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RESUMO 

A presente monografia dedica-se ao estudo, Da Responsabilidade Civil do 

Contador no Exercício de sua Função, com abordagem específica acerca da 

constante evolução dessa modalidade perante a legislação. Para um melhor 

desenvolvimento, o presente trabalho foi subdivido em três capítulos, sendo que o 

primeiro traça a evolução histórica da contabilidade com seus conceitos entre eles 

o profissional contábil e da sua importância discorrendo nesse particular acerca 

dos elementos caracterizados da profissão, bem como os deveres e direito dos 

contadores no seu código e de ética, o significado do símbolo, conceituando a 

Decore e documentos pro ela exigidos.  O segundo capítulo, por sua vez, trata da 

evolução responsabilidade civil com a apresentação de seu conceito analisando a 

Teoria Objetiva e Subjetiva no direito brasileiro. Por fim, o terceiro capítulo 

discorre a respeito da Responsabilidade Civil do Contador, da sua função, do 

novo papel do contabilista como preposto, consequentemente dos danos 

causados no exercício de sua função, discorrendo também a possibilidade da 

cumulação dos danos morais e materiais, bem como a forma de reparação de tais 

danos e por último, aborda a respeito dos aspectos da responsabilidade civil do 

contador. 

 
 
Palavras chave: Contador. Função. Responsabilidade Civil. 



INTRODUÇÃO 

A presente Monografia tem como objeto analisar a 

Responsabilidade Civil do Contador no Exercício de sua Função. 

O seu objetivo institucional atende para a produção de 

monografia para obtenção do grau de bacharel em Direito, pela Universidade do 

Vale do Itajaí - UNIVALI. Tem ainda, como objetivo geral, investigar e explicar as 

notas peculiares do Instituto da Responsabilidade Civil frente ao Profissional de 

Contabilidade.  

Desta forma é importante deixar claro que, apesar de estar 

tão vastamente anunciada na mídia a responsabilidade civil do contador no 

exercício de sua função, o assunto é bastante carente de obras especializadas 

com relação esse assunto dificultando a construção de um acervo bibliográfico, no 

entanto os autores aqui citados são amplamente conhecidos e venerados no 

mundo jurídicos, em especial na área abordada por este assunto.  

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

Evolução Histórica da Contabilidade, sua origem, como surgiu a contabilidade, do 

conceito do contador e suas funções, destacando-se o profissional contábil e sua 

função social, da ética profissional do contabilista, do Caduceu e seu significado, 

da Decore e seus documentos comprobatórios e a responsabilidade profissional 

do contador por sua emissão.  

No Capítulo 2, tratando-se de parte geral da 

Responsabilidade Civil, destacando-se a evolução histórica da responsabilidade 

civil, sua conceituação, fazendo também uma abordagem da responsabilidade 

civil Objetiva e Subjetiva.  

No Capítulo 3, tratando-se, Da Responsabilidade Civil do 

Contador no Exercício de sua Função, sendo apresentado a função do contador, 

o papel do contador como preposto perante o novo código Civil, dos danos 

causados ao cliente no despenho de sua função, abordando também os danos 
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morais e os danos patrimoniais, bem como a possibilidade da cumulação dos 

danos, fazendo ainda uma abordagem, ainda, acerca da reparação explanando, 

por derradeiro, acerca da responsabilidade civil do contador. 

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 

da responsabilidade civil do contador no exercício de suas funções. 

Para a presente monografia foram levantadas as seguintes 

hipóteses: 

� Existe no ordenamento jurídico brasileiro previsão acerca 

da responsabilidade civil do contador. 

� A responsabilidade civil do contador é contratual ou de 

resultado. 

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

de Investigação18 foi utilizado o Método Indutivo19, na Fase de Tratamento de 

Dados o Método Cartesiano20, 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 Referente21, da Categoria22, do Conceito Operacional23 e da 

Pesquisa Bibliográfica24. 

                                            
18 “[...] momento no qual o Pesquisador busca e recolhe os dados, sob a moldura do Referente 
estabelecido [...]. PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da pesquisa jurídica : teoria e prática. 11ª 
ed. Florianópolis: Conceito Editorial; Millennium Editora, 2008, p. 83. 
19 “[...] pesquisar e identificar as partes de um fenômeno e colecioná-las de modo a ter uma 
percepção ou conclusão geral [...]”. PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da pesquisa jurídica : 
teoria e prática. p. 86. 
20 Sobre as quatro regras do Método Cartesiano (evidência, dividir, ordenar e avaliar) veja LEITE, 
Eduardo de oliveira. A monografia jurídica . 5ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001. p. 22-
26. 
21 “[...] explicitação prévia do(s) motivo(s), do(s) objetivo(s) e do produto desejado, delimitando o 
alcance temático e de abordagem para a atividade intelectual, especialmente para uma pesquisa.” 
PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da pesquisa jurídica : teoria e prática. p. 54. 
22 “[...] palavra ou expressão estratégica à elaboração e/ou à expressão de uma idéia. ”PASOLD, 
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Cesar Luiz. Metodologia da pesquisa jurídica : teoria e prática. p. 25. 
23 “[...] uma definição para uma palavra ou expressão, com o desejo de que tal definição seja 
aceita para os efeitos das idéias que expomos [...]”. PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da 
pesquisa jurídica : teoria e prática. p. 37. 
24 “Técnica de investigação em livros, repertórios jurisprudenciais e coletâneas legais”. PASOLD, 
Cesar Luiz. Metodologia da pesquisa jurídica : teoria e prática. p. 209. 



CAPÍTULO 1  

EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA CONTABILIDADE  

Embora existam muitos relatos sobre a história da 

contabilidade, podemos dizer que é difícil precisar exatamente como surgiu à 

contabilidade, pois ao fazermos uma analogia, podemos dizer que é tão antiga 

quanto o homem que conta.  A evolução histórica da contabilidade será relatada 

ao longo desta pesquisa, de início apresenta-se um breve relato histórico: 

Para Palhares e Rodrigues 25: 

A história da contabilidade está estreitamente ligada a historia do 
comércio. Sabemos que o homem primitivo retirava da natureza 
apenas aquilo de que precisava para a sua subsistência.  
Gradativamente, ele passou a acumular bens e a trocá-los por 
outros.  

É possível verificar, pela literatura acerca do tema, que com 

o passar do tempo, o homem sentiu necessidade de possuir não apenas os bens 

para sua subsistência imediata, mas também para se precaver em certos casos, 

guardando-os para situações emergenciais futuras. 

Acerca do tema, Nagatsuka e Teles26, expõe o seguinte: 

O surgimento e evolução da contabilidade confundem-se com o 
próprio desenvolvimento da humanidade. Nesse contexto, os 
estudos sobre as civilizações da Antiguidade nos mostram que o 
homem primitivo “já cuidava da sua riqueza”, através, por 
exemplo, da contagem e do controle do seu rebanho.  

                                            
25 PALHARES, Antonio; RODRIGUES, Laércio de Castro. Introdução a Contabilidade . 2ª ed. 
São Paulo: Editora Scipione, 1992, p. 9. 
26 NAGATSUKA, Divane Alves da Silva; TELES, Egberto Lucena. Manual de Contabilidade 
Introdutória . 1ª ed., São Paulo: Editora Cromosete, 2005, p. 1.  
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Portanto, podemos então dizer, que a contabilidade é tão 

antiga quanto a própria história da civilização, a partir daí, surgiu a necessidade 

do homem ter o controle sobre os seu bens, obrigações e direitos.  

Iudícibius e Marion27, enfatizam o seguinte:   

[...] Mas como contar o rebanho e avaliar seu crescimento se não 
existiam números (da forma que sabemos hoje), nem escrita e, 
muito menos, moeda? Na monotonia do inverno, entre os balidos 
ininterruptos das ovelhas, o homem tem uma idéia. Havendo um 
pequeno monte de pedrinhas ao seu lado, o homem separa uma 
pedrinha para cada cabeça de ovelha, executando assim o que o 
contabilista chamaria hoje de inventário. Após o término dessa 
missão o homem separa o conjunto de pedrinhas, guardando-as 
com muito cuidado, pois o conjunto representava a sua riqueza 
num determinado momento. 

Portanto, conclui-se que desde os povos mais primitivos, a 

contabilidade já existia em função da necessidade de controlar, medir e preservar 

o patrimônio.  

Palhares e Rodrigues28 expõem: 

[...] a necessidade de o homem controlar e registrar os bens que 
possui e as transações que realiza existe há milhares de anos. 
Com ao passar do tempo, as relações comerciais evoluíram, 
tornando-se consequentemente mais complexas. Para 
acompanhar essa evolução, surgiram novas formas de controle e 
registro.  

Assim, para acompanhar essa evolução, o homem começa a 

se aperfeiçoar adotando várias maneiras de controle de seu patrimônio, onde 

surgiram inúmeras formas de controle e registro. 

Ressaltam Iudícibius e  Marion29:   

                                            
27 IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARION, José Carlos. Introdução á Teoria da Contabilidade . 3ª ed.  
São Paulo: Editora Atlas, 2002, p. 30. 
28 PALHARES, Antonio; RODRIGUES, Laércio de Castro. Introdução a Contabilidade . 1992, p. 
9. 
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[...] Talvez na época de Jó30 já se introduzisse o período 
Mnemônico da contabilidade através de cuneiforme, ou seja, 
símbolos gravados em barro ou placa de argila, dando-se os 
primeiros passos para os registros. As próprias placas de argila 
serviam como relatórios. Outras evoluções foram observadas 
principalmente nas escritas em papiro descoberto pelos egípcios. 

A contabilidade foi se aprimorando de acordo com as 

necessidades de cada período histórico até chegar ao aparecimento da escrita, o 

surgimento da moeda, a invenção da máquina a vapor, que deu impulso a 

Revolução Industrial, por fim desencadeando o desenvolvimento da ciência 

contábil.   

Nessa mesma linha de pensamento Nagatsuka e Teles31: 

[...] Muitas obras surgiram na área contábil, desde Luca Pacioli32 
até nossos dias, refletindo a época e ao mesmo tempo 
contribuindo para a evolução do pensamento contábil. O 
desenvolvimento da contabilidade em toda a sua história esteve 
intimamente ligado ao desenvolvimento econômico e às 
transformações sóciopolíticas e socioculturais experimentadas em 
cada época. 

1.1 COMO SURGIU O CONTADOR 

Atribui-se a Luca Pacioli, um frade franciscano, nascido na 

Itália, titulado como o pai da contabilidade, sendo este o responsável pelo método 

de partidas dobradas33.  

                                                                                                                                    
29 IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARION, José Carlos. Introdução á Teoria da Contabilidade . 2002, p. 
33. 
30 JÒ; Figura Bíblica: Era um homem muito rico e justo, que por questões espirituais empobreceu, 
reconquistando mais tarde toda a sua fortuna.  
31 NAGATSUKA, Divane Alves da Silva; TELES, Egberto Lucena. Manual de Contabilidade 
Introdutória . 2005, p. 2. 
32 Frade Franciscano que teve o mérito de ter escrito a primeira obra editada a tratar do método 
das partidas dobradas. É considerado o pai da contabilidade. 
33 Partidas Dobradas: Diz a teoria: que todo débito corresponde um crédito de igual valor e que a 
todo crédito corresponde a um débito de igual valor. Pois não há devedor sem credor e não há 
credor sem o devedor. 
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Em 1494, Pacioli publicou um tratado de matemática 

denominado suma de aritmética, geometria, proporções e proporcionalidade 

(summa de artthmetica, geometria, proportioni et proportionalita), no qual incluiu 

36 capítulos sobre contabilidade. Dedicou esta parte do livro, chamada de “tratado 

particular de conta e escrituração”, ao Duque de Urbino, como uma forma de 

ajudá-lo administrar seus negócios34. 

Na, verdade, Pacioli não requisitou para si a autoria das 

partidas dobradas, segundo documentos da época, esse método já era usado 

havia alguns anos pelos comerciantes de Veneza. Coube a ele o mérito de 

organizar um sistema completo de contabilidade, que ainda hoje é usado no 

mundo inteiro35. 

Baseando-se nesse pensamento, o qual ainda será 

amplamente debatido no decorrer desse capítulo, o que toda a história tem 

mostrado é que a contabilidade torna-se importante à medida que há 

desenvolvimento econômico.  

Para Iudícibus e Marion36: 

Hoje, por exemplo, a profissão é muito valorizada nos paises de 
primeiro mundo. No Brasil, até a década  de 60, este profissional 
era chamado de “guarda Livros”, ao nosso ver, título pejorativo e 
pouco indicador. Todavia, com o milagre econômico na década de 
70, essa expressão desapareceu e observou-se um excelente e 
valorizado mercado de trabalho para os contabilistas.  

Em seu vocabulário jurídico, De Plácido e Silva37 conceitua 

amplamente Guarda-livros como: “Denominação que se dá ao técnico de 

                                            
34 PALHARES, Antonio; RODRIGUES, Laércio de Castro. Introdução a Contabilidade . 1992, p. 
19. 
35 PALHARES, Antonio; RODRIGUES, Laércio de Castro. Introdução a Contabilidade . 1992, p. 
20. 
36 IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARION, José Carlos. Introdução á Teoria da Contabilidade . 2002, p. 
34. 
37 SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico . 2002, p. 388. 
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escrituração mercantil a quem se comete o encargo de escriturar ou escrever nos 

livros comerciais”. 

Para Ferreira38, em seu dicionário de Língua portuguesa, 

tem como definição de Guarda Livros, como sendo, o empregado do comércio, ou 

profissional independente, que se encarrega da escrituração dos livros mercantis. 

Ante os mais variados conceitos sobre o termo, uma coisa 

se verifica em comum, a idéia de que o guarda-livros é a pessoa responsável pela 

a escrituração dos livros comerciais. 

A evolução da contabilidade no Brasil se iniciou no ano de 

1754, ainda como Colônia de Portugal, iniciou-se a formação profissional na área 

contábil através do curso “Aula de Comércio“, a palavra aula tem o significado de 

escola superior ou faculdade. Os contadores diplomados nessa época eram 

chamados de guarda livros. 

Após o Brasil-Colônia, foram abertas várias escolas com 

cursos na área contábil, mas duas escolas destacaram-se das demais para a 

evolução da profissão contábil em nosso país, são elas: 

Escola de comércio Álvares Penteado, criada em 1902 em 

São Paulo, no qual adotava basicamente técnicas das escolas italiana e alemã, 

sendo registro das operações financeiras ocorridas em uma empresa.  

E em 1946 inaugurou em São Paulo a Faculdade de 

Economia e Administração da Universidade de São Paulo, seguindo os métodos 

utilizados pela escola norte americana, no uso das informações contábeis para 

gestão de negócios, sendo também criado em nosso país naquela época, um 

curso introduzindo os métodos utilizados nos Estados Unidos. 

O desenvolvimento contábil, como já dissemos, acompanha 

de perto o desenvolvimento econômico. Com a ascensão econômica do colosso 

norte-americano, o mundo contábil volta a sua atenção para os Estados Unidos, 

                                            
38 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Aurélio Século XXI:  O dicionário da língua 
portuguesa . 3ª ed., Tod. Ver. Ampl. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira 1999, p. 1017. 
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principalmente a partir de 1920, dando origem ao que alguns chamam de Escola 

Contábil Norte americana39. 

O objetivo principal da contabilidade, de acordo com a visão 

predominante, seria gerar informações para a tomada de decisões racionais por 

usuários internos e externos da informação contábil. 

Para Iudícibus e Marion40, tomada de decisão é:  

Frequentemente estamos tomando decisões: a que hora iremos 
levantar, que roupa iremos vestir, qual tipo de comida iremos 
almoçar, a que programa iremos assistir, qual trabalho iremos 
desenvolver durante o dia etc. algumas vezes, são decisões 
importantíssimas: o casamento, a carreira que escolhemos, a 
aquisição de casa própria, para exemplificar.   

