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Uma marca característica da profissão contábil é a

aceitação da responsabilidade de agir no interesse

público. Portanto, a responsabilidade do profissional da

contabilidade não é exclusivamente satisfazer as

necessidades do contratante. Ao agir no interesse público, o

profissional da contabilidade, no seu exercício legal, deve

observar e cumprir a legislação da profissão contábil. Com

isso, além da Resolução CFC 803/96 que aprovou o Código

de Ética da Profissão Contábil – CEPC, deverá, também,

cumprir alguns princípios éticos, tais como: Integridade,

Objetividade, Competência profissional e Zelo

profissional, Sigilo profissional e Comportamento

profissional.

“Accountability – Responsabilidade com ética.”



OBJETIVO – FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA

A fiscalização do CRC-RJ é por natureza

preventiva. Busca divulgar as normas e princípios

que regem o exercício da profissão contábil e

disciplinar o relacionamento do profissional com o

Conselho e entre o profissional e terceiros. O objetivo

principal não é exercer qualquer tipo de coação em

relação ao registro no CRC, mas sim evitar o

exercício da contabilidade por leigos e orientar os

profissionais aos comportamentos adequados,

compatíveis com as responsabilidades inerentes à

sua atividade.



A FISCALIZAÇÃO DO CRCRJ E A 

RESPONSABILIDADE CIVIL DO 

PROFISSIONAL DA 

CONTABILIDADE



RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE

O que é a Responsabilidade Civil ?

A responsabilidade civil surge em face do
descumprimento obrigacional pela desobediência de
uma regra estabelecida em um contrato.

Em princípio, surge a responsabilidade civil quando
presentes três elementos:

• prejuízo (ou o dano)

• relação de causalidade entre o ato do agente e o dano; e

•• a culpa



Prejuízo (Dano)

São perdas que atingem o patrimônio corpóreo. Cabendo sempre a
necessidade de prova efetiva.

Relação de Causalidade

Constitui o elemento virtual da responsabilidade civil, isto é, a relação
de causa e efeito entre a conduta, o risco criado ou o dano suportado
por alguém.

Culpa

Refere à responsabilidade dada à pessoa por um ato que provocou
prejuízo material, moral ou espiritual a si mesma ou a outrem

RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE



Artigo 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.

Artigo 927

Aquele que por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, é
obrigado a repará-lo.

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

RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE



A FISCALIZAÇÃO DO CRCRJ E O 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS



RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE

POR QUE NÃO FAZER 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS?

POR QUE FAZER 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS?



RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE

É o ato jurídico bilateral, dependente de pelo menos duas

declarações de vontade, cujo objetivo é a criação, a alteração ou até

mesmo a extinção de direitos e deveres. Os contratos são, em suma,

todos os tipos de convenções ou estipulações que possam ser

criadas pelo acordo de vontades e por outros fatores acessórios.

Dentro desse contexto, o contrato é um ato jurídico em sentido

amplo, em que há o elemento norteador da vontade humana que

pretende um objetivo de cunho patrimonial, constituindo um negócio

jurídico por excelência.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS



RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE

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 fosse 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.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

LEI 10.406/2002 – CÓDIGO CIVIL



RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE

Art. 1.178. Os preponentes são responsáveis pelos atos de quaisquer
prepostos, praticados nos seus estabelecimentos e 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 nos limites dos
poderes conferidos por escrito, cujo instrumento pode ser suprido
pela certidão ou cópia autêntica do seu teor.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

LEI 10.406/2002 – CÓDIGO CIVIL



RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE

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.

............

