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RESUMO 

O estudo objetiva identificar perante as decisões das ações publicadas na jurisprudência 

catarinense, em primeira e segunda instância, as procedências quanto aos pedidos formulados 

pelos autores e as decisões dos magistrados, movidas contra os profissionais e escritórios 

contábeis, compreendendo o período de 2010 a 2014. Desta forma, empregara-se pesquisa 

descritiva e método qualitativo, sendo gerida por uma análise documental. A amostra 

envolveu 28 sentenças de ações publicadas de inteiro teor contra contabilistas e escritórios 

contábeis, compreendendo acórdãos e decisões monocráticas do TJSC. Os efeitos explanaram 

que 14 sentenças incumbiam à esfera cível e 14 na seara criminal. Foram realizados 

diagnósticos sentenciais em primeira e segunda instância, afim de identificar as causas 

concernentes às ações. Contudo, concluiu-se que o ato ilícito de apropriação indébita 

enfatizou-se entre as acusações impetradas contra os profissionais. Com isso, é pouco 

expressivo, a quantia de denúncias movidas contra os contabilistas e escritórios contábeis 

perante o Poder Judiciário catarinense. Todavia estão sendo julgadas pelos magistrados em 

sua maior parte como procedentes e parcialmente procedentes, pressupondo que os prejuízos 

estão sendo comprovados e os réus submetidos em reparar tais danos ocasionados a terceiros. 

Desta forma, se verifica que o profissional contábil, seja ele, contador, técnico em 

contabilidade, funcionário e escritório de contabilidade vem sofrendo ações judiciais, o que 

sugere revisão de seus conceitos profissionais e éticos, com objetivo de oferecer qualidade no 

serviço prestado, bem como a boa imagem do profissional perante a sociedade. 

 

Palavras-chave: Profissional contábil; Responsabilidade civil; Responsabilidade penal; Ética 

profissional do contabilista. 
 

Área Temática do evento (IC): Educação e Pesquisa em Contabilidade. 
 

1 INTRODUÇÃO 

A organização quando realiza mudanças no seu controle, têm mais probabilidades em 

conservar-se ou tornar-se adequada, conservada, produtiva e eficiente para desempenhar suas 

atividades, além de, fortalecer-se perante os negócios. Além disso, a organização procura a 



 
 

 

clareza na direção e nas formas dispostas por ela, a fim de diminuir as divergências nas 

informações elaboradas e utilizadas pelos próprios profissionais(Cardoso & Franco, 2009). 

Corrêa, Ferreira & Shinzaki (2005) relatam que atualmente, o contabilista, por ser o 

agente designado a colher, aprofundar e analisar as informações de cunho econômico, precisa 

ter atitudes éticas e transparentes. É por meio da ciência e honestidade, sob a execução dos 

serviços perante a comunidade, que o contabilista adquire valores. 

O profissional contábil vem encarando uma disputa trabalhosa, na qual, consiste em 

discernir as barreiras dos seus atos diante a integridade. Necessita reconhecer, com 

transparência, os conceitos morais que determinam o seu comportamento. Desse modo, esses 

impasses ocorrem em razão da integração dos negócios de diversos países, tendo por 

consequência a comercialização universal (Lisboa, 2014). 

Segundo Biff (2007), o Código de Ética surge para normatizar a atuação dos 

profissionais perante suas atividades morais e sociais. Desta forma, cada grupo ou entidade 

pode criar o seu próprio código, impondo regras para as execuções dos serviços, com o intuito 

de organizar e qualificar a maneira de seus usuários atuarem no ambiente de trabalho. 

A responsabilidade civil é a imposição de normas, destinadas ao causador de danos 

morais ou patrimoniais para com terceiros, indagando a reparação de tais prejuízos. A 

responsabilidade pode ser decorrente do próprio ato praticado ou responder por alguém ou 

patrimônio, conforme a legislação. Além disso, todo ato que causa lesão a outrem, carrega o 

problema da responsabilidade civil, onde não considera somente como objeto jurídico, mas 

social (Diniz, 2012). 

De acordo com Oliveira (2005), a responsabilidade penal tem como intuito a 

restituição do prejuízo causado ao direito da sociedade. Por consequência, tem-se a 

possibilidade de uma pena de reclusão da liberdade do réu, na qual é considerada pessoal e 

não pode ser repassada a terceiro. Ademais, no direito penal, a infração contra a sociedade 

independe de comprovação de dano patrimonial. Destaca-se que os contabilistas, juntamente 

com o escritório contábil, estão sujeitos a sanções civis, penais e éticas. Por isso, necessitam 

conhecer os princípios que os regem, além, dos artigos contidos nos códigos, relatando as 

atividades que estão vedadas a exercer e as possíveis penalizações vindas a sofrerem. 

Nessa percepção, Borges e Medeiros (2007) relatam a importância da preparação 

técnica dos contabilistas e o compromisso para serem reconhecidos como profissionais 

competentes, eximindo-os de relações com atos ilícitos, por meio da conjunção de valores que 

propiciem o cumprimento da ética social e profissional. 

