábil. 

Assim é possível verificar a comprovação das hipóteses 

levantadas para a presente monografia. 
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