§ 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada
mediante a verificação de culpa.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR



RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE

Pela cobrança de documentos transcritos no contrato de

prestação de serviços e suas responsabilidades

Art. 1.171. Considera-se perfeita a entrega de papéis, bens ou

valores ao preposto, encarregado pelo preponente, se os

recebeu sem protesto, salvo nos casos em que haja prazo para

reclamação.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

LEI 10.406/2002 – CÓDIGO CIVIL



RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE

Na transferência de responsabilidade técnica para outro

profissional de contabilidade

Art. 1.169. O preposto não pode, sem autorização escrita,

fazer-se substituir no desempenho da preposição, sob pena

de responder pessoalmente pelos atos do substituto e pelas

obrigações por ele contraídas.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Preposto -> Profissional de Contabilidade

Preponente -> Empresário/cliente

LEI 10.406/2002 – CÓDIGO CIVIL



RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE

A importância da Escrituração Contábil a fim de cumprir, além

das exigências das Normas emitidas pelo CFC, mas como

cumprimento de um dever legal.

Art. 1.179. O empresário e a sociedade empresária são

obrigados a seguir um sistema de contabilidade, mecanizado ou

não, com base na escrituração uniforme de seus livros, em

correspondência com a documentação respectiva, e a

levantar anualmente o balanço patrimonial e o de resultado

econômico.

ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DE SEUS CLIENTES

Para mudar a regra da anualidade o preposto deverá incluir no

instrumento de contrato social a previsão de levantar o balanço e

a DRE em período diferente.

LEI 10.406/2002 – CÓDIGO CIVIL



A FISCALIZAÇÃO DO CRCRJ E A 

CONTABILIDADE



ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL UMA NECESSIDADE

A fiscalização do CRCRJ orienta a todos os profissionais a

observarem as mudanças na convergência às Normas

Internacionais de Contabilidade, juntamente às novas normas

emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade. Houve uma

valorização no controle patrimonial através da ferramenta

chamada CONTABILIDADE, principalmente para as

Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e as de opção

pelo Lucro Presumido. O CRCRJ inicia um trabalho com os

profissionais, para que estes comecem a pesquisar

profundamente as mudanças que estão ocorrendo no cenário

contábil, e com isso trazer credibilidade para a empresa sob

sua responsabilidade, como também para si.



ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL UMA NECESSIDADE

A linguagem contábil tornou-se universal. O mercado

globalizado cada vez mais, fará uso das demonstrações

contábeis para fins de licitações, obtenção de empréstimos

possíveis investimentos, entre outras transações de negócios.

A CONTABILIDADE, nas demonstrações contábeis, tem que

representar uma posição fiel do patrimônio, utilizando suas

características qualitativas, tais como: compreensibilidade,

relevância, confiabilidade e comparabilidade, aos seus

usuários internos (sócios e empregados), e aos seus usuários

externos (clientes, fornecedores e governo).



ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL UMA NECESSIDADE

O Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de

Janeiro intensifica a fiscalização do cumprimento das Normas

Brasileiras de Contabilidade quanto à escrituração e

demonstrações contábeis na Resolução 1255/09 - NBC TG

1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas; na

Resolução nº 1418/2012 – ITG 1000 – Modelo Contábil para

Microempresa e Empresa de Pequeno Porte; e nas

Resoluções do CFC para as empresas de Capital Aberto e

sociedades consideradas de Grande Porte.



ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

RESOLUÇÃO 1.418/12 – ITG 1000

MICRO-EMPRESA E EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE

ADOÇÃO EM 01/01/2013 – CTG item 2

CTG1000.doc


EDUCAÇÃO CONTINUADA 

X

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

CONTINUADA (PEPC)



EDUCAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA

Diante das mudanças radicais na profissão contábil o

profissional da contabilidade deverá estar constantemente

procurando se atualizar nas diversas legislações aplicadas a

sua atividade profissional. Com isso, esses profissionais que

buscam manter-se atualizados, conseguem prestar um

serviço de maior qualidade e segurança nos resultados e

relatórios apresentados ao seu cliente.

Esses profissionais ganham mercado por oferecer serviços

com maior qualidade.



PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

CONTINUADA (PEPC) – NBC PG 12 (R1)

O Conselho Federal de Contabilidade publicou a NBC PG 12

(R2) exigindo aos profissionais da contabilidade:

sejam responsáveis técnicos pelas demonstrações contábeis,

ou que exerçam funções de gerência/chefia no processo de

elaboração das demonstrações contábeis das empresas,

reguladas e/ou supervisionadas pela CVM, pelo BCB, pela

Susep, pela Previc, e, ainda, das sociedades consideradas de

grande porte nos termos da Lei n.º 11.638/2007; (Alterada pela

NBC PG 12 (R2)



EVOLUÇÃO DIGITAL DA 

PROFISSÃO CONTÁBIL



DECORE

(Declaração de Rendimentos)

Documento somente emitido pelo profissional 

da Contabilidade

Não será aceito qualquer tipo de documento que

não esteja elencado na Resolução Res.

1.364/2011. – 01/04/2016 – orientação

Mudanças no novo Sistema

 Inclusão imediata dos documentos

 Certificação Eletrônica

 Disponibilização à Receita Federal do Brasil

documento.doc
RES_1364 - ATUAL.doc
RES_1364 - 01-04-2016.doc
../orientacao.pdf


JORNAL O VALE (JUSTIÇA)

26 DE JULHO DE 2015 A LAVA JATO E AS EMPRESAS
É interessante.... .

......No nosso caso, temos avanços no aspecto da transparência e um fato importante é

nas apurações da Lava Jato as descobertas ou mesmo a comprovação de que as

delações premiadas só foram possíveis em razão do nosso progresso no campo fiscal

da “compliance”, sendo exemplo a notícia da utilização pela Polícia Federal dos

arquivos digitais do SPED Contábil, que demonstrou, segundo análises periciais

contábeis, que a Camargo Correa contabilizou pagamentos ao Instituto Lula no

montante de R$ 3 milhões (revista “Veja”, edição 2.430, páginas 52/53).

Melhorar a publicidade e transparência das demonstrações financeiras, impor regras

mais duras às empresas, aos administradores, contadores, conselheiros e às

empresas de auditoria deve ser pauta política imediata para nossos governantes e o

caminho que está sendo pavimentado com o aperfeiçoamento das nossas instituições

jurídicas e técnicas através da convergência da contabilidade aos padrões

internacionais e com o novo formato digital da contabilidade –sped-contábil –demarca

ótimo início para enxergarmos um futuro melhor para a economia de nosso país.
Manoel Almeida Henrique

Diretor-adjunto da Dir. Executiva da Administração Tributária (SP)

CONTABILIDADE DIGITAL
(para onde vão as informações)

EVOLUÇÃO DIGITAL DA PROFISSÃO CONTÁBIL



A Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso (Sefaz-MT)

passará a responsabilizar os contabilistas que, individualmente

ou aliados a contribuintes, praticarem sonegação fiscal. Os

profissionais também serão denunciados aos órgãos

competentes para que sejam responsabilizados criminalmente

por seus atos ou omissões no sentido de suprimir ou reduzir

tributo. A responsabilização de terceiros pelo pagamento do

tributo, como solidários, caso concorram para o não pagamento

do mesmo, está prevista no artigo 5º do Código Tributário

Nacional (CTN), mas não era adotada como regra pela

secretaria, situação que muda a partir de agora, por iniciativa do

Núcleo de Inteligência e Investigação Fiscal da Sefaz.

RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE



COAF
O CFC foi notificado pelo Ministério Público 
Federal, para no prazo de 20 (vinte) dias, se 
pronunciar quanto às providências tomadas 

para a regulação e a aplicação dos dispositivos 
da Lei n.º 12.683/12 por parte dos 

profissionais e organizações contábeis. 



Diante da imposição da Lei, não restou
outra alternativa, senão o CFC cumprir o
mandamento legal e regulamentar através
da Resolução CFC n.º 1445/13, resultado de
um longo trabalho que buscou adequar a
Lei e a Resolução COAF n.º 24/13, de forma
a atender, exclusivamente, as atividades e a
prestação de serviços da profissão contábil.