De acordo com Cardoso e Franco (2009), salienta-se que o contabilista, em razão de 

sua profissão, ao executar atividades com ineptidão, imperícia, inabilidade técnica, terá a 

probabilidade em ser punido diante tais incompetências profissionais. Porquanto, o 

contabilista precisa certificar-se da sua capacidade técnica, antes mesmo de executar alguma 

atividade, com o propósito de esquivar-se de danos próprios e a terceiros, prevenindo-se de 

tais punições. Por meio da explanação dos autores, compreende-se que a responsabilidade 

civil do contador seria basicamente a obrigação do autor em reparar o dano causado a 

terceiros ou simplesmente por ligação indireta ao ato ilícito. Suas punições são levadas em 

consideração quanto à classificação do fato ocorrido.  

Todavia, surge-se o interesse em responder ao seguinte questionamento: Quais as 

procedências quanto aos pedidos formulados pelos autores e as decisões dos magistrados 

movidas contra os profissionais e escritórios contábeis, perante as decisões de ações 

publicadas na jurisprudência catarinense em primeira e segunda instância? Por conseguinte, 



 
 

 

o estudo objetiva identificar perante as decisões das ações publicadas na jurisprudência 

catarinense, em primeira e segunda instância, as procedências quanto aos pedidos formulados 

pelos autores e as decisões dos magistrados, movidas contra os profissionais e escritórios 

contábeis, compreendendo o período de 2010 a 2014. 

Nota-se a importância em abordar este tema, pois as atividades exercidas pelo 

profissional contábil estão em alta, devido a ser ele o responsável pelo controle de empresas, 

como técnicos em contabilidade, contadores, auditores, peritos, controladores, assessores, 

enfim, uma gama de características existentes, visando à proteção, maximização e qualidade 

dos serviços que os cercam. Para Capella (2010), a responsabilidade do contabilista pode 

incidir nas searas cíveis e criminais dentre o poder judiciário, e administrativamente, pelo 

Conselho Federal de Contabilidade (CFC), por princípios e atos antiéticos. Por isso, a 

necessidade em identificar as responsabilidades e penalidades impostas aos profissionais 

quando infrações são cometidas. 

Conforme Cardoso e Franco (2009), a pesquisa sobre responsabilidade civil e penal se 

justifica por ser um tema evolutivo de utilização dentre o meio contábil e jurídico, porque 

além da parte técnica,enquadra-se também na esfera legal, sendo esta a responsabilidade do 

profissional contábil devido aos assuntos de crimes previdenciários e tributários. De acordo 

com Corrêa, Ferreira e Shinzaki (2005), estudar os diversos conceitos de ética, moral, as 

relações entre elas e ainda a contribuição da ética à profissão contábil torna-se assunto de 

muita relevância. Complementa-se Calegaro (2010), que poucos artigos e materiais relativos à 

ética e especialmente a ética do profissional contábil diante os periódicos brasileiros de 

contabilidade foram desenvolvidos. 

Assim, esse estudo tem como justificativa proporcionar contribuições para os 

profissionais que já atuam na área contábil, bem como para estudantes que possuem o 

interesse em conhecer as responsabilidades perante futuros exercícios de sua profissão. 

Ademais, o estudo demonstra importância ao permitir que os profissionais contábeis fiquem 

mais atentos e busquem recursos para preservar seus serviços com zelo e qualidade, 

observando suas responsabilidades e, aos usuários externos, sejam elas, pessoas jurídicas ou 

físicas, que saibam exigir por serviços transparentes, para que dessa forma, sejam evitadas as 

ações judiciais. 

  

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

O conjunto do embasamento teórico inicia-se com o tema o perfil e ética do profissional 

contábil, demonstrando suas responsabilidades e valor dentre o ramo contábil. Por 

conseguinte, será elucidado sobre a responsabilidade civil e responsabilidade penal e por fim, 

a responsabilidade subjetiva e objetiva. 

 

2.1 Perfil e Ética do profissional contábil 

O profissional contábil contempla a probabilidade de atuar em um negócio vasto e 

competidor. Diante as várias áreas procuradas pelo contabilista, procuram-se fazer com que os 

administradores de seus negócios possam tomar decisões concisas e competentes, reduzindo 

desta forma os erros. Com isso, tem-se como tendência, devido ao seu alto nível de 

responsabilidade, a probabilidade de atuar em atividades de grande escala e crescimento 

profissional (Sá, 2010). 

Como um profissional que almeja destaque na sociedade, o profissional contábil deve 

proteger-se e utilizar-se das normas éticas presentes nas suas atividades, evitando, desta 



 
 

 

forma, possíveis perdas patrimoniais e extrapatrimoniais. Biff (2007) evidencia situações em 

que há erros dos contabilistas em suas prestações de serviços, declarando o caso em que a 

ética fora empregada de forma indevida, em que o profissional acabou abandonando sua 

integridade e zelo em ensejo da ambição. 

Diante a sociedade brasileira, onde o excesso de situações antiéticas ocorre de maneira 

habitual, tem-se a carência em demonstrar aos futuros contabilistas a importância da ética 

para a execução de suas atividades, mediante as imposições legais existentes por cada ato. 

Desta forma, se o profissional contábil possui conhecimento peculiar sobre suas atitudes, terá 

pleno conhecimento que poderá responder civilmente e penalmente diante qualquer ato 

danoso a outrem, previstos na legislação vigente (Biff, 2007). 

Com isso, os contabilistas e escritórios têm a necessidade em buscar formas para 

preservar tanto o seu lado profissional como o pessoal, seguindo sempre em conformidade 

com a legislação, com o intuito de transmitir segurança para os usuários de seu serviço. Além 

disso, as contestações figuradas na ética dentro do setor contábil tender a desenvolver ainda 

mais a probabilidade em explanar as normas jurídicas que o profissional está sujeito, para que 

não constituam ônus mediante seus atos (Biff, 2007). 