Ainda na mesma linha de pensamento, Iudícibus e Marion41, 

dispõem sobre a importância de decisões a serem tomadas pelas pessoas e em 

que as informações contábeis podem auxiliar nessa tarefa: 

Evidentemente, essas decisões mais importantes requerem um 
cuidado maior, uma análise mais profunda sobre os elementos 
dados disponíveis, sobre os critérios racionais, pois uma decisão 
importante mal tomada pode prejudicar toda uma vida. 

Então é possível verificar que a contabilidade é um  

instrumento importante para auxiliar a administração a tomar decisões.  

Na verdade, ela coleta todos os dados econômicos, 

mensurando-os monetariamente, registrando-os e sumarizando-os em forma de 

                                            
39 IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARION, José Carlos. Introdução á Teoria da Contabilidade . 2002, p. 
35. 
40 IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARION, José Carlos. Introdução á Teoria da Contabilidade . 2002, p. 
41. 
41 IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARION, José Carlos. Introdução á Teoria da Contabilidade . 2002, p. 
41. 
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relatórios, ou de comunicados, que contribuem sobremaneira para a tomada de 

decisões42. 

1.2 CONCEITO DE CONTABILIDADE 

Vários são os conceitos apresentados pelos doutrinadores 

sobre a contabilidade. 

Em seu vocabulário jurídico, Plácido e Silva43 conceitua 

contabilidade como sendo: 

Derivado do latim computabilis, de computare, (calcular, contar, 
computar), possui, originariamente, sentido de indicar o processo 
levado a efeito para que se sistematizem, num conjunto, todos os 
valores relativos a uma realidade econômica ou financeira. 

De Plácido e Silva44, explicita os objetivos da contabilidade 

teórica da seguinte forma:  

A teórica fornece os princípios básicos da organização a 
contabilizar, estudando a natureza de seu patrimônio e orientando 
os técnicos na execução de todos os atos de investigação, para 
que se anunciem as regras a serem adotadas. 

Ainda, sobre o conceito, De Plácido e Silva45, destaca o 

conteúdo da contabilidade aplicada e os elementos por ela apresentados para 

verificação do patrimônio.  

A contabilidade aplicada é a própria escrituração e tem a seu 
cargo o registro técnico de todas as operações, que se executem 
na organização, desde que apreciáveis monetariamente, 
fornecendo, assim, elementos materiais para a verificação e 
evidencia de estados ou situações patrimoniais.  

                                            
42 IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARION, José Carlos. Introdução á Teoria da Contabilidade . 2002, p. 
42. 
43 SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico . 2002 p. 213. 
44 SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico . 2002, p. 213. 
45 SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico . 2002, p. 213. 
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Em outras palavras, a contabilidade é uma ciência que tem 

como objeto de estudo a riqueza. É um sistema de informação e avaliação, 

destinados a prover seus usuários com demonstrações e análises de natureza 

econômica, financeira, de produtividade, com relação à entidade objeto de 

conciliações. 

No entendimento de Palhares46, a contabilidade é 

justamente a ciência que estuda e estabelecem normas para o controle, registro e 

análise de fatos econômicos e financeiros.  

Sobre o assunto, Ferreira47, em seu dicionário da Língua 

portuguesa exemplifica contabilidade como sendo: ciência que estuda e interpreta 

os registros dos fenômenos que afetam o patrimônio de uma entidade. 

Segundo o entendimento de Marion48:  

A contabilidade é o instrumento que fornece o máximo de 
informações úteis para a tomada de decisões dentro e fora da 
empresa. Ela é muito antiga e sempre existiu para auxiliar as 
pessoas a tomarem decisões. Com o passar do tempo o governo 
começa a utilizar-se dela para arrecadar impostos e torna 
obrigatória para a maioria das empresas. 

Entretanto, a contabilidade não deve ser vista somente como 

sendo feita visando basicamente a atender as exigências do governo, mas, 

também como base para auxiliar e tomar decisões. 

Ainda,  Marion49: 

Todas as movimentações possíveis de mensuração monetária são 
registradas pela contabilidade, que, em seguida, resume os dados 
registrados em forma de relatórios e os entrega aos interessados 
em conhecer a situação da empresa. Esses interessados, através 

                                            
46 PALHARES, Antonio; RODRIGUES, Laércio de Castro. Introdução a Contabilidade . 1992, p. 
13. 
47 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Aurélio Século XXI:  O dicionário da língua 
portuguesa . 1999, p. 1017. 
48 MARION, José Carlos. Contabilidade básica . 6ª ed., São Paulo, 1998, p. 24. 
49 MARION, José Carlos. Contabilidade básica . 1998, p. 24. 
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de relatórios contábeis, recordam os fatos acontecidos, analisam 
os resultados obtidos, as causas que levaram àqueles resultados 
e tomam decisões em relação ao futuro. 

Exemplifica, Marion50: “Em ditado popular que uma empresa 

sem boa contabilidade é como um barco, em alto mar, sem bússola”.  

Podemos então dizer que a contabilidade é importante para  

controlar, aplicar, gerenciar uma empresa. Sem ela, seria impossível ter um 

controle. 

A contabilidade pode ser estudada e aplicada de modo geral  

tanto para pessoa física como para pessoa jurídica. 

Segundo Marion51: “Pessoa Física é a pessoa natural, é todo 

ser humano, é todo individuo (sem qualquer exceção). A existência da pessoa 

física termina com a morte”. 

Os autores não diferem muito com relação a essa 

conceituação, segundo De Plácido e Silva52 em seu vocabulário jurídico o 

conceito de Pessoa Física é: “[...] a denominação que, também, se atribui ao ser 

humano, considerado como um animal ou ser biológico”.  

Ainda, em seu Vocabulário Jurídico, De Plácido e Silva53 nos 

dar a conceituação de pessoa natural, mencionada anteriormente: 

Pessoa Natural. È o ente humano ou homem, juridicamente 
considerado. E encarado como o sujeito de direito por excelência. 
Adquire a personalidade civil, em que assenta sua aptidão 
jurídica, pelo nascimento com vida, tendo, no entanto, garantidos 
os seus direitos, mesmo antes de morrer. 

Necessário para a presente pesquisa conceituar a pessoa 

jurídica, para melhor compreensão da contabilidade em geral.  
                                            
50 MARION, José Carlos. Contabilidade básica . 1998, p. 24. 
51 MARION, José Carlos. Contabilidade básica . 1998, p. 25. 
52 SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico . 2002, p. 608. 
53 SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico . 2002, p.609. 
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No entendimento de Marion54: “Pessoa Jurídica é a união de 

indivíduos que, através de um contrato reconhecido por lei, formam uma nova 

pessoa, com personalidade distinta da de seus membros”.   

Em outras palavras, pessoa jurídica é a reunião de duas ou 

mais pessoas que se associam para um determinado fim, assinam um contrato 

que é arquivado em repartição pública e especializada, formando uma nova 

pessoa, exercendo direitos e adquirindo obrigações. 

Já no Vocabulário Jurídico, De Plácido e Silva55: 

Pessoa Jurídica. Em posição à pessoa natural, expressão adotada 
para indicação da individualidade jurídica constituída pelo homem, 
é empregada para designar as instituições, corporações, 
associações e sociedades, que, por força ou determinação da lei, 
se personalizam, tornam individualmente própria, para constituir 
uma entidade jurídica, distinta que a formam ou que a compõem. 

Portanto, podemos dizer que pessoa jurídica é uma 

expressão utilizada para nomear e diferenciar as empresas constituídas conforme 

que determina a legislação das pessoas naturais.  

Ainda De Plácido e Silva56 em seu Vocabulário Jurídico 

conceitua: “[...] pessoa jurídica porque se mostra uma encarnação da lei. E, 

quando, não seja inteiramente criada por ela, adquire via ou existência legal 

somente quando cumpre as determinações fixadas por lei”. 

Nestes termos, poderíamos conceituar então, que pessoa 

física é a pessoa natural, todo o ser humano nascido com vida e a pessoa jurídica 

é aquela representada por pessoas naturais que outorgam poderes para 

representá-la. 

                                            
54 MARION, José Carlos. Contabilidade básica . 1998, p. 25. 
55 SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico . 2002, p. 609. 
56 SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico . 2002, p. 609. 
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Portanto a contabilidade pode ser feita para Pessoa Física 

ou Pessoa Jurídica. Quando se faz contabilidade para a pessoa física ou pessoa 

jurídica, essa pessoa é denominada entidade contábil. 

Entretanto, as informações geradas por essa entidade 

contábil, necessitam serem claras, objetivas, exatas, confiáveis e oportunas, para 

facilitar o seu perfeito entendimento e intervir de forma que a gestão empresarial 

se concretize com sucesso.  

1.3 FUNÇÃO DA CONTABILIDADE 

A função da contabilidade, como sistema de informação é 

estudar e registrar o comportamento das riquezas que são integradas ao 

patrimônio da entidade. Os demonstrativos financeiros retratados pela 

contabilidade têm como objetivo prover informações para a tomada de decisão.  

O relatório da situação patrimonial da empresa tirada pela 

contabilidade tradicional devem ser adicionadas imagens dinâmicas, que ajudem 

aos usuários da informação a compreender o conteúdo, extensão, significado e 

perspectiva apontados pelas demonstrações contábeis.  

Podemos dizer que as principais funções da Contabilidade 

consistem, resumidamente, em:  

� Organizar um sistema de controle adequado às 

atividades da empresa;  

� Registrar todos os fatos que ocorrem e podem ser 

representados em valor monetário; 

� Com base nos registros realizados, elaborar 

periodicamente quadros demonstrativos da situação 

econômica e financeira da empresa; 

� Analisar esses quadros demonstrativos e apurar se a 

empresa teve lucro ou prejuízo num determinado período; 

� Acompanhar a execução dos planos econômicos da 

empresa, prevendo os pagamentos a serem realizados, as 
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quantias a serem recebidas de terceiros, e alertar para 

eventuais problemas; 

� Cuidar da relação financeira da empresa com terceiros 

(Bancos, fornecedores, clientes etc.). 

 

Qualquer empresa poderá utilizar e aplicar esse conjunto de 

funções, para melhor entender e compreender o papel da contabilidade. 

No entendimento de Palhares57: 

Não interfere na atividade da empresa propriamente dita, pois 
cabe ao proprietário, sócios, diretores ou administradores a tarefa 
de definir o tipo de produto ou mercadoria com que irão trabalhar, 
avaliar as condições de mercado, estabelecer estratégias de 
marketing, decidir que negócios serão realizados, verificar a 
atuação de funcionários etc. O setor de Contabilidade funciona 
simultaneamente a tudo isso, controlando cada operação que 
envolva valores monetários.  

Podemos afirmar que a Contabilidade é considerada o eixo 

da empresa, uma vez que reúne todos os dados que permitem avaliar a sua 

situação econômica e financeira e, consequentemente, tomar decisões. È claro 

que muitos fatores externos à Contabilidade determinam o sucesso ou insucesso 

de uma empresa. No entanto, as informações contábeis oferecem uma base 

segura de atuação para os dirigentes. 

Sobre as situações em que a Contabilidade desempenha um 

papel fundamental menciona Palhares58:  

� Analisar se a empresa tem condições econômicas de 

realizar um novo empreendimento; 

� Verificar que setor ou operação está causando prejuízos 

para a empresa; 

                                            
57 PALHARES, Antonio; RODRIGUES, Laércio de Castro. Introdução a Contabilidade . 1992,  
p.10. 
58 PALHARES, Antonio; RODRIGUES, Laércio de Castro. Introdução a Contabilidade . 1992,  
p.10. 
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� Determinar o custo real de um determinado produto para 

que se possa fixar o seu preço de venda sem riscos de erros; 

� Fornecer o número exato de mercadorias em estoque e o 

seu respectivo valor. 

 

De fato, podemos dizer então que a contabilidade tem um 

papel fundamental, através dela extraísse as informações da situação financeira e 

patrimonial da empresa. 

1.4 O PROFISSIONAL CONTÁBIL 

O profissional contábil é a pessoa responsável por apurar as 

receitas, despesas e lucros que uma empresa tem, bem como a contabilização 

destes elementos, de forma legal, correta e continua como determinar a 

legislação.  

 Para iniciarmos esse subtítulo vamos trazer alguns 

conceitos sobre profissão.  

Em seu Vocabulário Jurídico, De Plácido e Silva59 conceitua 

profissão como sendo:  

Do latim professio, de profiteri (declarar), literalmente quer 
exprimir a declaração ou a manifestação do modo de vida ou o 
gênero de trabalho exercido pela pessoa.  

Exprime, pois, a soma de atividades exercitadas pela pessoa para 
prover a própria subsistências e satisfazer os encargos, que 
pesam sobre si.  

Portanto, entende-se como sendo a soma das atividades 

exercidas pela pessoa para prover a sua subsistência. 

Na mesma linha de raciocínio, Sá60, citado por Cícero dispõe 

a respeito: “O conceito de profissão, na atualidade, é aquele que aceito, 

                                            
59 SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico . 2002, p. 646.  
60 SÁ, Antônio Lopes de. Ética Profissional . 5ª ed., Editora Atlas, São Paulo, 2004, p.135. 
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representa-se trabalho que se pratica com habitualidade a serviço de terceiros”, 

ou seja, “prática constante de um ofício”. 

Através dos autores entende-se que a profissão é o trabalho 

que se pratica habitualmente a serviços de terceiros, sendo uma pratica 

constante. 

Para o conceito de profissional temos através do 

entendimento do vocabulário jurídico, De Plácido e Silva61, como sendo: 

E, assim, quando nos referimos a um profissional, aludimos a 
quem entende, ou seja, conhecedor da arte ou do oficio. É o 
entendido ou versado na arte. Mas, em amplo sentido, profissional 
entende-se todo aquele que exerce uma profissão e que dela faz 
seu meio de vida. Não será, pois, um amador, um curioso acerca 
de certa arte ou ofício, mas o que vise dela tira seu sustento. 

Portanto o profissional é aquele que exerce uma profissão e 

que dela tira seu sustento.  

O profissional contábil compreende em duas categorias: 

Técnico de contabilidade e Contador. 

Enfatiza Marion62, que: “Denomina-se técnico em 

contabilidade aquele que cursou contabilidade em nível de 2º grau. Após o 

término do curso superior (3º grau) de contabilidade, o profissional é chamado 

contador ou bacharel em Ciências Contábeis”. 

Então podemos dizer que o técnico de contabilidade é 

aquele que cursou o 2º grau e o contador é aquele que cursou o ensino superior. 

Para, Nagatsuka63: “Podemos afirmar que para o profissional 

da contabilidade que tem uma ótima formação acadêmica, aliada a uma vivência 

prática adequada, está reservada uma boa colocação profissional”.  

                                            
61 SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico . 2002, p. 647. 
62 MARION, José Carlos. Contabilidade básica . 1998, p. 26. 
63 NAGATSUKA, Divane Alves da Silva; TELES, Egberto Lucena. Manual de Contabilidade 
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De fato, o profissional de contabilidade com uma ótima 

formação acadêmica, conhecimento da matéria e estando atualizado, este terá 

uma boa colocação no mercado de trabalho. 

Para Iudícibus e Marion64, a palavra Contador é: “[...] o 

profissional que exerce as funções contábeis, com formação superior de ensino 

contábil (Bacharel em Ciências Contábeis)”.  

Assim, o profissional ao exercer a atividade profissional é 

necessário que ele tenha a formação em Ciências Contábeis e em seguida tenha 

o registro no Conselho Regional de Contabilidade do Respectivo Estado. 

Sobre o conceito de contador e técnico em contabilidade  

Palhares65 explana: “O contador é o contabilista formado em nível superior, ou 

seja, em Faculdade de Ciências Contábeis.  O técnico em contabilidade é o 

contabilista  formado em nível médio nos cursos técnicos de contabilidade”. 

Portanto, sabemos que os dois recebem o título de 

contabilista, sendo que o contador é aquele que cursou o ensino superior, ou seja, 

faculdade de ciências contábeis, enquanto o técnico de contabilidade é aquele 

que cursou o ensino médio nos cursos técnicos de contabilidade.  