RES_1445.doc


• Resolução 24 do Coaf 

• Dispõe sobre os procedimentos a 

serem adotados pelas pessoas 

físicas ou jurídicas não submetidas 

à regulação de órgão próprio 

regulador que prestem, mesmo 

que eventualmente, serviços de 

assessoria, consultoria, contadoria, 

auditoria, aconselhamento ou 
assistência, na forma do § 1º do 

art. 14 da Lei nº 9.613, de 3.3.1998.

• RESOLUÇÃO CFC 
1.445/13

• Dispor aos profissionais e 
organizações contábeis 
que estão sujeitos a 
riscos de imagem e até 
sanções penais previstos 
em lei. 

• A Resolução estabelece 
as diretrizes para que  o 
profissional se proteja 
desses riscos.

COAF



O que é Lavagem de Dinheiro



Lavagem de Dinheiro

É o ato de “esconder” a origem de uma 
quantidade de dinheiro conseguida de forma 

ilícita(errada ou suja)



A fraude ou sonegação fiscal consiste em 
utilizar procedimentos que violem diretamente 

a lei fiscal ou o regulamento fiscal

Lavagem de dinheiro é o processo que tem 
por objetivo disfarçar a origem criminosa

dos proveitos do crime.

Lavagem de Dinheiro 

X

Sonegação Fiscal



Diversas profissões regulamentadas e outras
atividades profissionais foram contempladas
nas obrigações de prestar informação ao
COAF, como por exemplo: Corretores de
Imóveis, Joalheiros, profissionais do
agronegócio, corretores de valores
mobiliários, etc.



Art.13. As comunicações de que tratam os arts. 9º e 10

(POSITIVAS), devem ser efetuadas no sítio eletrônico do COAF,

de acordo com as instruções ali definidas, no prazo de 24 (vinte

e quatro) horas a contar do momento em que o responsável

pelas comunicações ao Coaf concluir que a operação ou a

proposta de operação deva ser comunicada, abstendo-se de dar

ciência aos clientes de tal ato.

Art. 14. Não havendo a ocorrência (NEGATIVA), durante o ano

civil, de operações ou propostas a que se referem os Arts. 9º e

10, considerando o Art. 11, as pessoas de que trata o Art. 1º

devem apresentar declaração nesses termos ao CFC por meio

do sítio do Coaf até o dia 31 de janeiro do ano seguinte.

Fique atento quanto as exigências



Fique atento quanto as exigências

As comunicações deverão ser efetuadas a partir de 1º de janeiro de 
2017, no prazo de 24 horas, a partir do conhecimento da operação e 

conclusão da necessidade de informar ao COAF 
(Art. 9º  inciso XIV da Lei 9.613/98)

(Art. 13 da Resolução CFC n.º 1.445/13). 

Não havendo operações a comunicar do exercício de 2016, o 
profissional ou a organização contábil deverá ter feito a comunicação 

negativa até 31 de janeiro de 2017
(Art. 14 da Resolução CFC n.º 1.445/13). 

A comunicação deverá ser feita após o cadastro no sítio do COAF 
(https://www1.fazenda.gov.br/siscoaf/portugues/), conforme 

orientações contidas no mesmo.

https://www1.fazenda.gov.br/siscoaf/portugues/


ÓRGÃOS ENVOLVIDOS NO COAF 

   

   

   

  

 

 



ALGUNS EXEMPLOS DE 
DENÚNCIAS DO COAF



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS 

E 

CONTABILIDADE 

UM EQUILÍBRIO NECESSÁRIO



RESUMO DO DIA

* Conheça o seu cliente.

* TREINE SEUS FUNCIONÁRIOS.

* Não se envolva em operações de risco.



Contatos

Tel.: 2216-9551/ 2216-9553/ 

2216-9554/ 2216-9557

E-mail: fiscalizacao@crcrj.org.br