Diante as atividades profissionais, Corrêa et. al (2005), relatam que  os Códigos de 

Ética foram gerados com a finalidade de padronizar o desempenho da profissão, atribuindo 

aos contabilistas, a transparência no direito da coletividade, zelo  e honestidade dentre o seu 

ambiente organizacional. Sendo assim, o Código de Ética do profissional contábil tem como 

escopo, fazer com que o profissional contábil tenha a possibilidade de utilizar-se deste 

grandioso benefício. 

 

2.2 Responsabilidade civil e penal do profissional contábil 

Até a chegada do novo código civil, a responsabilidade do contabilista era imposta no 

código comercial de 1850 e no código civil de 1916 (Biff, 2007). Além disso, Boing (2010) 

afirma que com todas as evoluções da legislação brasileira, considera-se como 

responsabilidade civil do contabilista, todo prejuízo causado a terceiros. Como consequência 

surge à indenização, para fins de reparação e ressarcimento. 

Para Boing (2010), mesmo por meio de autorizações por escrito de execuções de 

serviços repassadas por outros meios, o contador continua respondendo pelos atos e fatos 

ocorridos, sob o risco de responder solidariamente com o seu patrimônio. A legislação 

brasileira impõe relações referentes à responsabilidade civil dos contabilistas, sejam eles 

empresários individuais quanto em representação à pessoa física, ou seja, a empresa. Além 

disso, busca aprimorar suas normas, fazendo com que os profissionais se tornem cada vez 

mais responsáveis, comprometidos, éticos e transparentes, sejam elas demonstrações 

contábeis ou fiscais (Oliveira, 2009). 

Araújo et al. (2013) garante que a responsabilidade civil do profissional, segue uma 

linha de raciocínio, onde a pessoa tem a obrigação de cumprir as normas impostas em seus 

trabalhos e que, em caso de qualquer dano configurado como prejudicial a terceiro, causará na 

sua reparação. Além disso, este salienta que o profissional contábil enquadra-se como 

preposto dentre os dispositivos legais contidos no código civil de 2002. 

O  termo responsabilidade é utilizado no momento em que a pessoa física ou jurídica 

possuem o dever em reparar o dano causado a terceiros. Por isso intensifica-se que o dever em 

reparar o dano pode ocorrer dentre qualquer ato praticado. Além disso, tem-se a 

responsabilidade civil como um conjunto de normas que norteiam a obrigação em indenizar 



 
 

 

(Venosa, 2013). E, Cardoso & Franco (2009) acrescentam que o ato de reparar pode estar 

presente nas áreas criminais, cíveis ou eventuais. 

Quanto a responsabilidade penal, explica Venosa (2013), que divergente do ramo 

cível, esta atinge exclusivamente o acusado em pessoa. Desta forma, a contravenção da lei é 

mais rígida, pois ocorre quando a coletividade é atingida, ou seja, quando o prejuízo vai além 

dos danos materiais causados a outrem. Tem-se como exemplo, no caso, se o profissional 

contábil se apropria de quantia que lhe fora dado por seu preposto para liquidar os impostos 

junto ao fazenda, o juizo analisará e, muito possivelmente, determinará trata-se de crime de 

apropriação indébita, presente no Código Penal Brasileiro, dentre o artigo 168, § 1º, inciso III. 

Logo, como se trata de violação criminal e esta atinge toda a sociedade, a punição prevista em 

lei é que seja retirada a liberdade do acusado mediante pena de reclusão (Diniz, 2012). 

Ademais, na responsabilidade penal, o acusado infringe o ordenamento público, 

estando vinculado aos direitos da sociedade. Com isso, o ato é considerado impessoal, sem a 

possibilidade de ser transmitido a terceiros. A missão do ordenamento da penal fica a encargo 

do poder judiciário, por meio da comprovação do ônus da sucumbência, sendo que, o acusado 

ainda tem a possibilidade em comprovar mediante provas, da autoria ou não dos atos 

praticados e conforme análise judicial (Gonçalves, 2012). Em sequência, Venosa (2013) relata 

que as consequencias, se comprovadas, irão além do patrimônio do acusado, tendo como 

sanção, a reclusão, sendo esta a privativa de liberdade do indivíduo perante a sociedade na 

qual é incorporado. 

 

2.3 Responsabilidade subjetiva e responsabilidade objetiva 

Para Boing (2010), mesmo por meio de autorizações por escrito de execuções de 

serviços repassadas por outros meios, o contador continua respondendo pelos atos e fatos 

ocorridos, sob o risco de responder solidariamente com o seu patrimônio. A legislação 

brasileira impõe relações referentes à responsabilidade civil dos contabilistas, sejam eles 

empresários individuais quanto em representação à pessoa física, ou seja, a empresa. Além 

disso, busca aprimorar suas normas, fazendo com que os profissionais se tornem cada vez 

mais responsáveis, comprometidos, éticos e transparentes, sejam elas, demonstrações 

contábeis ou fiscais (Oliveira, 2009).  

Quando o profissional contábil vier a ferir o patrimônio ou a moralidade de alguém, 

este somente responderá pelo prejuízo se for provada, pela parte contrária, que houve culpa 

leve, como sustenta Lisboa (2013). Este é o conceito geral de responsabilidade subjetiva, que 

significa que o autor responderá mediante a apuração da sua conduta culposa. 