 Sá 66 conceitua a profissão contábil como sendo: 

A profissão contábil consiste em um trabalho exercido 
habitualmente nas células sociais, com o objetivo de prestar 
informações e orientações baseadas na explicação dos 
fenômenos patrimoniais, ensejando o cumprimento de deveres 
sociais, legais, econômicos, tão como a tomada de decisões 
administrativas, além de servir de instrumentação histórica da vida 
da riqueza.   

                                                                                                                                    
Introdutória . 2005, p. 6. 
64 IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARION, José Carlos. Introdução á Teoria da Contabilidade . 2002, p. 
44. 
65 PALHARES, Antonio; RODRIGUES, Laércio de Castro. Introdução a Contabilidade . 1992, p. 
32. 
66 SÁ, Antônio Lopes de. Ética Profissional .  2004, p.136. 
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Assim, para exercer a profissão de contador, tanto o 

contador formado em nível superior, como o técnico em contabilidade, ambos 

precisam estar regularmente registrados no órgão competente do ministério da 

Educação e Cultura e no Conselho Regional de Contabilidade da região. 

Portanto, o contador está habilitado a exercer algumas 

atividades não cabíveis ao técnico em contabilidade.   

A partir dos ensinamentos de Palhares67, o autor arrolou 

algumas atividades exercidas pelo contador: 

Auditoria: exame e verificação da exatidão dos procedimentos 
contábeis. 

Perícia Contábil: investigação contábil de empresas motivada por 
questão judicial (solicitada pela justiça). 

Professor de contabilidade: o contador pode ser professor de 
curso técnico. Para ser professor de curso superior exige-se pós-
graduação.  

Palhares68 preconiza o tema, demonstrando como a 

profissão contábil é promissora: 

O profissional contábil, além de dispor de muitas alternativas de 
emprego (contador, subcontador, auditor, analista de balanços, 
professor de contabilidade, pesquisador, controller, empregos 
públicos, perito-contador etc.), tem a vantagem da estabilidade no 
emprego em época de crise, pois toda empresa precisa de 
contador  (ou de escritório de contabilidade), por pior que seja sua 
situação.  Além dessa segurança, o profissional contábil, tem em 
média uma excelente remuneração, não havendo necessidade de 
invejar as chamadas profissões nobres.   

                                            
67 PALHARES, Antonio; RODRIGUES, Laércio de Castro. Introdução a Contabilidade . 1992, p. 
32. 
68 PALHARES, Antonio; RODRIGUES, Laércio de Castro. Introdução a Contabilidade . 1992, p. 
28. 
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Como foi demonstrada, a profissão do contabilista é, 

atualmente, uma das que oferecem um campo grande de atuação profissional, 

permitindo-lhe desempenhar suas atividades em setores de grande importância 

nas áreas de economia, tributária, administrativa, fiscal e jurídica, fornecendo a 

cada um desses setores informações contábeis que os habilitam na tomada de 

decisões e com grande perspectivas de um futuro promissor. 

1.5 FINALIDADE SOCIAL DO CONTADOR 

Podemos afirmar, no que se refere a finalidade social do 

contador, que seu trabalho tem alcance social em termos amplos, além do 

estritamente econômico como vamos discorrer neste subtítulo. 

Do entendimento de Iudicibus e Marion69 explana: “Afinal, 

informando à sociedade quão bem (ou mal) certa entidade utiliza os recursos 

conferidos pelos sócios ou pelo povo, exerce um papel de grande relevância 

nessa mesma sociedade”.  

Portanto, verifica-se a importância do papel social do 

contador na sociedade, pois através de seu trabalho se obtém o resultado positivo 

para a sociedade.  

Ainda, Iudicibus e Marion70: 

A contabilidade é o melhor repórter e interprete desse 
desempenho, pois verifica o volume dos (e se necessário quais) 
produtos e serviços que a entidade repassou a sociedade, se fez 
preços razoáveis, com boa qualidade, como a entidade 
amalgamou os fatores de produção, se pagou salários 
competitivos, se efetuou programas de treinamento de sua força 
de trabalho e se, após ter feito todos esses pagamentos, inclusive 
de impostos, ainda foi capaz de gerar margem para seus 
acionistas e para reinvestir dentro da própria entidade, se é 
moderna e competitiva etc. 

                                            
69 IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARION, José Carlos. Introdução À Teoria da Contabilidade . 2002, p. 
56. 
70 IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARION, José Carlos. Introdução À Teoria da Contabilidade . 2002, p. 
56. 
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Verifica-se, que através da contabilidade sabemos como 

esta a situação da empresa, o desempenho, preços, qualidade, salários, 

impostos, ou seja, ela é uma espécie de repórter e interprete do desempenho da 

empresa.  

Para Sá71: 

O ser que se dedica à contabilidade possui deveres para com a 
regularidade do emprego racional da riqueza nas empresas, nas 
instituições diversas, assim como perante o ensino, a pesquisa, a 
difusão cultural e educacional, o mercado, a sociedade e também 
na produção de provas e opiniões sobre comportamentos do 
patrimônio. 

Assim sendo, a contabilidade tem um papel muito importante 

para a sociedade ela serve como se fosse um termômetro avisando e cuidando 

da saúde da empresa. 

Ainda referente ao tema, Iudicibus e Marion72:  

Assim, verifica-se que a contabilidade tem uma função social 
muito relevante, independentemente da entidade praticar a 
chamada contabilidade social( ou Balanço Social) em que essa 
importância fica mais caracterizada, pois, nesse caso, além das 
demonstrações contábeis tradicionais, a entidade fornece outras 
especificas. 

Podemos então afirmar que, a profissão contábil está 

intimamente ligada ao desenvolvimento socioeconômico da humanidade, sendo o 

elo entre a sociedade, as empresas e o Estado. O contador incorpora ainda 

outras atribuições, entre elas, a responsabilidade social e a consciência cidadã, 

interligada no cotidiano administrativo e gerencial das organizações da sociedade. 

                                            
71 SÁ, Antônio Lopes de. Ética Profissional . 2004, p.137. 
72 IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARION, José Carlos. Introdução á Teoria da Contabilidade . 2002, p. 
56. 
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1.6   ÉTICA PROFISSIONAL  

 Neste título iremos tratar da ética profissional do contador, 

serão focalizadas as questões éticas relativas à profissão de contador e demais 

conceitos da ética profissional de uma forma geral. 

  FIPECAPI73 explana que, “A ética profissional, ou moral 

profissional, denomina-se também, deontologia. A deontologia compreende o 

estudo dos conceitos básicos do direito e do dever”.  

A ética profissional se inicia com a reflexão. Ética 

profissional é refletir sobre as ações realizadas no exercício de uma profissão e 

deve ser iniciada antes da prática profissional.   

No seu entendimento, De Plácido e Silva74 em seu 

Vocabulário Jurídico conceitua como sendo: 

[...], na terminologia da técnica profissional, é o vocábulo usado, 
sob a expressão de ética profissional, para indicar a soma de 
deveres, que estabelece a norma de conduta do profissional no 
desempenho de suas atividades e em suas relações com o cliente 
e todas as demais pessoas com quem possa ter trato. 

Portanto, para ser uma pessoa ética, devemos seguir um 

conjunto de valores. Ser um profissional ético é proceder, sem prejudicar os 

outros. 

No mesmo entendimento Descartes, citado por Sá75: 

Prazer e dor própria ou que podem ser causados a terceiros, 
Descartes identificou como sentimentos que se derivam do bem 
ou do mal praticados ou recebidos. Tais posições sugerem os 
“deveres éticos” perante terceiros, ou seja, os de praticados o bem 

                                            
73 FIPECAFI. Ética Geral e Profissional em Contabilidade . 2ª ed., Editora Atlas, São Paulo, 
1997, p. 58. 
74 SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico . 2002, p.328. 
75 SÁ, Antônio Lopes de. Ética Profissional . 2004, p. 31. 
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ou de evitar o mal a nós mesmos e também a nossos 
semelhantes.  

Portanto algumas das características básicas de como ser 

profissional ético é ser bom, correto, justo e adequado.  Além de ser individual, 

qualquer decisão ética tem por trás valores fundamentais. Eis algumas das 

principais76:  

1. Ser honesto em qualquer situação - é a virtude dos negócios.  

2. Ter coragem para assumir as decisões - mesmo que seja  

contra a opinião alheia.  

3. Ser tolerante e flexível - deve-se conhecer para depois julgar 

as pessoas.  

4. Ser íntegro - agir de acordo com seus princípios.  

5. Ser humilde - só assim conseguimos reconhecer o sucesso 

individual.  

Neste sentido, preceitua Nalini77:  

Entretanto, nunca foi tão necessário, como hoje se mostrar 
reabilitar a ética. A crise da Humanidade é uma crise moral. Os 
descaminhos da criatura humana, refletidos na violência, no 
egoísmo e na indiferença pela sorte do semelhante assentam-se 
na perda de valores morais. De nada vale reconhecer a dignidade 
da pessoa se a conduta pessoal não se pautar por ela. 

Contudo, essa discussão é de especial importância no que 

diz respeito à ética, pois a humanidade hoje vive em crise moral, sendo 

descaminhada, dos seus comportamentos éticos e morais, praticando atos de 

violência, egoísmo ao seu semelhante e consequentemente perdendo os seus 

valores morais.  

Então podemos dizer que, a ética é um conjunto de regras, 

princípios ou maneira de pensar e expressar. O termo ética deriva do grego ethos, 

                                            
76 PALHARES, Antonio; RODRIGUES, Laércio de Castro. Introdução a Contabilidade . 1992, p. 
29. 
77 NALINI, José Renato. Ética Geral e Profissional . 3ª ed., Editora Revista dos Tribunais, São 
Paulo, 2001, p. 36. 
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ou seja, é uma palavra grega com duas traduções possíveis: costume e 

propriedade de caráter.  

1.7 CONCEITO DE ÉTICA 

Estudaremos neste titulo o significado da ética e sua 

importância para profissional contábil, sendo necessário trazer alguns conceitos. 

É importante ressaltar como a ética é a base sobre o qual se 

ergue toda a sociedade que se proponha a ser civilizada, no sentido mais amplo 

da palavra, politicamente consistente e focada no bem-estar social de seus 

membros. 

Existem vários significados no sentido Ética78. Para 

FIPECAFI79:“O uso popular do termo ética tem diferentes significados. Um deles, 

sempre mencionado, é que ética diz respeitos a princípios de conduta que 

norteiam um individuo ou grupo de indivíduos”. 

Assim, entende-se que ética se diz respeito aos princípios 

de conduta  de individuo e das pessoas em geral. 

Neste mesmo entendimento, descreve Vásques80: “Ética é a 

teoria ou ciência do comportamento moral dos homens em sociedade, ou seja, é a 

ciência de uma forma específica de comportamento humano”.  

Vemos, assim, que ética é a teoria ou ciência que através 

dela estudamos o comportamento humano. 

Sá 81 preceitua ética como sendo: “A Ética tem sido 

entendida como a ciência da conduta humana perante o ser e seus semelhantes. 

                                            
78 Ética: O termo ética deriva do grego ethos, ou seja, é uma palavra grega.  
79 FIPECAFI. Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariai s e Financeiras . 1997, p. 
23. 
80 VASQUEZ, Adolfo Sánchez. Ética . 20ª ed., Editora Civilização Brasileira, Rio de Janeiro, 2000, 
p.23.   
81 SÁ, Antônio Lopes de. Ética Profissional . 2004, p.15.  
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Entende-se, que ética é a ciência que estuda o comportamento humano em 

sociedade”. 

Então podemos concluir através dos conceitos dos autores 

que, a ética é um conjunto de regras, princípios ou maneira de pensar e 

expressar.  

1.8 SER ÉTICO 

Este título estuda o ser ético, a partir dos conceitos já 

apresentados e que ilustram em seus diferentes significados. Ser ético, portanto, 

no que tange a uma profissão, acontece à mesma coisa: não há atividade que 

possa prosperar e ser valorizada se aqueles que a exercem não tiverem uma 

conduta pautada pela ética. 

Neste sentido, preceitua Fipecafi82: 

O problema central da ética é o analisar o significado e a natureza 
do comportamento humano. Um dos conceitos de ética nos 
negócios coloca que tudo o que está em conformidade com os 
princípios de conduta humana é ético. De acordo com o uso 
comum, os termos moral, bom, certo, justo e honesto são 
sinônimos de “ético”. 

Entende-se, que ser ético nada mais é do que agir direito, 

proceder bem, sem prejudicar os outros. É ser altruísta, estar tranqüilo com a 

consciência pessoal. É cumprir com os valores da sociedade em que vive, ou 

seja, onde mora, trabalha, estuda, onde vive em comunidade.  

Nalini83 expõe da importância da ética:  

A ética é uma disciplina normativa, não por criar normas, mas por 
descobri-las e elucida-las. Mostrando às pessoas os valores e 
princípios que devem nortear sua existência, a ética aprimora e 
desenvolve seu sentido moral e influencia a conduta.  

                                            
82 FIPECAFI. Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariai s e Financeiras . 1997, p. 
30. 
83 NALINI, José Renato. Ética Geral e Profissional . 2001, p. 37. 
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  Então com a definição de ética poderíamos dizer que ser ético, é 

tudo que envolve integridade, é ser honesto em qualquer situação, é ter coragem 

e assumir seus erros e decisões, ser tolerante e flexível e além de tudo ser 

humilde.  

1.9 O SIGNIFICADO DO SÍMBOLO DA PROFISSÃO CONTÁBIL 

Como toda profissão possui um símbolo, a profissão contábil 

também possui, ele é tão importante quanto à origem da contabilidade.  Para que 

possamos entender a responsabilidade do contador, entende-se ser relevante 

explicar a historia dessa insígnia84, e o que representa para a classe contábil. 

No entendimento de Petrenco85: 

O caduceu é um símbolo da mitologia e é representado por um 
bastão mágico de ouro que, segundo a mitologia, Apolo86 deu a 
Mercúrio87 em troca de instrumentos musicais, que este inventara 
(a lira e a flauta). 

Petrenco88 discorrer sobre o Caduceu: “[...] como o símbolo 

de tudo o que protege inclusive o comércio e a contabilidade comercial, que foi a 

ciência mais importante durante milênios, justificando assim, a adoção de 

Mercúrio como patrono da Contabilidade”. 

Assim observa Zafra, citado por Petrenco89: 

O CADUCEU, que nada mais é do que um bastão (poder), 
entrelaçado com duas serpentes (sabedoria), tendo na parte 
superior, duas pequenas asas (diligências) e um elmo alado 

                                            
84 Insígnia: emblema, distintivo. 
85 PETRENCO, Solange Aparecida. Contabilidade e seu valor Probante . 1ª ed., 3ª tir., Curitiba 
PR: Editora Juruá, 2006, p. 36. 
86 Apolo: era o deus titular do caduceu, sendo que detinha poderes e conhecimentos mágicos. 
87 Mercúrio: era um deus da mitologia romana, que tinha sob seu protetorato varias coisas, dentre 
elas o comércio. Era filho de deus júpiter ( o maior), e o mensageiro de todos os deuses, em razão 
e sua grande agilidade ( simbolizadas pelas duas asas que ladeiam seu capacete) e de dispor da 
confiança da máxima divindade. Era tido como o deus inventor da escrita contábil. 
88 PETRENCO, Solange Aparecida. Contabilidade e seu valor Probante . 2006, p.37. 
89 PETRENCO, Solange Aparecida. Contabilidade e seu valor Probante . 2006, p.37. 
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(pensamentos elevados), é um dos atributos do Deus Mercúrio 
(Hermes), protetor do Comércio, emblema da paz e da 
prosperidade. 

Portanto, conclui-se que o profissional contábil, empossado 

desse símbolo, possui no mínimo, inteligência, capacidade e astúcia, mesmo 

assim é insuficiente conforme entende Zafra, citado por Petrenco90:   

O Caduceu significa a capacidade, a inteligência e a astúcia, e 
compreende-se por que é usado como símbolo da profissão 
contábil, uma vez que: o bastão representa o poder de quem 
conhece a Ciência Contábil; as serpentes simbolizam a sabedoria, 
isto é, o quanto se deve estudar antes de agir, para escolher o 
caminho correto; as asas figuram a diligência, ou seja, a presteza, 
a solicitude, a dedicação e o cuidado ao exercer a profissão; o 
elmo, que é uma peça de armadura antiga que cobria a cabeça, 
tem significado de proteção contra pensamentos baixos que levam 
as ações desonestas. 