Já a responsabilidade objetiva, ensina Lisboa (2013) que é aquela que não subordina-

se a existência da culpa do agente, porque esta é presumida pela natureza de sua atividade 

normalmente exercida. É o que plenamente se verifica da leitura do artigo 927 do Código 

Civil Brasileiro. Gonçalves (2012) atesta este mesmo raciocínio argumentando que a 

responsabilidade objetiva, também denominada de “legal”, ocorre quando determinadas 

pessoas, em certas situações, são imputadas por meio da lei brasileira a reparar o dano sem 

que seja verificada a culpa, sendo satisfeita simplesmente com a apresentação do dano e do 

nexo causal. Se esta existe ou não, é irrelevante, porque a lei, obrigatoriamente, força o 

acusado de ressarcir a vítima. 

Lisboa (2013) denota que quando houver risco iminente à vida, a integridade física ou 

a salvaguarda de indivíduos que fazem uso do ofício do agente ou se beneficiam a partir dele, 

o juiz determinará que seja reparado o dano independentemente de produção de provas que 



 
 

 

sirvam para identificar a culpa em qualquer de suas espécies. Há vasta gama de outras leis no 

ordenamento jurídico brasileiro que configuram a responsabilidade civil objetiva das 

empresas, ou até mesmo dos empresários, referente ao fornecimento de seus produtos, bem 

como o fornecedor de serviços, o transportador, o operante de atividades nucleares e assim 

por diante. 

A legislação também solicita a reparação do dano por pessoas que não agiram com 

culpa. Nesse caso, a responsabilidade é legal ou objetiva, pois presume-se a culpa e abrange-

se apenas pela caracterização do risco. Todavia, se houver ligação com o fato gerador, o dano 

deve ser reparado (Gonçalves, 2003). 

 

 

 

3 MÉTODOS E PROCEDIMENTOS DA PESQUISA 

A pesquisa caracteriza-se como descritiva, documental e qualitativa. A pesquisa 

documental se justifica pelo acesso às informações disponibilizadas no sitio do Poder 

Judiciário do Estado de Santa Catarina. A população envolve os profissionais de contabilidade 

(contadores, técnicos em contabilidade, escritórios contábeis e funcionários) por meio das 

sentenças de inteiro teor publicadas na jurisprudência catarinense de ações movidas contra 

estes profissionais pelo período de 2010 a 2014. A amostra selecionada é constituída por 28 

sentenças conforme Quadro 1. 
 

Quadro 1 – Amostra da pesquisa 

Réus Cidade Réus Cidade 

Escritório Contábil 

Blumenau 

Escritório Contábil  Itapema 

Escritório Contábil Escritório Contábil e Contador  

Itajaí 

Escritório Contábil Contador  

Escritório Contábil  

Balneário Camboriú 

Contadores e outros 

Funcionária do Escritório 

Contábil 

Contadores e outros 

Escritório Contábil  Contador e outros Jaguaruna 

Funcionário do Escritório 

Contábil  

Contador  

Joinville 
Contador  Brusque Contador e outros 

Contadores  Campos Novos Contadora 

Contador  

Criciúma 

Escritório Contábil  

Jaraguá do Sul Funcionário do Escritório 

Contábil 

Contador  

Funcionária do Escritório 

Contábil Florianópolis 

Contador e outros Maravilha 

Contabilista e outros Contador e escritório contábil  Ponte Serrada 

Contador  Indaial Técnico Contábil  São José 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Destaca-se que foram analisados somente acórdãos e decisões monocráticas do 

Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina contemplando os anos de 2010 a 2014. A 

coleta dos dados se deu a partir de indagações realizadas no sítio do Poder Judiciário de Santa 

Catarina (www.tjsc.jus.br) e no fundamento de dados da Jurisprudência, utilizando à sua 

busca avançada para a obtenção dos dados entre os meses de setembro de 2014 a janeiro de 

2015, por meio das pesquisas por palavras chave no sítio de busca da jurisprudência como 

“contador” “técnico em contabilidade” e “escritório de contabilidade”.  



 
 

 

Para que a busca fosse efetuada com a utilização das palavras chaves mencionadas, 

foram necessários os seguintes preenchimentos: inteiro teor para a busca das sentenças; 

pesquisas em acórdãos e decisões monocráticas do Tribunal de Justiça; período entre 

01/01/2010 a 31/12/2014 e órgão julgador, na opção “todos” e, por fim, na opção “pesquisar”. 

 Entretanto, no sítio de busca não continha a opção “acusado”, “réu”, “apelado” ou 

“apelante” e das 694 publicações identificadas, nem todas apresentavam o profissional 

contábil como parte ré da ação. Na maioria delas os profissionais contábeis eram os autores 

ou também os peritos contadores nomeados. Além disso, quando se procurava por técnico em 

contabilidade, apareciam destacados os técnicos, porém de outra área.  

 Desta forma, a maneira utilizada foi analisar cada ementa disponível no sítio da 

jurisprudência, verificando se continha o profissional contábil como réu da ação inicial. Do 

total encontrado, foram identificadas 28 sentenças publicadas. Porquanto, não pode-se 

considerar por concreto que somente apresentavam essas 28, pois os dados estavam 

estritamente demonstrados na ementa. Alguns foram necessários serem verificados após a 

baixa do arquivo da sentença e ser identificado somente na apelação que o profissional 

contábil enquadrava-se como réu em primeira instância. 

 Após identificar 28 sentenças no sítio da jurisprudência catarinense, fora executada a 

baixa do arquivo disponível na busca. Dessa forma, primeiramente as sentenças foram 

separadas e enquadradas nos seguintes grupos: ação civil pública, ações de indenizações, 

ações de prestações de contas, crimes contra a ordem tributária, crimes contra o patrimônio e 

falsificações de documentos. 

A utilização desse período (2010 a 2014), se justifica pela obtenção de dados mais 

recentes devido as imposições de exigências emanadas pela Fazenda Pública, realizando 

fiscalizações para que não haja atos ilícitos, como crimes contra a ordem tributária, além das 

normas internacionais de contabilidade, que necessitaram de atualizações perante a elaboração 

e execução dos serviços contábeis e também para verificar como a jurisprudência está 

julgando as denúncias imputadas contra os profissionais contábeis. 

 A organização da análise dos dados sucedeu em planilhas eletrônicas do Microsoft 

Excel. Os resultados foram analisados por meio da utilização do Código Civil de 2002, 

Código Penal e Código de Ética do Profissional Contábil. Ademais, fora utilizado para 

complementação dos resultados, a pesquisa feita por Boing (2010). Os dados são expostos por 

meio de Quadros e Tabelas comparativas. 

 Destaca-se que na análise dos dados, ocorreu uma comparação das variáveis expostas 

nas Tabelas elaboradas, onde as informações das ações cometidas e os dispositivos julgados 

na sentença confrontaram-se com os dispositivos legais dispostos nos Códigos Civil, Penal e 

de Ética do profissional contábil. 

 

4 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

Salienta-se neste seguimento, a descrição e análise dos dados da pesquisa. Em 

preliminar, tem-se a evidenciação do perfil, distinguidos pelo número e o tipo de ações 

judiciais encontradas, concebendo como réu o contabilista e o escritório contábil e, em 

seguida, denota-se as ações judiciais.  

Sequencialmente exibem-se as características das ações judiciais, explanando o tempo 

da ocorrência, local, acusado e pedido do autor, sendo estas julgadas em primeira e segunda 

instâncias. Continuamente, desempenha-se uma análise incorporando todo o conjunto das 



 
 

 

ações judiciais, enquadrando-as nos dispositivos legais do Código Civil de 2002, Código 

Penal e Código de Ética do profissional contábil. 
 

4.1 Perfil e Característica das Ações 

 Nesta seção demonstra-se a quantia de ações judiciais movidas contra o profissional da 

área contábil e escritório contábil, dentre 2010 e 2014, tendo por objetivo identificar as 

características das ações judiciais movidas contra estes profissionais, utilizando-se a Tabela 1 

para corroborar a pesquisa.  
 

Tabela 1 - Número e o tipo de ações movidas contra o profissional contábil 

Ações 2010 2011 2012 2013 2014 Total 

Indenizações por Danos 2 3 1 2 3 11 

Crimes Contra o Patrimônio 2 1 1 2 - 6 

Crimes Contra a Ordem Tributária - - 1 2 2 5 

Falsificação de Documentos - - - - 3 3 

Prestação de Contas - 1 1 - - 2 

Ação Civil Pública - - - 1 - 1 

Total 4 5 4 7 8 28 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Constata-se perante a Tabela 1 que a maior extensão de ações judiciais é qualificada 

em indenizações por danos, com 11 ações entre 2010 e 2014. Posteriormente os crimes contra 

o patrimônio, com 6 ações judiciais, os crimes contra a ordem tributária, com 5, falsificação 

de documentos, com 3, prestação de contas, com 2 e por conseguinte, ação civil pública, com 

somente 1,  contemplando ao geral 28 ações judiciais movidas contra contabilistas e 

escritórios contábeis.  

Percebe-se, desta forma que as acusações contra o ramo contábil representam pouca 

abrangência perante acórdãos e decisões monocráticas do judiciário catarinense. Em seguida, 

proporciona-se a descrição das ações. A finalidade desta seção é relacionar detalhes das ações 

judiciais movidas contra os escritórios e profissionais da área contábil quanto aos pedidos 

mencionados pelos autores, perante as decisões de acórdãos e decisões monocráticas do Poder 

Judiciário do Estado de Santa Catarina entre 2010 e 2014.  

 No Quadro 2 demonstram-se os elementos constitutivos da origem das ações judiciais, 

bem como o ano da ação, a denominação do réu, o município da ocorrência e o pedido do 

autor.  

 
  



 
 

 

Quadro 2 - Ações judiciais 

Ações Judiciais - indenizações por danos 
Ações  Ano  Réu (s) Municípios Pedido Autor 

1 2010 Escritório 

Contábil 1 

Blumenau - Danos Materiais na quantia de R$ 8.784,15  

- Danos Morais 

2 2010 Escritório 

Contábil 2 

Jaraguá do 

Sul 

- O autor da ação é idoso e devido ao decorrente evento 

danoso que ocasionaram quanto a sua imagem, agravando 

seus problemas de saúde, maneira pelo qual requer a autuação 

dos réus ao pagamento de indenização por danos morais. 