Segundo o entendimento de Petrenco91, se todos os 

contabilistas estudassem, levassem a sério o que representa essa insígnia, 

bastaria para que esses profissionais no âmbito ético, buscassem seus 

compromissos, de forma competente, honesta e diligente, com respeito à 

profissão que escolheram, cumprindo-a com zelo.  

O símbolo da profissão contábil será apresentado nos 

anexos a esta monografia para conhecimento de todos os leitores. 

1.10 DECORE 

Podemos então conceituar que, Decore é um documento 

destinado a fazer prova de informações sobre a percepção de rendimentos em 

favor de pessoas físicas e jurídicas. 

As instituições financeiras, juntamente a sociedade em si,  

ansiavam por um documento contábil que comprovasse os rendimentos de 

                                            
90 PETRENCO, Solange Aparecida. Contabilidade e seu valor Probante . 2006, p. 37. 
91 PETRENCO, Solange Aparecida. Contabilidade e seu valor Probante . 2006, p. 38. 
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pessoas físicas, especialmente os profissionais autônomos, com a finalidade de 

subsidiar decisões sobre concessão de financiamento, de limites de cheques 

especiais, de cartão de crédito e outras transações que exigiam comprovação de 

rendimentos dos seus clientes. 

Então, para atender a necessidade dos bancos, o Conselho 

Federal de Contabilidade instituiu a Declaração Comprobatória de Percepção de 

Rendimentos (DECORE), em 1993, conceituando-a como um documento contábil 

apto a fazer prova de informações sobre percepção de rendimentos em favor de 

pessoas físicas, a qual, ao longo de sua vigência obteve reconhecimento da sua 

utilidade pela sociedade em geral. 

Portanto, a DECORE passou por várias reformulações no 

decorrer dos anos até se chegar ao modelo atual, criado pela Resolução CFC nº. 

872/2000. 

Assim dispõe a resolução CFC nº. 872/200092, em seu texto 

legal sobre a Decore: 

Art. 1º.  O documento contábil destinado a fazer prova de 

informações sobre percepção de rendimentos, em favor de 
pessoas físicas, denomina-se Declaração Comprobatória de 
Percepção de Rendimentos - DECORE, conforme modelo 
constante do Anexo I desta Resolução. 

Parágrafo Único.  O Contabilista, em situação regular, inclusive 

quanto a débito de qualquer natureza, poderá expedir a DECORE 
por meio de sistema eletrônico, devendo preservar as informações 
e as características do modelo constante do Anexo I e atender aos 
demais dispositivos da presente Resolução. 

Art. 2º.  A responsabilidade pela emissão e assinatura da 
DECORE é exclusiva de Contabilista.  

§ 1º. A DECORE será emitida em 2 (duas) vias, destinando-se a 

primeira ao beneficiário e a segunda ao arquivo do Contabilista. 
                                            
92 CONSELHO Federal de Contabilidade. Resolução 872/2000. 
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§ 2º. A primeira via da DECORE será autenticada mediante a 

aposição da etiqueta auto-adesiva de Declaração de Habilitação 
Profissional - DHP, instituída pela Resolução CFC nº 871, de 23 
de março de 2000, e fornecida pelo Conselho Regional de 
Contabilidade. 

Art. 3º.  A DECORE deverá estar fundamentada nos registros do 
Livro Diário ou em documentos autênticos, a exemplo dos 
descritos no Anexo II desta Resolução. 

Parágrafo Único.  A 2ª via da DECORE, a qual conterá o número 

da DHP utilizada na primeira via, deverá ser arquivada pelo 
Contabilista, pelo período mínimo de 5 (cinco) anos, 
acompanhada de memória de cálculo, quando o rendimento for 
decorrente de mais de uma fonte pagadora e, quando 
fundamentada em documentos, de cópia destes. 

Art. 4º.  O Contabilista que descumprir as normas desta Resolução 

estará sujeito às penalidades previstas na legislação pertinente. 

Art. 5º.  Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação, 

produzindo efeitos a partir de 1º de agosto de 2000, revogando-se 
as disposições em contrário, em especial, a Resolução CFC nº. 
866, de 9 de dezembro de 1999. 

Percebe-se, que Somente contabilistas em situação regular 

perante o CRC93, inclusive quanto a débito de qualquer natureza, podem expedir 

a DECORE.  

Recentemente foi criada a DECORE-Eletrônica,  ela tem por 

finalidade aprimorar as informações originadas da contabilidade, oferecendo 

maior segurança por meio de autenticação automática e código de segurança e, 

também, para facilitar e agilizar a sua emissão, devendo ser preservadas as 

informações e as características do modelo constante no Sistema. 

Sobre este tema, dispõe a fiscalização do CRC-SC94:  

                                            
93 CRC: Significa o Conselho Regional de Contabilidade, é centralizado em cada Estado Brasileiro, 
composta da Câmara de Fiscalização, ética e Disciplina, Câmara de Registro, de controle interno 
e do desenvolvimento profissional.  
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Importante destacar que a sistemática fiscalizatória do CRCSC, 
incide sobre a emissão de todas as DECORES independente do 
valor. Inclusive convém destacar que as DECORES emitidas para 
justificar condições mínimas de renda, como por exemplo: (Bolsa 
Família, FIES, Programas Assistenciais, etc.) também devem 
espelhar a realidade fática amparada em documentos hábeis e 
legais. 

1.11 DOCUMENTOS QUE PODEM FUNDAMENTAR A EMISSÃO DA DECORE 

A DECORE, deverá ser fundamentada em documentos 

autênticos e que comprovem os rendimentos do beneficiário, a exemplo dos 

descritos no Anexo II da Resolução CFC nº. 872/2000. 

Relação de Documentos para a emissão da DECORE: 

1) Quando for proveniente de retirada de pró-labore:  

� Escrituração no livro diário; 

� Distribuição de lucros; 

� Demonstrativo da distribuição. 

2) Quando for proveniente de Honorários (profissionais 

liberais/autônomos):  

� Escrituração no livro caixa;  

� DARF do Imposto de Renda Pessoa Física (carnê leão) 

com recolhimento regular; ou RPA ou Recibo com o contrato 

de prestação de serviços.  

3) Atividades rurais, extrativistas, etc.:  

� Escrituração no livro caixa ou no livro diário;  

� Nota de produtor;  

� Recibo e contrato de arrendamento;  

                                                                                                                                    
94 CONSELHO Regional de Contabilidade de Santa Catarina - Florianópolis-SC. 
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� Recibo e contrato de armazenagem;  

� Recibo e contrato de prestação de serviço de lavração, 

safra, pesqueira, etc.  

4) Prestação de serviços diversos ou comissões:  

� Escrituração no livro caixa;  

� Escrituração do livro ISSQN;  

� RPA com contrato de prestação de serviço ou com 

declaração do  pagador; 

� DARF do Imposto de Renda Pessoa Física (carnê 

leão), com recolhimento regular.  

5) Aluguéis ou arrendamento diversos:  

� Contrato (particular ou público);  

� Escrituração no livro caixa, se for o caso;  

� DARF do Imposto de Renda Pessoa Física (carnê 

leão), com recolhimento regular.  

6) Rendimento de aplicações financeiras:  

� Extrato bancário ou resumo de aplicações.  

7) Vendas de bens imóveis, móveis, valores mobiliários, 

etc.:  

� Contrato de compra e venda, nota fiscal ou escritura, 

etc.  

8) Vencimento de funcionário público, aposentados e 

pensionistas:  

� Documento da entidade pagadora. 

Cabe mencionar ainda, que os documentos acima são 

requisitos fundamentais para a obtenção da DECORE, ou seja, são de suma 



 32

importância, sem os comprovantes o profissional da contabilidade poderá ser 

penalizado pelo descumprimento da referida norma, podendo gerar as 

penalidades impostas até a suspensão do exercício profissional. 

 Nesse entendimento o órgão fiscalizador do CRC-SC95, 

dispõe: 

A inobservância dos requisitos mínimos é passível de autuação 
com a aplicação de penalidades legais, que vão de multas 
pecuniárias, advertências e censuras éticas e suspensão do 
exercício profissional, além do encaminhamento dos processos 
junto a entidades de fiscalização como a RECEITA FEDERAL / 
INSS / POLÍCIA FEDERAL / MINISTÉRIO PÚBLICO e outros 
interessados do poder público para a instauração devida. 

Podemos dizer então, que a emissão da DECORE, sem 

base em documentação hábil e idônea, poderá gerar conseqüências jurídicas nas 

áreas civil e penal, tanto para o Contabilista como para o beneficiário. 

Para o conhecimento dos leitores o formulário da Decore 

será apresentado nos anexos.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
95 CONSELHO Regional de Contabilidade de Santa Catarina - Florianópolis-SC. 
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CAPÍTULO 2  

DA RESPONSABILIDADE CIVIL  

Após explanar a evolução histórica da contabilidade e 

conceitos, importante agora tratar da responsabilidade civil, a fim de melhor 

compreender a responsabilidade civil do contador de acordo com o novo código 

civil e conseqüentemente, alguns de seus posicionamentos. 

2.1 HISTÓRICO DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

Historicamente a responsabilidade civil em seus primórdios 

já denominava a vingança coletiva que caracteriza a reação conjunta do grupo 

contra o agressor pela ofensa a um dos  componentes do grupo. 

Posteriormente, em outra época, era interpretada como uma 

reação individual, ou seja, vingança privada, em que os homens faziam justiça 

com as próprias mãos.  

Das palavras de Gagliano96, se extrai: 

De fato, nas primeiras formas organizadas de sociedade, bem 
como nas civilizações pré-romanas, a origem do instituto esta 
calcada na concepção de vingança privada, forma por certo 
rudimentar, mas compreensível do ponto de vista humano como 
lídima reação pessoal contra o mal sofrido.  

Neste período para conter os abusos, o poder publico 

intervinha em determinadas situações, declarando quando e como a vitima 

poderia ter o direito de retaliação, ou seja, produzindo na pessoa do lesante o 

mesmo modo que foi lesada. 

                                            
96 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil : 
Responsabilidade Civil. Volume 3,  5ª ed., São Paulo: Saraiva, 2007, p. 10.  
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No entendimento de Diniz97: 

Para coibir abusos, o poder público intervinha apenas para 
declarar quando e como a vitima poderia ter o direito de 
retaliação, produzindo na pessoa do lesante dando idêntico ao 
que experimentou. 

Depois deste período de vingança que na época era uma 

forma de justiça, aparece o período em que se chegava em um acordo com o 

autor do delito, ou seja, para que este reparasse o dano causado mediante 

pagamento de dinheiro. 

Gagliano, ensina o seguinte sobre o tema98: 

Há porém, ainda na própria lei mencionada, perspectivas da 
evolução do instituto, ao conceber a possibilidade de composição 
entre a vitima e o ofensor, evitando-se a aplicação da pena de 
Talião. Assim, em vez de impor que o autor de um dano a um 
membro do corpo sofra a mesma quebra, por força de uma 
transação transacional, a  vitima receberia, a seu critério e a título 
de poena, uma importância em dinheiro ou outros bens. 

Portanto, o Estado toma a frente, estabelecendo a 

obrigatoriedade da composição estabelecendo uma indenização pecuniária, 

proibindo que a vítima faça justiça com as próprias mãos. 

Assim observa Lima, citado por  Gagliano99: 

Este período sucede o da composição tarifada, imposto pela Lei 
das XII Tábuas, que fixava, em casos concretos, o valor da pena a 
ser paga pelo ofensor. É a reação contra a vingança privada, que 
é assim abolida e substituída pela composição obrigatória. 
Embora subsista o sistema do delito privado, nota-se, entretanto, 
a influencia da inteligência social, compreendendo-se que a 

                                            
97 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro : Responsabilidade Civil. 2006, p. 7.  
98 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil : 
Responsabilidade Civil. 2007, p. 10. 
99 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil : 
Responsabilidade Civil. 2007, p. 10 e 11. 
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regulamentação dos conflitos não é somente uma questão entre 
particulares. 

Depois desse período há o da composição, ante a 

observância do fato do que seria mais conveniente entrar em composição com o 

autor da ofensa para que ele reparasse o dano mediante a prestação da poena100 

(pagamento de certa quantia em dinheiro), a critério da autoridade pública, se o 

delito fosse público (perpetrado contra direitos relativos à res publica), e do 

lesado, se  tratasse de delito privado ( efetivado contra interesses de particulares) 

do que cobrar a retaliação, porque esta não reparava dano algum, ocasionando 

na verdade duplo dano: o da vitima e o de seu ofensor, depois de punido101. 

 Portanto, a Lex Aquilia  de damno ( Lei Aquília), que veio 

posteriormente, diferenciava entre a responsabilidade civil e penal, que na qual 

passava-se a exigir a existência da culpa para que viabilizasse a reparação do 

dano causado, impondo que o patrimônio do agente causador da lesão, 

suportasse o ônus da reparação. Sendo que veio para substituir as multas fixas 

por uma pena proporcional ao dano causado. 

Sobre a matéria entende Diniz102: 

A Lex Aquilia de damno veio a cristalizar a idéia de reparação 
pecuniária do dano, impondo que o patrimônio do lesante 
suportasse os ônus da reparação, em razão do valor da res, 
esboçando-se a noção da culpa como fundamento da 
responsabilidade, de tal sorte que o agente se isentaria de 
qualquer responsabilidade se tivesse procedido sem culpa. 
Passou-se a atribuir o dano à conduta culposa do agente. 

De fato, foi um marco da evolução histórica da 

responsabilidade civil, cuja importância foi tão grande que deu nome a nova 

designação da responsabilidade civil delitual e extracontratual. 

                                            
100 POENA: pagamento de uma certa quantia em dinheiro. 
101 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil : 
Responsabilidade Civil. 2007, p. 11. 
102 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro : Responsabilidade Civil. 2006, p. 11.  
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Para, Gagliano103: 

Constituída de três partes, sem haver revogado totalmente a 
legislação anterior, sua grande virtude é propugnar pela 
substituição das multas fixas por uma pena proporcional ao dano 
causado. Se seu primeiro capitulo regulava o caso da morte dos 
escravos ou dos quadrúpedes que pastam em rebanho; e o 
segundo, o dano causado por um credor acessório ao principal, 
que abate a dívida com prejuízo do primeiro; sua terceira parte se 
tornou a mais importante para a compreensão da evolução da 
responsabilidade civil. 

O Estado por si só assumiu o papel de punir, aonde a ação 

repressiva foi substituída pela a ação de indenização, sendo que a 

responsabilidade civil tomou o lugar ao lado da responsabilidade penal.  

Segundo o entendimento de Diniz104: 

Todavia, a responsabilidade civil também evoluiu em relação ao 
fundamento (razão por que alguém deve ser obrigado a reparar 
um dano), baseando-se o dever de reparação não só na culpa, 
hipótese em que será subjetiva, como também no risco, caso em 
que passará a ser objetiva, ampliando-se a indenização de danos 
sem existência de culpa. 

Em análise ao entendimento de Diniz, podemos dizer que a 

responsabilidade civil evoluiu no sentido de que deve ser obrigado a reparar o 

dano, não só na culpa como também no risco. 

Segundo o entendimento de Gonçalves105, o Direito Francês 

aprimorou aos poucos as idéias românicas, que a partir dele foram estabelecidos 

certos princípios que desempenharam grandes influências nos demais povos, 

vejamos:  

                                            
103 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil : 
Responsabilidade Civil. 2007, p. 11. 
104 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro : Responsabilidade Civil. 2006, p. 12. 
105 GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil . 11ª edição, Revista 2009, Editora 
Saraiva, 2009, p.6. 
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O direito francês, aperfeiçoando pouco a pouco as idéias 
românicas, estabeleceu nitidamente um principio geral de 
responsabilidade civil, abandonando o critério de enumerar os 
casos de composição obrigatória. Aos poucos, foram sendo 
estabelecidos certos princípios, que exerceram sensível influência 
nos outros povos: direito à reparação sempre que houvesse culpa, 
ainda que leve, separando-se a responsabilidade civil (perante a 
vitima) da responsabilidade penal (perante o estado); a existência 
de uma culpa contratual (a das pessoas que descumprem as 
obrigações) e que não se liga nem a crise nem a delito, mas se 
origina da negligencia ou imprudência. 