3 2011 Escritório 

Contábil e 

Contador 3 

Itajaí - Tutela Antecipada para o cancelamento de protesto 

-Indenização por danos materiais de R$10.224,56 

-Danos morais  

-Intimação da Receita Federal para fins de demonstração da 

situação financeira dos réus. 

4 2011 Escritório 

Contábil 4 

Blumenau - Danos Materiais no valor de R$ 71.222,60;  

-Danos Morais na quantia de R$ 50.000,00, ambos 

devidamente corrigidos. 

5 2011 Contador 5 Itajaí - Condenação da parte ré, ao pagamento de indenização por 

danos materiais pela apropriação indébita; 

- Danos morais. 

6 2012 Escritório 6 Blumenau - Pagamento de gastos decorrentes com profissionais jurídicos 

para a solução do problema; 

-Multa de ofício e juros de mora; 

-Danos morais pelos prejuízos causados à imagem da autora. 

7 2013 Técnico 

Contábil 7 

São José - Pediu o pagamento do débito perante o INSS, na quantia de 

R$13.914,32, devidamente corrigidos; 

- Indenização por danos morais. 

8 2013 Contador 8 Criciúma - Pedido de busca e apreensão de todos os documentos da 

sociedade empresária que estavam sob posse dos demandados; 

-Danos morais. 

9 2014 Contadores 

9 

Campos 

Novos 

- Pedido de indenização por danos morais, na quantia de 

R$22.958,40. 

10 2014 Contador 10 Joinville - Pedido de indenização por danos materiais na quantia de 

R$514.866,52 

- Indenização por danos morais. 

11 2014 Escritório 

Contábil 11 

Balneário 

Camboriú 

- Pedido de danos materiais na quantia de R$34.374,00. 

- Indenização por danos morais. 

Ações Judiciais - crimes contra o patrimônio 

12 2010 Contador 12 Brusque Ministério Público ofertou denúncia contra o contador pela 

prática do delito definido no art. 168, § 1º, III, na forma do art. 

71, ambos do CódigoPenal. 

13 2010 Funcionária 

13 do 

Escritório 

Contábil 

Capital 

 

Ministério Público ofertou denúncia contra a funcionária do 

escritório pela prática do delito inserto no art. 168, §1º, III, c/c 

o art. 71, ambos do CódigoPenal. 

14 2011 Funcionária 

14 do 

Escritório 

Contábil 

Balneário 

Camboriú 

Ministério Público ofertou denúncia conta a funcionária do 

escritório pela prática do delito previsto no art. 168, § 1º, III, 

c/c o art. 71 (por sete vezes), ambos do CódigoPenal. 

15 2012 Contador 15 Indaial -Ministério Público ofertou denúncia contra o contador pela 

prática de crimes previstos no art. 168, § 1°, inc. III, do 

CódigoPenal. 

-Indenização por danos na quantia de R$26.779,70. 

16 2013 Contador 16 Jaraguá do 

Sul 

Ministério Público ofertou denúncia contra o contador pela 

prática, em tese, dos crimes previstos no art. 171, caput, por 



 
 

 

 duas vezes, art. 171, caput, c/c art. 14, inc. II, por duas vezes, 

todos em habitualidade delitiva, art. 288, caput, todos do 

CódigoPenal, e artigos 33, inc. III, e 35, caput, ambos da Lei 

n. 11.343/2006. 

17 2013 Funcionário 

17 do 

Escritório 

Contábil 

Criciúma Ministério Público ofertou denúncia contra o funcionário do 

escritório pela prática do crime descrito no art. 168, § 1º, 

inciso III, do CP, e art. 297, do CódigoPenal. 

Ações Judiciais - crimes contra a ordem tributária 

18 2010 Contadores 

18 e outros 

Itajaí Ministério Público ofertou denúncia contra os réus conforme 

os crimes previstos nas sanções do art. 1º, incisos II, III e IV, 

c/c art. 11, ambos da n. Lei 8.137/1990. 

19 2010 Contabilista 

19 e outros 

Capital 

 

Ministério Público ofertou denúncia contra a contabilista a 

prática do ilícito prescrito no art. 1º, inciso II, da Lei n.º 

8.137/90, c/c o art. 69, caput, por 18 vezes, e art. 71, caput, 

por 27 vezes, ambos do Código Penal. 

20 2011 Contador 20 

e outros 

Joinville Ministério Público ofertou denúncia contra o contador pela 

prática do delito definido no art. 1º, II, da Lei 8.137/90. 

21 2012 Contadores 

21 e outros 

Itajaí Ministério Público ofertou denúncia contra os contadores réus 

pela prática dos delitos definidos no art. 288, "caput", do 

CódigoPenal; art. 3º, II e III da Lei nº 8. 137/90 todos c/c art. 

29 e art. 69 também do CódigoPenal. 

22 2013 Contadora 

22 

Joinville 

 

Ministério Público ofertou denúncia contra a contadora pela 

prática do crime previsto no art. 1º, II, da Lei n. 8.137/90 c/c 

art. 71 do CP, por 2516 vezes. 

Ações Judiciais - crimes de falsificações de documentos 

23 2014 Contador 23 

e outros 

Maravilha Ministério Público ofertou denúncia contra os réus conforme 

os crimes contidos no artigo 299, do Código Penal, por 5 

vezes, combinado com o artigo 29. E, aos demais, a 

condenação pela prática de crimes previsto no artigo 

anteriormente citado, modificando-se apenas na quantidade de 

vezes, sendo esta por 26. 

24 2014 Contador 24 

e outros 

Jaguaruna 

 

Ministério Público ofertou denúncia contra um empresário e o 

contador 24, pela prática de crimes previstos nos artigos 298 e 

304 do Código Penal, combinado com o artigo 1º da Lei 

2.252/54. 

25 2014 Funcionário 

25 do 

Escritório 

Contábil 

Balneário 

Camboriú 

O Ministério Público ofertou denúncia contra o funcionário 25 

de um escritório contábil, pela prática de crimes previstos no 

artigo 293, inciso V, combinado com o artigo 71, ambos do 

Código Penal. 

Ações Judiciais - ações de prestações de contas 

26 2012 Escritório 

Contábil 26 

Itapema O Condomínio requereu a condenação do réu para a prestação 

de contas do período de 2006. 

27 2012 Escritório 

Contábil 27 

Balneário 

Camboriú 

 

O Condomínio requereu a condenação do contador para 

prestar contas de guias previdenciárias que teria deixado de 

efetuar em proveito do INSS, no montante de R$9.648,68, e 

apropriação indébita de valores pertencentes a cotas 

condominiais, na quantia de R$705,00. Art. 914, do CPC. 

Ações Judiciais - ação civil pública 

28 2013 Contador 28 

e Escritório 

Contábil 28 

Ponte 

Serrada 

Ministério Público autor requereu a condenação dos réus, 

pelos atos previstos na lei de improbidade administrativa nº 

8.429/1992. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Continua… 



 
 

 

Considerando o montante das sentenças, verifica-se que das 28 averiguadas, julgadas 

em primeira e segunda instâncias, 14 ações incumbiam à esfera cível, na qual incluem as 

ações de indenizações por danos, prestações de contas e ação civil pública e, 14 

correspondentes à seara criminal, envolvendo desta forma, as ações de crimes contra o 

patrimônio, contra a ordem tributária e falsificações de documentos. 

Verifica-se que as ações judiciais competiam a 15 municípios catarinenses, sendo que 

os que apresentaram maior número de ações foram Balneário Camboriú e Itajaí, com 4 

denúncias cada. Em seguida, Blumenau e Joinville, com 3 ações. Posteriormente, a Capital 

Florianópolis, Criciúma e Jaraguá do Sul, com 2 e, somente com 1 ação, os municípios de 

Brusque, Campos Novos, Indaial, Itapema, Jaguaruna, Maravilha, São José e Ponte Serrada.  

 

4.3 Características das Sentenças Cíveis 

O objetivo desta seção é relacionar alguns aspectos das ações judiciais cíveis movidas 

contra os escritórios e profissionais da área contábil quanto à responsabilidade e aos pedidos 

mencionados contidos na inicial, além das decisões em primeira e segunda instância dessas 

denúncias perante a jurisprudência de acórdãos e decisões monocráticas do Poder Judiciário 

do Estado de Santa Catarina (PJSC) entre 2010 e 2014. 

 Na Tabela 2 evidenciam-se os objetos característicos do surgimento das ações 

judiciais e suas sentenças cíveis de indenizações por danos, como o responsável legal da ação, 

os valores pedidos pelo autor, as decisões dos magistrados, subdividindo-se em procedentes, 

parcialmente procedentes e improcedentes e, as divergências e convergências contidas nas 

decisões.  
 

  



 
 

 

Tabela 2 - Características das sentenças nas instâncias de 1º e 2º graus - indenizações por danos 

Ações 

Responsável 

Legal 
Valores Magistrado Decisões 

Cont. Téc. Solicitado Sentença Proc. 
Parc. 

Improc. Divergente Convergente 
Proc. 

1  ---  --- 
R$ 

8.784,15 

1º - R$ 700,00     X 

  
X 

2º - R$ 700,00     X 

2 X   
Não 

quantificou 

1º R$ 3.700,00   X   

X 

  

2ºR$3.700,00 

+1%   
X 

  

3  X   
R$ 

10.224,56 

1º -R$ 1.533,68     X 

  
X 

2º -R$ 1.533,68     X 

4 ---  ---  
R$ 

121.222,60 

1º R$ 121.222,60 X     

  
X 

2º R$ 121.222,60 X     

5  X   
Não 

quantificou 

1º R$ 31.914,81  

+10salários 

mínimos 
  

X 

  
X 

  2º R$ 14.200,00   X   

6 ---  ---  
Não 

quantificou 

1º R$ 7.434,61 
  

X 
  

  

X 
2º R$ 7.434,61   X   

7   X  
R$ 

13.914,32 

1º R$ 18.914,32   X   

X 

  

2º R$ 18.914,32 

  

X 

  
-50% de 

honorários 

8  X   
Não 

quantificou 

1º R$ 10.000,00 X 
    

X 

  2º -R$1.500,00     X 

9  X   
R$ 

22.958,40 

1º R$ 0,00 
    

X 

X 

  

2º R$ 8.450,00 

  

X 

  -R$ 1.500,00 

10  X   
R$ 

514.866,52 

1º -R$ 12.500,00     X 
X 

  2º -R$ 2.000,00     X 

11 ---  ---  
R$ 

34.374,00 

1º R$ 35.392,29   X   

X 

  

2º R$ 35.392,29 
  X   

-R$ 2.542,44 

Legenda: Cont. = Contador; Téc.= Técnico em Contabilidade; Proc. = Procedente; Parc. Proc.= Parcialmente 

Procedente; Improc. = Improcedente. 