Entretanto o Código Civil Francês de 1904, Código de 

Napoleão, em seu surgimento define a diferença entre a culpa delitual da culpa 

contratual, Gonçalves106: 

A noção da culpa in abstracto e a distinção entre a culpa delitual e 
culpa contratual foram inseridas no código de Napoleão, 
inspirando a redação dos arts. 1.382 e 1.383. A responsabilidade 
se funda na culpa – foi a definição que partiu daí para inserir-se na 
legislação de todo o mundo. Daí por diante observou-se a 
extraordinária tarefa dos tribunais franceses, atualizando os textos 
estabelecendo uma jurisprudência digna dos maiores encômios. 

Portanto, surge o surto do progresso e consigo as suas 

conseqüências, multiplicando os danos, ocasionando o aparecimento de novas 

teorias, tendendo a uma maior proteção às vitimas de danos sofridos.  

Assim, observa Lopes, citado por Gonçalves107: “Nos últimos 

tempos vem ganhando terreno à chamada teoria do risco que, sem substituir a 

teoria da culpa, cobre as hipóteses em que o apelo às concepções tradicionais se 

revela insuficiente para a proteção da vítima”. 

Portanto, devemos destacar que a teoria do risco é baseada 

na idéia de que é fundamental a aplicação da responsabilidade Civil àqueles que 

                                            
106 GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil . 2009, p. 6. 
107 GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil . 2009, p. 6 
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desempenham atividade que ofereça perigo ou possua riscos, o qual deve ser 

assumido pelo agente, ressarcindo, assim, os danos causados. 

No entendimento de Gonçalves108: 

A teoria do risco se subsume a idéia do exercício de atividade 
perigosa como fundamento da responsabilidade civil. O exercício 
de atividade que possa oferecer algum perigo representa um 
risco, que o agente assume, de ser obrigado a ressarcir os danos 
que venham resultar a terceiros dessa atividade.  

Entende-se, que teoria do risco, é um dos fatores aplicados 

em atividade perigosa. Pois toda a atividade que possa oferecer algum perigo 

representa um risco, e este assume a obrigação de ressarcir os danos causados 

a terceiros dessa atividade. 

2.2 CONCEITO DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

O conceito de responsabilidade pode ser definido em várias 

situações no campo jurídico. A responsabilidade em um sentido mais amplo 

encerra a noção em virtude da qual se atribui a um sujeito o dever de assumir as 

conseqüências de um evento ou de uma ação. 

A responsabilidade é uma palavra derivada do latim,                 

“respondere”, cujo significado é uma obrigação que alguém tem de assumir com 

as conseqüências jurídicas de sua atividade. 

Para o conceito de Responsabilidade temos através do 

entendimento De Plácido e Silva 109: 

A responsabilidade, portanto, tem ampla significação, revela o 
dever jurídico, em que se coloca a pessoa, seja em virtude de 
contrato, seja em face de fato ou omissão, que lhe seja imputado, 
para satisfazer a prestação convencionada ou para suportar as 
sanções legais, que lhe são impostas. 

                                            
108 GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil . 2009, p. 7. 
109 SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico . 2002, p. 713. 
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Para Diniz110, o termo responsabilidade significa: 

O vocábulo “ responsabilidade” é oriundo do verbo latino 
respondere, designado o fato de ter alguém se constituído 
garantidor de algo. Tal termo contém, portanto, a raiz latina 
spondeo, fórmula pela qual se vinculava, no direito romano, o 
devedor nos contratos verbais. 

Para o termo civil, podemos dizer que é o cidadão, sendo 

considerado nas suas relações perante aos demais na sociedade e que das quais 

resultam direitos e obrigações perante terceiros. 

Neste sentido colhe-se De Plácido e Silva111: “Em geral, é 

vocábulo que se refere ao cidadão, considerado em suas relações com os demais 

membros da sociedade, das quais resultam deveres e obrigações a cumprir e 

direitos a exigir". 

Desta forma, diante da etimologia das duas palavras pode-

se definir responsabilidade civil como sendo a aplicação de medidas que 

obriguem alguém a reparar dano material ou patrimonial causado a terceiros. 

Nesse entendimento Diniz112:  

A responsabilidade civil é a aplicação de medidas que obriguem 
uma pessoa a reparar dano moral ou patrimonial causado a 
terceiros, em razão de ato por ela mesma praticado, por pessoa 
por quem ela responde, por alguma coisa e a ela pertencente ou 
de simples imposição legal. 

De Plácido e Silva113 ensina que: “[...] a responsabilidade 

civil, designa a obrigação de reparar o dano ou ressarcir o dano, quando 

injustamente causado a outrem”.  

                                            
110 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro : Responsabilidade Civil. 2006, p. 39. 
111 SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico . 2002, p. 171. 
112 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro : Responsabilidade Civil. 2006, p. 40. 
113 SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico . 2002, p. 713. 
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Portanto, através dos conceitos de responsabilidade civil, 

podemos dizer que é a obrigação de reparar o prejuízo, resume-se no 

ressarcimento, sendo preenchida a lacuna patrimonial ou extrapatrimonial criada 

pelo dano.  

No vasto campo da responsabilidade civil, o mais importante 

é identificar aquela conduta que reflete na obrigação de indenizar. Nesse âmbito, 

uma pessoa é responsável quando suscetível de ser sancionada, 

independentemente de ter cometido pessoalmente um ato antijurídico. Nesse 

sentido, “a responsabilidade pode ser direta, se diz respeito ao próprio causador 

do dano, ou indireta, quando se refere a terceiro, o qual, de uma forma ou de 

outra, no ordenamento, está ligado ao ofensor”114. 

Através deste entendimento podemos dizer que o mais 

importante é identificar a conduta do agente, qual seja um encadeamento, dos 

atos ou fatos, o que não impede de verificar-se se o único ato gere por si o dever 

de indenizar. 

2.3 TEORIAS DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

A responsabilidade civil divide-se em duas teorias, ou seja, a 

responsabilidade civil subjetiva, conhecida como a teoria da culpa e a 

responsabilidade civil objetiva, assim chamada de Teoria de risco, ambas teorias 

são espécies distintas de responsabilidade.  

No entendimento de Gonçalves115: 

A teoria da responsabilidade civil integra o direito obrigacional, 
pois a principal conseqüência da pratica de um ato ilícito é a 
obrigação que acarreta, para seu ator, de reparar o dano, 
obrigação esta de natureza pessoal, que se resolve em perdas e 
danos. 

                                            
114 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil : Responsabilidade Civil. Volume 4,  6ª ed., Editora 
Atlas, São Paulo, 2006, p. 4. 
115 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito das Obrigações : Parte especial – Tomo II- 
Responsabilidade Civil. 4ª ed., Editora Saraiva, 2007,  p. 8. 
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Tradicionalmente a responsabilidade civil, baseia-se na idéia 

da culpa. O legislador pátrio, contornando a discussão sobre o vocábulo faute116 

no direito francês, preferiu valer-se da noção de ato ilícito, como causa da 

responsabilidade civil117.  

O Código Civil Brasileiro em seu artigo 186 define o que se 

entende por comportamento culposo do agente causador do dano: ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 

outrem.  

Para uma melhor compreensão e entendimento 

analisaremos independentemente cada uma das teorias que fundamentam a 

responsabilidade civil. 

2.3.1 Responsabilidade Civil Subjetiva 

A responsabilidade Civil subjetiva é a fundamentada na 

culpa, pressupõe então, que se não houver culpa, não há responsabilidade. 

Gonçalves118, diz-se, pois ser: 

[...] subjetiva a responsabilidade quando se esteia na idéia da 
culpa. A prova da culpa do agente passa a ser pressuposto 
necessário do dano indenizável. Dentro desta concepção, a 
responsabilidade do causador do dano somente se configura se 
agiu com culpa ou dolo. 

Através do ensinamento do autor, podemos afirmar que a 

responsabilidade do causador do dano só se configura se agiu com culpa ou dolo. 

Para melhor entendimento do significado da culpa e dolo, 

Diniz119, explica: 

                                            
116 FAUTE: É um Vocábulo Francês, que trata-se da falta ou erro.   
117 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito das Obrigações . 2007, p. 2 e 3. 
118 GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil . 2009, p. 22. 
119 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro : Responsabilidade Civil. 2006, p. 46. 
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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. 

[...] 

O dolo é a vontade consciente de violar do direito, dirigida à 
consecução do fim ilícito.  

No que tange a culpa em sentido amplo é como uma 

violação do dever jurídico e o dolo a vontade consciente de violar do direito.  

Para Stoco, citado por Venosa120, conceitua a culpa: 

[...] genericamente entendida, é, pois findo animador do ato ilícito, 
da injuria, ofensa ou má conduta imputável. Nessa figura 
encontram-se dois elementos: o objetivo, expressado na ilicitude, 
e o subjetivo, do mau procedimento imputável.   

Portanto, através do conceito da culpa descrevemos como 

sendo genericamente entendida como o fim animador do ato ilícito.  

De Plácido e Silva121, em seu vocabulário jurídico, preceitua 

o dolo como sendo: “[...] na terminologia jurídica, é empregado para indicar toda 

espécie de artifício, engano, ou manejo, com a intenção de induzir outrem á 

pratica de um ato jurídico, em prejuízo deste e proveito próprio ou de outrem”.  

Entende-se, que o dolo na acepção civil, é o agente que 

procura intencionalmente o resultado, ou seja, a conduta intencional do ato de 

prejudicar.  

                                            
120 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil : Responsabilidade Civil. 2006, p. 21. 
121 SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico . 2002, p.287. 
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De Plácido e Silva122, preceitua dolo no sentido penal sendo 

que: ”[...] é o desígnio criminoso, a intenção criminosa em fazer o mal, que se 

constitui em crime  ou delito, seja por ação ou por omissão”. 

Então, podemos dizer que o dolo no sentido penal, é o 

agente que tem a intenção de fazer o mal, seja em delito ou crime, sendo por 

ação ou omissão.   

Gagliano123 preceitua a culpa:  

Esta culpa, por ter natureza civil, se caracterizará quando o 
agente causador do dano atuar com negligência ou imprudência, 
conforme cediço doutrinariamente, através da interpretação da 
primeira parte do código civil de 1916 (“Art. 159. Aquele, por ação 
ou omissão voluntária, negligencia, ou imprudência, violar direito, 
ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano”), 
regra geral, mantida, com aperfeiçoamento, pelo art. 186 do 
Código Civil de 2002 (“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão 
voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano 
a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”). 

Para caracterizar a teoria subjetiva, devera existir um 

elemento de cunho subjetivo, que poderá ser através do dolo, ou seja, através da 

ação ou omissão voluntária do agente causador, ou no decorrer da culpa do 

agente, ou seja, negligência 124,  imprudência125, ou imperícia126. 

No que se refere à ação ou omissão voluntária do agente, 

assim, Diniz127 ressalva:  

                                            
122 SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico .  2002, p. 287. 
123 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil : 
Responsabilidade Civil. 2007, p. 13. 
124 Negligência: é a falta de diligência, atenção no momento necessário. 
125 Imprudência: è a falta de cuidados básicos ou cautela que deveriam ser tomados em 
determinado caso. 
126 Imperícia: é a conduta à margem de conhecimentos suficientes, deficiência na formação do 
profissional ou incompetência na prática profissional por falta de estrutura técnica. 
127 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro : Responsabilidade Civil. 2006, p. 43 e 
44. 
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A ação, elemento constitutivo da responsabilidade vem a ser o ato 
humano, comissivo ou omissivo, ilícito ou licito voluntário e 
objetivamente imputável, do próprio agente ou de terceiro, ou o 
fato de animal ou coisa inanimada, que cause dano a outrem, 
gerando o dever de satisfazer os direitos do lesado.  

Portanto, a culpa caracteriza-se pela negligência, imperícia 

ou imprudência do agente, não buscando assim, o resultado danoso. Já no caso 

de dolo, o agente buscou o resultado danoso.  

Segundo o entendimento de Rodrigues128 na idéia, de 

negligência, imprudência e imperícia: 

Aquele que age com imprudência, negligência em tomar as 
medidas de precaução aconselhadas para a situação em foco, 
como, também, a pessoa que se propõe a realizar uma tarefa que 
requer conhecimentos especializados ou alguma habilitação e a 
executa sem ter aqueles ou esta, portanto, negligenciou em 
obedecer às regras da profissão. 

Então, todo aquele que se propõe a realizar uma tarefa que 

requer conhecimentos especializados ou habilitação, e as que não possui, 

negligenciou em não obedecer a exigência das regras da profissão. 

Ainda, sobre o tema, Rodrigues129, enfatiza: 

Já vimos que a regra básica da responsabilidade civil, consagrada 
em nosso código civil, implica na existência do elemento culpa 
para que o mister de reparar possa surgir. Todavia, 
excepcionalmente, e em hipóteses especificas, nosso direito 
positivo admite alguns casos de responsabilidades sem culpa, ou 
irrefragavelmente presumida, sem culpa baseada na idéia do 
risco.  

Sobre o tema, ensina Diniz130 que: “[...] a culpa a violação de 

um dever jurídico, imputável a alguém, em decorrência de fato intencional ou de 

omissão de diligencia ou cautela”. 

                                            
128 RODRIGUES, Silvio. Direito Civil . São Paulo: Editora Saraiva, 2002, p. 16. 
129 RODRIGUES, Silvio. Direito Civil . 2002, p. 16.  
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Ainda sobre a culpa Diniz131, preceitua:  

[...] a imperícia é a falta de habilidade ou inaptidão para praticar 
certo ato; a negligencia é a inobservância de normas que nos 
ordenam agir com atenção, capacidade, solicitude e 
discernimento; e a imprudência é precipitação ou o ato de 
proceder sem cautela. 

Dessa forma, podemos afirmar que o profissional contábil 

não poderá alegar nada a seu favor, pois ao contrário, se alegar desconhecimento 

profissional, por exemplo, este terá agido com culpa, ou seja, negligência, 

imprudência ou imperícia.  

2.3.2 Responsabilidade Civil Objetiva 

Na responsabilidade civil objetiva, também conhecida como 

a teoria de risco, não há necessidade de comprovar a culpa por parte do agente, 

para que esteja caracterizada a obrigação de reparar o dano, desde que exista o 

nexo causal entre o dano causado a vitima e o ato do agente. Através das 

doutrinas entende-se, que o prejuízo causado deve ser reparado, 

independentemente do nexo causal entre o dano e a culpa. 

Para Gonçalves132, responsabilidade civil objetiva: 

Nos casos de responsabilidade objetiva, não se exige prova de 
culpa do agente para que seja obrigado a reparar o dano. Em 
alguns ela é presumida pela lei. Em outros, é todo prescindível, 
porque a responsabilidade se funda no risco (objetiva 
propriamente dita ou pura). 

Quando a culpa é presumida, inverte-se o ônus da prova. O autor 
da ação só precisa provar a ação ou omissão e o dano resultante 
da conduta do réu, porque a sua culpa já é presumida.  

                                                                                                                                    
130 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro : Responsabilidade Civil. 2006, p. 46. 
131 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro : Responsabilidade Civil. 2006, p. 46. 
132 GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil . 2009, p. 22. 
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Pode-se concluir que se inverte o ônus da prova, o autor da 

ação só precisa provar a ação ou omissão e o dano resultante da conduta do réu, 

isto porque sua culpa já é presumida.   

Descreve Gonçalves133 sobre a responsabilidade civil 

objetiva: 

Para essa teoria, toda pessoa que exerce alguma atividade cria 
um risco de dano para terceiros. E deve ser obrigada a repará-lo, 
ainda que sua conduta seja isenta de culpa. A responsabilidade 
civil desloca-se da noção de culpa para a idéia de risco, ora 
encarada como “risco-proveito”, que se funda no princípio 
segundo o qual é reparável o dano causado a outrem em 
conseqüência de uma atividade realizada em benefício do 
responsável. 

Segundo essa teoria, aquele que, através de sua atividade, 

cria um risco de dano para terceiros devera repará-lo, ainda que sua atividade e 

conduta sejam isentos de culpa.  

Portanto, encontra-se expressamente no atual Código Civil, 

no artigo 927, parágrafo único, a obrigação de reparar o dano e que a  

responsabilidade somente é proveniente da lei expressa ou da natureza da 

atividade, conforme dispõe: 

Art. 927.  [...] 

Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de 
culpa, nos casos específicos em lei, ou quando da atividade 
normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua 
natureza, risco para os direitos de outrem. 

No entanto, a culpa é um elemento sem importância na 

responsabilidade civil objetiva, sendo esta, causa de exceção. Neste caso, deve a 

vítima provar a demonstração de todos os pressupostos da responsabilidade civil, 

exceto a culpa, que neste caso só será possível demonstrar a culpa se ocorrer o 

ônus da prova. 
                                            
133GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito das Obrigações . 2007, p.11. 
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Descreve Venosa134 sobre a teoria objetiva: 

Sob a denominação risco criado, o agente deve indenizar quando, 
em razão de sua atividade ou profissional, cria um perigo. Esse 
aliás, deve ser o denominador para o juiz definir a atividade de 
risco no caso concreto segundo o art. 927, parágrafo único, qual 
seja, a criação de um perigo para terceiros em geral. 

Neste sentido, ainda, Venosa135, explica que todas as teorias 

e adjetivações na responsabilidade objetiva decorrem da mesma idéia, qualquer 

que seja a qualificação do risco, o que importa é sua essência: em todas as 

situações socialmente relevantes, quando a culpa se torna um fardo pesado ou 

intransponível para a vítima, aonde a lei opta por dispensá-la. 

Para, Diniz136: “A responsabilidade, fundada no risco da 

atividade, configura-se quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor 

do dano causar a pessoa determinada um ônus maior do que aos demais 

membros da coletividade”. 

No que tange a responsabilidade objetiva, a autora acima 

mencionada embasa a sua idéia no sentido em que o risco da atividade 

desenvolvida pelo autor do dano cause um ônus maior do que os demais.  

A responsabilidade civil objetiva se funda na mesma 

ideologia, no sentido em que a culpa é insuficiente para atender as imposições do 

progresso, aonde o legislador deveria fixar especialmente nos casos em que 

ocorrer a obrigação de reparar independentemente o dano. 

 

 

 

                                            
134 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil : Responsabilidade Civil. 2006, p.14. 
135 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil : Responsabilidade Civil. 2006, p.14. 
136 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro : Responsabilidade Civil. 2006, p. 58. 
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CAPÍTULO 3  

DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONTADOR NO EXERCÍCIO 
DE SUA FUNÇÃO 

A responsabilidade do contador no exercício de sua função 

foi severamente ampliada com a entrada em vigor do novo código civil, podendo 

mesmo responder, pessoal e solidariamente, perante a empresa e terceiros, 

inclusive com patrimônio pessoal137. 

Neste capítulo vamos verificar, através do novo Código Civil, 

na Seção III - Do Contabilista e outros Auxiliares, que tratam das 

responsabilidades civis dos contadores (prepostos)138, definindo que são os 

mesmos responsáveis pelos atos relativos à escrituração contábil e fiscal 

praticados e ao mesmo tempo, respondendo solidariamente quando praticarem 

atos que causem danos a terceiros (clientes por exemplo). Nesse sentido, os 

artigos 1.177 e 1.178:  

Art. 1.177.  Os assentos lançados nos livros ou fichas do 

preponente, por qualquer dos prepostos encarregados de sua 
escrituração, produzem, salvo se houver procedido de má-fé, os 
mesmos efeitos como se o fossem por aquele. 

Parágrafo único.  No exercício de suas funções, os prepostos são 

pessoalmente responsáveis, perante os preponentes, pelos atos 
culposos; e, perante terceiros, solidariamente com o preponente, 
pelos atos dolosos.  

Art. 1.178.  Os preponentes são responsáveis pelos atos de 

quaisquer prepostos, praticados nos seus estabelecimentos e 

                                            
137 SILVA, Lázaro Rosa da; BRITO, Valmir Bezerra de. O Novo Código Civil para Contadores . 2ª 
ed., São Paulo: IOB Thomson, 2004, p. 26. 
138 Preposto: é a pessoa investida por um preponente de poderes para representá-lo perante atos 
da atividade mercantil, trabalhista, tido como colaborador da pessoa jurídica.  
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relativos à atividade da empresa, ainda que não autorizados por 
escrito.  

Parágrafo único.  Quando tais atos forem praticados fora do 

estabelecimento, somente obrigarão o preponente no limites dos 
poderes conferidos por escrito, cujo instrumento pode ser suprido 
pela certidão ou cópia autêntica do seu teor.  

Entende-se que através do artigo 1.177 do Código Civil, que  

versa sobre os lançamentos contábeis nos livros ou fichas da empresa e tais 

procedimentos têm validade como se fossem feitos pelo preponente, na hipótese 

de não haver erro. Caso contrário, o contabilista será responsabilizado. 

Já o artigo 1.178 do Código Civil, afirma que os preponentes 

são responsáveis pelos atos de quaisquer prepostos, praticados no seu 

estabelecimento e relativos à atividade da empresa, ainda que não autorizados 

por escrito.  

O parágrafo único do artigo acima citado esclarece que, 

quando o preposto atua fora do estabelecimento, a responsabilidade do 

preponente está circunscrita aos limites da preposição.  

Para melhor compreensão, esclarecemos que dolo é quando 

há a intenção de cometer um erro; e culpa é quando o ato praticado for 

involuntário.  

Como agora o contabilista é tratado como preposto do sócio 

numa sociedade e responde à empresa ou ao empresário pelos atos praticados 

com culpa, ou seja, quando não há intenção de provocar o dano no exercício de 

sua atividade, mas o provoca por imperícia, negligência ou imprudência ou seja, 

com dolo, quando o contabilista praticar atos com intenção ou assumindo o risco 

de danos, são denominados atos dolosos. 

3.1 DA FUNÇÃO DO CONTADOR 

Para melhor compreensão, esclarecemos as funções 

básicas do contador, que é produzir informações úteis aos usuários da 
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contabilidade139 para tomada de decisões, obedecendo todos os princípios 

básicos do código de ética profissional do contabilista juntamente com sua 

postura profissional, frente as suas novas responsabilidades civis. 

Portanto, o 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. 

Para Silva e Brito140: 

Responderá pessoalmente quando agir com culpa. Tal qual no 
ramo do direito penal: age com culpa aquele que age com 
negligência, imprudência ou imperícia, onde o agente embora 
pratique o ato desconhece ou não espera o resultado, ou seja, o 
resultado é alheio à vontade do agente. 

 Deste modo, entende-se que atos culposos são aqueles 

praticados por imprudência, negligência 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.  

Nesta hipótese, o contador responderá perante o titular da 

empresa, sócios, diretores e administradores, e estes responderão perante 

terceiros pelos danos causados.  

Ainda, Silva e Brito141 ressalva que: “Responderá 

solidariamente quando agir com dolo. A definição de dolo também emana do 

direito penal. Age com dolo o agente que almeja o resultado e assume o risco de 

produzi-lo”. 

                                            
139 Usuario da Contabilidade: Cliente, Investidores, Governo, Bancos, Administradores...  
140 SILVA, Lázaro Rosa da; BRITO, Valmir Bezerra de. O Novo Código Civil para Contadores . 
2004, p. 26. 
141 SILVA, Lázaro Rosa da; BRITO, Valmir Bezerra de. O Novo Código Civil para Contadores . 
2004, p. 26. 
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Neste sentido, entende-se, que os atos dolosos são aqueles 

praticados propositalmente com a intenção do resultado. Neste caso, o contador 

responderá solidariamente com o titular da empresa, sócios, diretores e 

administradores perante terceiros, pelos seus atos praticados. 

3.1.1 O Novo papel do Contabilista como Preposto 

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. 

De conformidade com Silva e Brito142:  

Primeiramente cumpre destacar que a profissão de contabilista 
tem suas normas regidas pelas normas do Decreto-Lei nº 806/69 
e Decreto nº 66.480/70, e de acordo com o Código de Ética pela  
Resolução do CFC nº 803/96.  Hoje, o contabilista é tido pelo 
Novo Código Civil, como o preposto responsável pela escrituração 
contábil das sociedades empresária ou dos empresários.  

Portanto, nesse contexto, o Código Civil enquadrou o 

contabilista, que nas suas relações com seus clientes ou como empregado, são 

considerados prepostos, ficando assim submetidos às determinações expressas 

do código.  

3.2 DOS DANOS CAUSADOS PELO CONTADOR AO CLIENTE NO 

DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO 

Se faz necessário antes de apresentar os danos causados 

pelo contador ao cliente no desempenho de sua função, alguns conceitos do dano 

e o significado de cliente. 

Assim observa Sérgio Cavalieri Filho, citado por Gagliano143:  

                                            
142 SILVA, Lázaro Rosa da; BRITO, Valmir Bezerra de. O Novo Código Civil para Contadores . 
2004, p. 26. 
143 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil : 
Responsabilidade Civil. 2007, p. 35. 
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O dano é, sem duvida, o grande vilão da responsabilidade civil. 
Não haveria que se falar em indenização, nem ressarcimento, se 
não houvesse o dano. Pode haver responsabilidade sem culpa, 
mas não pode haver responsabilidade sem dano. 

Na mesma linha de pensamento, Gonçalves144 ressalva que: 

“Sem a prova do dano, ninguém pode ser responsabilizado civilmente. O dano 

pode ser patrimonial (material) ou extrapatrimonial (moral), ou seja, sem 

repercussão na órbita financeira do lesado”. 

Desta forma, descrevemos o dano como qualquer ofensa a 

direito ou interesse; é a lesão de bens jurídicos do indivíduo. Constitui o dano, fato 

gerador do dever de indenizar. 

Existem inúmeros significados para o cliente, De Plácido e 

Silva145, conceitua em seu vocabulário jurídico que: 

Cliente. Por extensão, no entanto, na linguagem comercial, quer 
dizer toda pessoa que é freguesa do estabelecimento comercial, 
dele  se serve ou nele compra. 

Mas não se aplica ao que compra ou que se serve  
eventualmente, pois é tido para distinguir o freguês. E este 
somente assim se entende quando é habitual em favorecer o 
estabelecimento com as suas compras ou pela utilização continua 
de seus serviços.  

Portanto, no exercício de suas funções, o contabilista pode 

praticar atos jurídicos que podem violar preceitos legais de modo voluntário ou 

involuntário, por incumbência de outrem ou por seu arbítrio próprio. Desta forma, 

da prática do ato ilícito decorre a responsabilidade do agente e com base neste 

argumento que resolvemos aprofundar um pouco o tratamento dessa questão 

focada nos profissionais das ciências contábeis. 

                                            
144 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito das Obrigações . 2007, p.19. 
145 SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico . 2002, p.174. 
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3.2.1 Dos danos materiais causados 

Os danos materiais, também são chamados de patrimoniais, 

são aqueles que repercutem no patrimônio do ofendido, compreendendo bens 

corpóreos, incorpóreos e direitos propriamente ditos que constituem o patrimônio 

em si. 

Gonçalves146 ensina que: “O dano material é o que repercute 

no patrimônio147 do lesado”. 

De Plácido e Silva148, conceitua como sendo: ”[...] a perda ou 

prejuízo que fere diretamente um bem patrimonial, diminuindo o valor dele, 

restringindo a sua utilidade, ou mesmo a anulando”. 

No que se refere ao dano material ou patrimonial conforme é 

conhecido, deve-se ser comprovado pela parte que alega ter sido prejudicada em 

decorrência de ações ou omissões conseqüentes de atos de negligência, 

imperícia ou imprudência cometida involuntariamente pelo contabilista  contra 

terceiros no exercício de sua atividade profissional.  

Neste sentido, Silva e Brito149, ressaltam que: “[...] age com 

culpa aquele que age com negligência, imprudência ou imperícia, onde o agente 

embora pratique o ato desconhece ou não espera o resultado, ou seja, o 

resultado é alheio à vontade do agente”. 

Portanto, após a conceituação técnica é imprescindível 

registrar que quem vai exigir a responsabilidade dos contabilistas com base no  

Código Civil é seu contratante ou o credor deste.  Silva e Brito 150, ressaltam ainda 

que: 

                                            
146 GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil . 2009, p. 714. 
147 PATRIMONIO: é o conjunto das relações jurídicas de uma pessoa apreciáveis em dinheiro. 
148 SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico . 2002, p.174. 
149 SILVA, Lázaro Rosa da; BRITO, Valmir Bezerra de. O Novo Código Civil para Contadores .  
2004, p. 26. 
150 SILVA, Lázaro Rosa da; BRITO, Valmir Bezerra de. O Novo Código Civil para Contadores . 
2004, p. 27. 
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Isso nos leva a concluir que, salvo melhor juízo, doravante o 
contabilista poderá ser severamente responsabilizado em 
qualquer hipótese, haja ele com culpa ou dolo, pois em função 
dessa 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 o conhecimento necessário, terá agido com  dolo, portanto, 
esperava o resultado. 

Assim sendo, diante do resultado obtido, a culpa mesmo 

sem intenção de provocá-la causa o prejuízo por não observar as regras básicas 

da sua profissão.  

Nos ensinamentos de Diniz151 leciona que o dano 

patrimonial: 

[...] mede-se pela diferença entre o valor atual do patrimônio da 
vítima e aquele que teria, no mesmo momento, se não houvesse a 
lesão. O dano, portanto, estabelece pelo confronto entre o 
patrimônio realmente existente após o prejuízo e o que 
provavelmente existiria se a lesão não tivesse produzido. 

Na hipótese de o profissional contábil, lançar números 

equivocados ou não tomar a devida cautela na verificação de documentos, casos 

comuns, como erro no cálculo dos impostos, e outros que venha a trazer 

desvantagem para seu cliente.  

Neste caso, o profissional responde perante a sociedade. Já 

o dolo está ligado com a vontade de obter resultado, mesmo sabendo que 

causará prejuízo à outra pessoa, seja cliente, fornecedor ou mesmo o Fisco, 

como no caso em que os lançamentos de entrada e saída de mercadoria não 

correspondem à realidade, para que se pague menos imposto, sendo assim, o 

profissional contábil responderá perante terceiros prejudicados solidariamente 

com a empresa, e tem o seu patrimônio disponível para quitar dívidas, se for 

necessário.  

                                            
151 DINIZ,Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro : Responsabilidade Civil. 2006, p. 71. 
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3.2.2 Dos danos morais causados 

O dano moral é basicamente aquele que traz o prejuízo, 

afetando o plano psíquico, moral e intelectual da pessoa. Dano moral não se 

baseia em valor pecuniário, pois se trata do prejuízo ou lesão de direitos, cujo 

conteúdo não é valorativo mais sim relacionado à integridade moral, ocasionando 

uma profunda dor.   

Nos ensinamentos de Venosa152, ressalta que: “A dor 

psíquica, o vitupério da alma, o achincalhe social, tudo em torno dos direitos da 

personalidade, terão pesos e valores diversos, dependendo do tempo e do local 

onde os danos foram produzidos”. 

Para Gonçalves153: 

Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando 
seu patrimônio. É a lesão de bem que integra os direitos da 
personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a 
imagem, o bom nome etc., como se infere dos arts. 1º III, e 5º, V e 
X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesão dor, 
sofrimento, tristeza, vexame e humilhação. 

Neste contexto, o dano moral poderá advir da ofensa dos 

direitos da personalidade conforme esta prevista na Constituição Federal sem 

seus artigos acima mencionados.  

Deste modo o contador que no exercício de sua função 

ocasionar algum dano ao seu cliente ou terceiros deverá reparar o dano moral. 

Assim menciona Gonçalves154 que a: “[...] indenização por 

dano moral não representa a medida nem o preço da dor, mas uma 

                                            
152 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil : Responsabilidade Civil. 2006, p. 36. 
153 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito das Obrigações . 2007, p.107. 
154 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito das Obrigações . 2007, p.107. 
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compensação, ainda que pequena, pela tristeza e dor infligidas injustamente a 

outrem”. 

Entende-se que a indenização por dano moral não 

representa a quantidade e o preço dor, porém ameniza, é como se fosse uma 

forma de compensação, mesmo que pequena, suprindo a lacuna desta dor. 

3.3 DA CUMULAÇÃO DOS DANOS 

Em se tratar da cumulação dos danos se faz necessário 

abordar as possibilidades da cumulação, a luz do artigo 5º, inciso V da 

Constituição Republica Federativa do Brasil de 1988, que assegura o direito a 

indenização por dano moral, material ou imagem, aonde prevê o caso concreto 

que ira definir quando a cumulação será ou não possível. 

Para Stoco155: “[...] ele diz que é o caso concreto que ira 

definir quando a cumulação será ou não possível e ele define como a cumulação 

de indenizações por dano moral e material  não possuem restrição ontológicas”.  

Assim observa Carlos Roberto Gonçalves, citado por 

Stoco156 que: “[...] a doutrina, com maior coerência, já vinha preconizando a 

reparação do dano puramente moral, admitindo a sua cumulação com a do dano 

material”. 

Portanto os doutrinadores admitem a cumulação do dano 

moral e material, quando oriundos dos mesmos fatos. 

Na mesma linha de pensamento observa Caio Mario da 

Silva Pereira Citado por Gonçalves157:  

Admitir, todavia, que somente cabe reparação moral quando há 
um dano material é um desvio de perspectiva. Quem sustenta que 
o dano material é indenizável somente quando e na medida em 

                                            
155  STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade Civil . 6ª ed., Rev.atual. e ampl. Ed. Ver. Dos 
Tribunais, São Paulo, 2004, p. 1190. 
156  STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade Civil . 2004, p. 1190. 
157  GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil . 2009, p. 632. 
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que atinge o patrimônio está em verdade, recusando a 
indenização do dano moral.  

De fato, não há de se falar em danos separáveis visto que  

possa ser feito o pedido de indenização acumulada quando afetada a esfera 

moral e patrimonial de alguém. 

Se o ato ilícito, a um só tempo, afeta a esfera moral e patrimonial 
de alguém, fará jus a uma indenização acumulada, segundo a boa 
doutrina. Afigura-se de todo ilógico e injurídico afirmar que o dano 
moral só é indenizável quando repercute no patrimônio. Com 
efeito, desde o momento em que o fato gerador do dano moral 
passa a repercutir na vida econômica do ofendido, faz nascer de 
par com aquele o dano material ou patrimonial. 

Portanto, com referência á cumulação do dano moral e o 

dano material, o argumento principal utilizado pelo doutrinador é que o dano moral  

só é indenizável quando repercute no patrimônio e quando passa a repercutir na 

vida econômica do ofendido. 

Já Nelson Nery Junior citado por Gonçalves158 ele faz 

menção à tese da cumulabilidade das indenizações por danos patrimoniais e 

morais previstos no art. 6º do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe: 

[...], não resta mais nenhuma duvida sobre a cumulatividade das 
indenizações por danos patrimoniais e morais causados ao 
consumidor. A nova sistemática veio por fim a antiga discussão 
que se formou em virtude de a jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal, conquanto admitisse a indenização pelo dano 
moral, não permitir a cumulação dela com a indenização pelo 
dano patrimonial. A conjutiva “e”, ao invés da disjuntiva “ ou”, do 
art. 6º, VI, do referido Código deixa expressa a possibilidade de 
haver cumulação das indenizações por danos morais e 
patrimoniais ao direito do consumidor 

Entende-se, que através do artigo 6º, VI do Código de 

Defesa do Consumidor, fica provável a possibilidade de cumulação das 

indenizações por danos morais e patrimoniais. 
                                            
158 GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil . 2009, p. 634. 
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Stoco159 discorre sobre a cumulação citando a Súmula 37 do 

STJ onde dispõe: “São cumuláveis as indenizações por dano material e dano 

moral oriundos do mesmo fato”. 

Assim, com base neste raciocínio e nos doutrinadores, fica 

demonstrado que existe a possibilidade da cumulação dos danos morais e 

patrimoniais. 

3.4 DA REPARAÇÃO DOS DANOS 

Para que ocorra a obrigação de indenizar nos casos de 

danos causados pela má prestação de serviços contábeis, aonde ocorram danos 

a outrem ou a terceiros, estes  podem ser enquadrados na responsabilidade civil 

profissional. 

Deste modo, percebe-se que a responsabilidade civil tem 

como efeito fazer com que este profissional agente causador da lesão repare ou 

indenize o dano causado. 

Nesse entendimento Rosset160, descreve: 

Entretanto, além da produção e prestação de serviços 
massificados, surgiram os problemas relacionados a prestação de 
serviços. Nesse sentido, a percepção de reparar um dano 
causado a outra pessoa como dever fundamentou a 
responsabilidade civil profissional.  

De fato, tem-se notado a necessidade de reparar o dano, 

causados pela má prestação de serviços a pessoa ou a terceiros, tendo a 

necessidade de indenizar o dano causado.   

No que tange o dano moral ou extrapatrimonial estes são 

causados a pessoa física e referem-se à ofensa da honra, à moral, às crenças, ao 

                                            
159 STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade Civil . 2004, p. 1197. 
160 ROSSET, Rafael – Advogado Especialista em direito empresarial - Revista Fenacon em 
Serviços Julho/Agosto/2009 p. 21. 
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afeto, à etnia, nacionalidade, naturalidade, liberdade, profissão, bem estar, 

psique, crédito ou bom nome daquela pessoa161.  

Em se tratando de direito a indenização por dano material, 

moral e a imagem, estes estão assegurados nos incisos V e X do art. 5º da 

CRFB/88, onde tal dispositivo dispõe: 

Art. 5º.  Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade do direito a vida, a liberdade, á 
igualdade, a segurança  e à propriedade, nos termos seguintes: 

V- é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, 

alem da indenização por dano material , moral ou a imagem; 

X- são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a 

imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 
dano material ou moral decorrente de violação. 

Assim, a carta magna consagrou o direito da vítima de obter 

a reparação patrimonial, expressa nas perdas e danos como também dano 

imaterial. 

Portanto, se faz necessário trazer o significado da palavra 

indenizar: 

Indenizar significa reparar o dano causado à vítima, integralmente. 
Se possível, restaurando o statu quo ante, isto é, devolvendo-a ao 
estado em que se encontrava antes da ocorrência do ato ilícito. 
Todavia, como na maioria dos casos se torna impossível tal 
desiderato, busca-se uma compensação em forma de pagamento 
de uma indenização de caráter monetário162. 

Neste sentido, para que possa haver a reparação ou a 

indenização do dano causado, primeiramente terá que identificar o dano causado 

a vitima se material ou moral. 

                                            
161 ROSSET, Rafael – Advogado Especialista em direito empresarial - Revista Fenacon em 
Serviços Julho/Agosto/2009, p. 22. 
162 STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade Civil . 2004, p. 1181. 
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Nesse entendimento Rosset 163descreve que: “A reparação 

do dano é feita por meio da indenização, que é quase sempre pecuniária. O dano 

pode ser a integridade física, aos sentimentos ou aos bens de uma pessoa”. 

Assim, a reparação do dano é ressarcida por meio de uma 

indenização quase sempre pecuniária não importa quais os danos, sendo sobre a 

integridade física ou bens de uma pessoa.   

Neste mesmo entendimento, descreve Aguiar Dias, citado 

por Stoco164: 

Não obstante seu caráter subsidiário, a indenização em dinheiro é 
a mais freqüente, dadas às dificuldades opostas na prática à 
reparação natural pelas circunstancias e, notadamente, em face 
do dano, pela impossibilidade de restabelecer a rigor a situação 
anterior ao evento danoso. 

Portanto, tem-se entendido que das várias formas de 

pagamento de indenizações a mais freqüente é o pagamento em dinheiro. 

Existe também outra forma de proceder ao ressarcimento do 

dano patrimonial que é conhecida como  reparação natural ou específica. 

Stoco165  trata a reparação natural como sendo: 

A reparação Natural, de seu lado, pode ser material e econômica. 
Quando coincidem, não há dificuldade na restauração do statu 
quo alterado pelo dano.  A reparação no caso pode consistir na 
entrega, seja do próprio objeto, seja do objeto da mesma espécie, 
em troca daquele deteriorado. Se bem que não se deva tomar 
essa regra em sentido absoluto, tem-se como certo a reparação 
natural é impossível quando o fato danoso importa na destruição 
do objeto. 

                                            
163 ROSSET, Rafael – Advogado Especialista em direito empresarial- Revista Fenacon em 
Serviços Julho/Agosto/2009, p. 21. 
164 STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade Civil . 2004, p. 1.183. 
165 STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade Civil . 2004, p. 1.182. 
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Neste sentido, toda reparação se efetiva no sentido de que a 

restauração fique ao estado anterior, ou seja, que a situação fique como anterior 

ao dano. 

Deste modo, entende-se para que o dano possa ser 

ressarcido, merece se fundar na efetiva diminuição de um patrimônio ou na 

ofensa de um bem juridicamente protegido, por culpa ou dolo do agente, 

obedecendo alguns requisitos: 

a)-  Diminuição ou destruição de um bem jurídico, patrimonial ou 
moral, acarretando lesões dos interesses de outrem166. 

b)- Efetivamente ou certeza do dano, ou seja o dano deve ser real 
e efetivo, sendo necessária sua demonstração e evidencia em 
face de acontecimentos e sua repercussão sobre a pessoa ou 
patrimônio167 . 

c)- Causalidade, já que deverá haver uma relação de causalidade 
entre a falta e o prejuízo causado, isto é, o dano devera estar 
ligado com a causa  produzida pelo lesante168. 

d)- Subsistência do dano: caso o prejuízo  tenha sido reparado 
antecipadamente pelo agente o dano é insubsistente, mas se a 
vitima a reparou a lesão subsiste pelo quantum da reparação169. 

e)- Legitimidade:  é necessário que a vítima  seja titular do direito 
atingido. Os titulares poderão ser os lesados ou seus 
beneficiários, isto é, pessoas que deles dependam ou possam 
reclamar alimentos170.  

Na fixação de uma compensação por dano moral o julgador 

não pode se afastar de um princípio basilar, ou seja, a vítima da ofensa deve ter 

um objetivo e ir em busca de uma compensação para um sentimento ruim e não 

                                            
166 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro : Responsabilidade Civil. 2006, p. 68. 
167 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro : Responsabilidade Civil. 2006, p. 68. 
168 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro : Responsabilidade Civil. 2006, p. 69. 
169 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro : Responsabilidade Civil. 2006, p. 70. 
170 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro : Responsabilidade Civil. 2006, p. 70. 
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de obter vantagem e nem de receber um valor que jamais conseguiria com a força 

de seu trabalho171 . 

Assim, nada é mais justo do que permitir a vítima que sofreu 

dano ao seu patrimônio ou sua moral, de exigir uma indenização efetivamente 

justa e equilibrada não obtendo de certa forma vantagem para si. 

3.5 DA RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL DO CONTADOR 

Os doutrinadores têm-se manifestado a respeito da 

responsabilidade civil dos contadores e técnicos em contabilidade, seja de pessoa 

jurídica de forma organizada através de uma empresa de prestação de serviços 

ou como profissionais liberais, ambos possuem a responsabilidade civil regulada 

pelo código Civil. 

Entende-se por prestadores de serviços, todos profissionais 

autônomos, que exerçam qualquer atividade sem vínculo de subordinação.  

Podem ser prestadores de serviços a pessoa física exercendo profissão liberal ou 

como preposto de seu empregador, sendo que sua responsabilidade será sempre 

contratual172. 

Stoco173 traz o seguinte posicionamento: 

A responsabilidade dessas pessoas, seja a empresa ou contador 
ou o técnico em contabilidade – como profissional liberal de 
prestação de serviços que se dedicam ao mister de organizar e 
manter a contabilidade de seus clientes é contratual e de 
resultado, pois obrigam-se a manter a escrituração em ordem, 
providenciar e organizar os pagamentos de tributos e cumprir as 
obrigações fiscais e tributarias acessórias, fazer demonstrativos e 
balanços. 

Em termos gerais a Responsabilidade Civil do Contador é 

tida como a obrigação de resultado, ou seja, ele responde pelo resultado, visto 

                                            
171 STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade Civil . 2004, p. 1184. 
172 STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade Civil . 2004, p. 568. 
173 STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade Civil . 2004, p. 499. 
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que, o contador no exercício de sua função se obriga não apenas assumir a sua 

atividade, mas, principalmente produzir o seu resultado.  

Segundo Stoco174: “[...] na obrigação de resultado o devedor 

se obriga a alcançar o objetivo, ou seja, alcançar um determinado fim, sem o qual 

não terá cumprido sua obrigação. O resultado é, portanto o objetivo do contrato”. 

Para Stoco175, sendo a obrigação de resultado, basta o 

lesado demonstrar através do contrato a não obtenção do resultado prometido, 

pois, descaracterizando o descumprimento deste, independente das razões, cabe 

o devedor provar o caso fortuito ou força maior, quando se exonera da 

responsabilidade. 

Para Faraco176, é de suma importância o contrato de 

prestação de serviços contábeis: 

Em qualquer ramo de atividade, o contrato de prestação de 
serviços é de fundamental importância, pois permite especificar 
quais são os direitos e as obrigações dos envolvidos, servindo 
como uma proteção a todos as partes quando há divergências de 
interesse ou dúvidas em relação ao trabalho a ser prestado e ou 
as obrigações do contratante cliente. 

Portanto o contrato de prestação de serviços é a garantia 

formal da contratação como prova jurídica para fixar os limites da execução dos 

serviços prestados a serem prestados e ou as obrigações do contratante.   

Assim dispõe Orlando Gomes, citado por Faraco177, a 

respeito do contrato: 

                                            
174 STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade Civil . 2004, p. 466. 
175 STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade Civil . 2004, p. 467. 
176 FARACO, Sergio - Presidente do CRC SC – Conselho regional de Contabilidade de Santa 
Catarina - As Organizações Contábeis e o Contrato de Prestação de Serviços. Florianópolis-SC, 
2008. 
177 FARACO, Sergio - Presidente do CRC SC – Conselho regional de Contabilidade de Santa 
Catarina - As Organizações Contábeis e o Contrato de Prestação de Serviços. Florianópolis-SC, 
2008. 
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[...] o contrato de prestação de serviços profissionais é contrato 
mediante o qual uma pessoa se obriga a prestar serviços à outra, 
eventualmente, em troca de determinada remuneração, 
executando-os com independência técnica e sem subordinação 
hierárquica. 

Desse modo, inegáveis são os benefícios do contrato de 

prestação de serviços para os profissionais da contabilidade e para a sociedade, 

como segurança nas relações contratuais. 

Com o Código Civil, em vigência desde 11 de janeiro de 

2003, trouxe várias mudanças para toda sociedade brasileiro em especial para a 

classe contábil, sobre a responsabilidade solidária. Portanto, no que tange a 

responsabilidade solidária, o contador assume juntamente com seu cliente, a 

responsabilidade por todos os atos ilícitos, seja esfera civil, como na criminal. 

Sobre a responsabilidade solidária, Silva e Brito178 ressalva: 

[...] o contabilista que assim agir sabe perfeitamente a gravidade 
do ato que pratica, bem como conhece os seus efeitos. Portanto 
aqui, em princípio, não caberá ao contabilista alegar qualquer fato 
a seu favor – será solidariamente responsável por qualquer 
conseqüência que decorra de ato seu, praticado com dolo. 

Portanto, verifica-se através das doutrinas que o contador 

será solidariamente responsável por qualquer conseqüência que decorra de ato 

seu praticado, seja com culpa ou com dolo. 

No que diz respeito à matéria, Silva e Brito179 ressalva que: 

“vencidos os conceitos técnicos, é imprescindível registrar que quem vai exigir a 

responsabilidade dos contabilistas com base no novo Código Civil é seu 

contratante ou credor deste”. 

                                            
178 SILVA, Lázaro Rosa da; BRITO, Valmir Bezerra de. O Novo Código Civil para Contadores . 
2004, p. 27. 
179 SILVA, Lázaro Rosa da; BRITO, Valmir Bezerra de. O Novo Código Civil para Contadores . 
2004, p. 27. 
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De fato, o Código Civil trouxe muita responsabilidade para o 

contador, pois o contabilista poderá ser cobrado tanto pelo seu contratante como 

pelo credor deste. 

Vejamos o que diz Silva e Brito180 sobre o tema: “Na 

hipótese da empresa ser autuada pelo Fisco, por exemplo, em não havendo o 

pagamento esta autuação poderá culminar numa execução, em que serão 

utilizados pelo credor os meios coercitivos para recebimento do crédito”. 

Portanto, vimos que o fisco em sua autuação poderá 

executar se não houver o pagamento da autuação, sendo utilizados todos os 

meios legais para efetuar esta cobrança. 

Para Silva e Brito181, nesse caso atribui-se a 

responsabilidade ao contador se este cometeu uma eventual falta, seja por culpa 

ou dolo. Assim extraímos: 

Provavelmente é nesta fase, além da concordata e da falência, 
que será constada a eventual falta cometida pelo contabilista, com 
o objetivo de determinar se o mesmo agiu com culpa ou dolo. Se 
agiu com culpa responderá pessoalmente perante seu 
contratante, ao qual é reservado o direito de ação de regresso, 
através da qual poderá exigir do contabilista o devido reembolso 
daquilo que pagou, a título de penalidade, por culpa do 
profissional da contabilidade. 

E se for realmente constatado que os erros são cometidos 

pelo profissional contábil, tanto o credor como o Fisco, estes deverão cobrar deste 

profissional, como dispõe Silva e Brito182: 

Se for constatado que o erro cometido tem caráter doloso, o 
credor, no exemplo o Fisco, poderá exigir o crédito tributário 

                                            
180  SILVA, Lázaro Rosa da; BRITO, Valmir Bezerra de. O Novo Código Civil para Contadores . 
2004, p. 27. 
181 SILVA, Lázaro Rosa da; BRITO, Valmir Bezerra de. O Novo Código Civil para Contadores . 
2004, p. 27. 
182 SILVA, Lázaro Rosa da; BRITO, Valmir Bezerra de. O Novo Código Civil para Contadores . 
2004, p. 27. 
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também do contabilista, executando inclusive seu patrimônio 
pessoal, caso a devedora não efetue o pagamento da exação. 

No entendimento de Stoco183, sobre a verificação de culpa 

do contador, dispõe que: “Assim nos termos do art. 186184 daquele Estatuto 

respondem por atos ilícitos que praticarem, apenas mediante verificação da 

culpa”. 

3.5.1  Solidariedade 

Solidariamente para o profissional contábil significa dizer que 

o prejudicado poderá acionar tanto o contador quanto a empresa para reaver o 

prejuízo. Para entendermos melhor o significado de solidariedade vamos alguns 

conceitos. 

De Plácido e Silva185, descreve: “No sentido jurídico, a 

solidariedade, igualmente, configura a consolidação em unidade de um vínculo 

jurídico diante da pluralidade de sujeitos ativos ou passivos de uma obrigação, a 

fim de que somente se possa cumprir por inteiro”.  

Entende-se que solidariedade configura a consolidação de 

um vínculo jurídico, entre ambas as partes, tendo como finalidade a obrigação de 

cumprir por inteiro.   

Portanto, no que diz respeito à solidariedade, poderá 

acontecer, ainda, concursos de agentes na prática de ato ilícito, quando duas ou 

mais pessoas o praticam. Surgindo, então a solidariedade dos diversos agentes, 

assim definida no art. 942 do Código Civil Brasileiro, segunda parte, do mesmo 

diploma: “[...] e, se a ofensa tiver mais de um ator, todos responderão 

solidariamente pela reparação”186. 

                                            
183  STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade Civil . 2004, p. 499. 
184 Art. 186 do Código Civil Brasileiro que dispõe: Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 
negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente 
moral, comete ato ilícito.  
185 SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico . 2002, p. 771. 
186 GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil . 2009, p. 140. 
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Portanto, admite o Código Civil que, em caso de culpa, o 

contabilista responde perante a própria sociedade tão somente. Em caso de ter 

agido com dolo, o Código Civil prescreve que deve responder perante aos 

terceiros prejudicados solidariamente com a empresa.  

No que se refere à responsabilidade solidária, Gonçalves187 

descreve como sendo:  

Há casos, entretanto, em que a pessoa pode responder não pelo 
ato próprio, mas pelo ato de terceiro ou pelo fato das coisas ou 
animais. Muitas vezes, para que “justiça se faça, é necessário 
levar mais longe a indagação, a saber se é possível desbordar da 
pessoa causadora do prejuízo e alcançar outra pessoa, à qual o 
agente esteja ligado por uma relação jurídica, e, em 
conseqüência, possa ela ser convocada a responder. Ai situa-se a 
responsabilidade por fato a outrem ou pelo das coisas. 

Portanto, nesta hipótese, o contador responderá perante o 

titular da empresa, sócios, diretores e administradores, e estes responderão 

perante terceiros pelos danos causados. Os atos dolosos são aqueles praticados 

propositalmente com a intenção do resultado. Neste caso, o contador responderá 

solidariamente com o titular da empresa, sócios, diretores e administradores 

perante terceiros, pelos seus atos praticados. 

Da concepção de Silva e Brito188, o contador respondera em 

qualquer hipótese, mesmo que alegue desconhecimento profissional, como 

descreve: 

Isso nos leva a concluir que, salvo melhor juízo do 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 o 

                                            
187 GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil . 2009, p. 139. 
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conhecimento necessário, terá agido com dolo, portanto esperava 
o resultado. 

Portanto o profissional contábil deverá ter muito cuidado e 

atenção no desempenho das suas funções, até porque poderá ser 

responsabilizado em qualquer das hipóteses haja ele com culpa ou com dolo. 

A responsabilidade do profissional contábil também está 

prevista no Código de Defesa do Consumidor no seu artigo 14, §4º, como relação 

de consumo da prestação de serviços. 

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. 

§4º - A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será 

apurada mediante a verificação de culpa. 

Nesse entendimento, analisa Uhl189, sobre este tema que, 

“conforme descrito no Código de Defesa do Consumidor, o profissional pode ser 

responsabilizado caso o serviço prestado por ele seja considerado defeituoso, ou 

seja, prestado de forma tal que cause dano material ou moral”.  

 Neste sentido, verifica-se que também aplica-se o Código 

de Defesa do Consumidor em matéria de responsabilidade Civil de profissional,  

caso o serviço prestado pelo contabilista seja considerado defeituoso. 

Assim dispõe Uhl190:  

A prestação de serviço contábil é uma relação de consumo. 
Portanto, se um cliente entender que o serviço do contador lhe 
causou danos ou prejuízos, este poderá pleitear indenização a 
titulo de reparação. Atualmente, notamos que os contadores 

                                            
189  UHL, Roberto: Diretor de Responsabilidade Civil Profissional. Revista Fenacon em Serviços 
Julho/Agosto/2009, p. 22.   
190 UHL, Roberto: Diretor de Responsabilidade Civil Profissional. Revista Fenacon em Serviços 
Julho/Agosto/2009, p. 23.  
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sempre respondem quando a Receita Federal entende que os 
lançamentos contábeis foram feitos de forma errada, aplicando 
aos clientes dos contadores, ou seja, os terceiros, multas e 
cobrando juros pelo erro praticado pelo contabilista. 

No que tange à responsabilidade Civil do Profissional alguns 

tribunais vem aplicando o Código de Defesa do Consumidor em que importa na 

adoção da responsabilidade objetiva, ou seja, independentemente da existência 

de dolo ou culpa, bastando o nexo de causalidade entre a atuação do profissional 

e o dano causado a cliente191. 

Sabe-se que o profissional contábil é submetido ao papel de 

subordinação e que leva a praticar atos indevidos, como explica Silva e Brito192: 

Por outro lado, é sabido que a condição de subordinação, não 
raras vezes, coloca o profissional na posição de submissão, o que 
leva a pratica de atos indevidos, culposos ou dolosos. Mesmo 
assim, em princípio, será responsabilizado e não poderá furtar-se 
dos rigores da Lei.  

Espera-se que através de doutrinas e Jurisprudências este 

rigor da lei altere futuramente, como descreve Silva e Brito193 que: ”Certamente 

esse rigor poderá ser equilibrado no futuro, no entanto isso só vira através de 

doutrinas e jurisprudências, as quais, pelo amadurecimento necessário em nome 

da justiça, podem se morosas”. 

É importante mencionar nesta pesquisa acadêmica como 

fonte de informação e prevenção, as formas de proteção que das quais os 

                                            
191 ROSSET, Rafael – Advogado Especialista em direito empresarial - Revista Fenacon em 
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192 SILVA, Lázaro Rosa da; BRITO, Valmir Bezerra de. O Novo Código Civil para Contadores . 
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profissionais contábeis deveriam adotar como forma de prevenção contra danos 

causados no exercício de suas funções, como descreve Uhl194: 

São muitos os casos de profissionais e empresas que, em função 
de alguma falha ou omissão cometida na execução de seus 
serviços profissionais, viram seu patrimônio comprometido por 
alguma condenação judicial. Porém, os seguros de 
responsabilidade profissional têm sido cada vez mais procurados. 

Essa modalidade de seguro de responsabilidade profissional 

tem sido muito procurado pelos profissionais liberais como forma de proteção, 

assim diz respeito Uhl195: 

Não há como blindar um profissional, torná-lo irresponsável por 
seus atos, já que ele deve sempre conduzir-se de forma diligente 
no desempenho de suas atividades. Começam se popularizar, em 
nosso país, os chamados seguros de responsabilidade 
profissional, que, nos termos da apólice, podem assegurar o 
profissional contra quaisquer indenizações a que seja condenado, 
incluindo danos morais. 

Outra forma importante de se prevenir é adotar a forma de 

protocolo colhendo todas as assinaturas nos documentos recebidos e entregues 

constando à assinatura e ciência de seu cliente, como leciona Uhl196, que: “[...] 

outro aspecto importante é a documentação. É fundamental documentar e colher 

a assinatura de seus clientes para todos os procedimentos efetuados”. 

Ainda, destaca Uhl197: “[...] que a melhor forma de um 

profissional ou uma empresa evitar a cometer estas falhas é o investimento em 

educação continuada, como participar de palestras, cursos e programas de 
                                            
194 UHL, Roberto: Diretor de Responsabilidade Civil Profissional. Revista Fenacon em Serviços 
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qualidade, como ponto fundamental para se manter atualizado e obtendo novos 

conhecimentos para sua vida profissional”. 

Assim, nessa linha de evolução, o Código Civil, vigente 

desde janeiro de 2003, bem como o Código de Defesa do Consumidor, trouxe 

várias mudanças para a sociedade brasileira, em especial a classe contábil, 

sendo a principal delas a institucionalização da Responsabilidade Solidária, 

fazendo com que os contadores tenham de repensar sua prestação de serviços, 

pois juntamente com seu cliente respondem por todos os atos ilícitos cometidos 

por estes, tanto na esfera civil como na criminal.  



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O presente trabalho teve como objetivo investigar, à luz da 

Legislação, Doutrina e Jurisprudência nacional, o instituto da Responsabilidade 

Civil do Contador.  

O interesse pelo tema se deu em razão de sua atualidade, 

diversidade e importância, conforme vem sendo tão cobrado dos contabilistas em 

todos os setores da sociedade, sendo este um profissional tão importante e 

indispensável para toda sociedade. 

Diante das novas normas do Código Civil estes profissionais 

passaram a serem cobrados muito mais, tanto pelos clientes, como terceiros, 

como fornecedores, fiscalização entre tantos outros.  

Portanto, é necessário que os contabilistas estejam 

preparados para as normas estabelecidas pelo Novo Código Civil Brasileiro, pois 

serão responsabilizados por erros cometidos, seja por culpa ou dolo. 

Cabe então este profissional atentar-se, se preocupando em 

prestar melhores serviços junto aos clientes, devendo estar preparado para as 

mudanças e inovações de sua profissão, visando a melhoria continua de seus 

serviços com a educação continuada, observando as questões pertinentes ao 

código de ética  e disciplina da profissão. 

Para o seu desenvolvimento lógico, o trabalho foi dividido 

em três capítulos. 

O primeiro capítulo tratou da evolução histórica da  

contabilidade, trazendo vários conceitos entre eles o da contabilidade, do 

profissional contábil, de sua função social, da ética e do código de ética do 

profissional, o ser ético, o significado do Símbolo da contabilidade, conceito da 

Decore e seus documentos comprobatório para a emissão, sendo pesquisados 

em varias obras. 
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O segundo capítulo tratou da parte geral da 

responsabilidade Civil, trazendo vários conceitos de ilustres e respeitados 

autores, explanando de uma forma geral a evolução histórica, apresentado o 

conceito do significado da responsabilidade e da responsabilidade civil, 

demonstrado através das pesquisas bibliográficas os conceitos da Teoria da 

Responsabilidade Civil Subjetiva e objetiva. 

O terceiro capítulo desta pesquisa trouxe destacado do 

código Civil e do Código de Defesa do Consumidor em qual tipo de 

responsabilidade o profissional contábil está envolvido, inclusive a obrigação que 

o contador assume. 

Em termos gerais, a responsabilidade civil do contador é tida 

como obrigação de Resultado, uma vez que o contador ao ser contratado pelos 

seus serviços profissionais compromete-se em cumpri-lo, caso contrário será 

responsabilizado pelo inadimplemento. 

No que tange a relação entre contador e cliente, esta tem 

caráter contratual, sendo certo que, ocorrendo eventuais danos o profissional no 

exercício de sua profissão, será responsabilizado. 

Muito embora seja um assunto muito debatido pela 

sociedade pouca são as obras especializadas no tema, mais todas trataram da 

mesma forma, aonde o profissional contábil deverá estar atento e sempre 

atualizado para que não possa a ser responsabilizado por seus atos. 

Nesse sentido, chega-se a conclusão desta investigação 

com a assertiva de que a responsabilidade civil do contador no exercício de suas 

funções é considerada pelo entendimento dominante como a obrigação de 

Resultado, ou seja, o profissional contábil deve prestar todas as informações e 

comprometer a atingir o resultado esperado pelo cliente.  

Através desta pesquisa se constatou o seguinte quanto às 

hipóteses levantadas: 
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a) quanto à Primeira Hipótese: existe no ordenamento 

jurídico brasileiro previsão acerca da Responsabilidade Civil do Contador, está 

confirmada não só no Código Civil nos artigos 186, 927 parágrafo único, artigo 

942, artigo 1177 parágrafo único, artigo 1178 parágrafo único, bem como no 

Código de Defesa do Consumidor Final em seu artigo 14 parágrafo 4º.  

b) no que tange à Segunda Hipótese: a Responsabilidade 

Civil do Contador será Contratual e de Resultado.  

Verificou-se, portanto que a prestação de serviços contábeis 

devera ser de forma correta e dentro de seus padrões éticos, pois poderão 

caracterizar a ocorrência do dano material e moral. 

Sobre este enfoque, percebe-se a importância dos 

profissionais contábeis e as empresas de prestação de serviços contábeis 

buscarem uma proteção efetiva, nos casos em que forem responsabilizadas 

civilmente, pois muitas já estão adotando o seguro profissional. 

Conforme verificou-se durante toda a pesquisa que o tema 

explanado é polêmico e de grande complexidade. Entretanto, espera-se com esta 

pesquisa trazer alguma informação útil ao profissional contábil, estudantes de 

direito e principalmente a sociedade, considerando que esta profissão requer 

constantes atualizações e muita vigilância no que diz respeito especificamente, 

Da Responsabilidade Civil do Contador no Exercício de sua função. 
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