Fonte: Dados pesquisa. 

 



 
 

 

Em relação aos responsáveis legais pelo serviço contábil, das 11 sentenças analisadas, 

7 delas demonstravam a sua formação. Destas cinco ações, continha apenas um técnico em 

contabilidade e os demais sendo contadores. Além disso, das 4 restantes somente 

apresentavam o escritório de contabilidade presente na ação como responsável legal. 

Dentre os valores e pedidos solicitados pela parte autora em sua ação de indenização 

por danos contra contadores, técnicos e escritórios contábeis, sendo analisadas as 11 ações, 

observa-se que em 6 ações os autores receberam algum valor indenizatório. Entretanto, em 3 

ações os pedidos foram recusados, além dos autores serem obrigados ao pagamento de custas 

e honorários advocatícios de ambas as partes, constituindo os valores negativos demonstrados 

na Tabela, destacados em negrito. 

Observa-se que dentre os 11 pedidos dos autores, 7 foram concedidos, representando 

64% do total, sendo que, destes 7 pedidos, 6 foram julgados parcialmente procedentes e 1 

procedente. Desta forma, na maioria das ações de indenizações por danos foram identificados 

e comprovados os atos ilícitos, que conforme Oliveira (2005), a constatação da 

responsabilidade civil, por danos inadimplentes, atividades mal desempenhadas ou cumpridas 

fora do tempo previsto, além de desrespeitar direitos de outrem, implica no dever em reparar 

os danos, fato este evidenciado na análise das sentenças julgadas. 

Conforme a Tabela 2, averígua-se que foram 22 sentenças analisadas, sendo 11 de 

primeiro grau e 11 de segundo grau. Dentre estas, três ações, representadas por 1, 3 e 10 

foram julgadas improcedentes quanto aos pedidos da parte autora em ambas as instâncias e 

consequentemente as decisões foram convergentes, enquadrando-se no artigo 186 do 

CódigoCivil, em que, neste caso, as provas foram insuficientes para condenar o profissional 

contábil ou o escritório contábil pelos crimes imputados.  

Apenas uma sentença fora julgada procedente pelos magistrados, considerando-as 

convergentes em suas decisões, sendo esta a ação 4. Já as ações 2, 5, 6, 7 e 11 foram julgadas 

parcialmente procedentes. Além disso, apenas na ação 7, as sentenças foram parciais, porém 

convergentes e as demais divergentes. E, na ação 8 foi procedente em primeira instância e 

improcedente em segunda, sendo divergentes os resultados. Finalizada a apresentação das 

ações de indenizações por danos, apresentam-se as ações de prestações de contas.  

Na Tabela 3 evidenciam-se os objetos característicos do surgimento das ações 

judiciais e suas sentenças cíveis, como o responsável legal da ação, os valores pedidos pelo 

autor, as decisões dos magistrados, subdividindo-se em procedentes, parcialmente 

procedentes e improcedentes e, as divergências e convergências contidas nas decisões.  

 
Tabela 3 - Características das sentenças nas instâncias de 1º e 2º graus - prestações de contas 

Ações 

Responsável Legal Instâncias Magistrado Decisões 

Contador Técnico Sentenças  Procedente 
Parcialmente 

Procedente 
Improcedente Divergente Convergente 

26  X   
1ª X     

 

X  
2ª  X  

 

  

27 --- --- 
1ª   

 

X 

X  
 

2ª X  

 

  

Fonte: Dados da pesquisa. 
 



 
 

 

Das duas ações analisadas, apenas a ação 26 relatou que o responsável pela ação era 

um contador e, na 27 fora demonstrada somente a figura do escritório de contabilidade. 

Perante as decisões das magistraturas, na ação 26, tanto a sentença de primeiro, quanto a de 

segundo grau, foram julgadas procedentes, sendo consideradas convergentes. Entretanto, na 

27, em primeiro grau a ação foi julgada improcedente e em segundo procedente, divergindo 

os pensamentos jurídicos. Finalizada a apresentação das ações de prestações de contas, 

apresenta-se ação civil pública.  

 
Tabela 4 - Características das sentenças nas instâncias de 1º e 2º graus - ação civil pública 

Ações 

Responsável Legal Instâncias Magistrado Decisões 

Contador Técnico Sentenças  Procedente 
Parcialmente 

Procedente 
Improcedente Divergente Convergente 

28  X   
1ª     X 

 

X  
2ª  

 

 X 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Na ação civil pública, foi mencionada a figura do contador como responsável e as 

sentenças foram julgadas improcedentes em ambas as instâncias, sendo convergentes seus 

pensamentos.  

 

4.4 Características das sentenças criminais 

O objetivo desta seção é relacionar alguns aspectos das ações judiciais criminais 

movidas contra os escritórios e profissionais da área contábil quanto à responsabilidade e aos 

pedidos mencionados contidos na inicial, além das decisões em primeira e segunda instância 

dessas denúncias.  

Na Tabela 5 evidenciam-se os objetos característicos do surgimento das ações 

judiciais e suas sentenças de crimes contra o patrimônio, como o responsável legal da ação, os 

valores pedidos pelo autor, as decisões dos magistrados, subdividindo-se em procedentes, 

parcialmente procedentes e improcedentes e, as divergências e convergências contidas nas 

decisões.  

 
  



 
 

 

Tabela 5 - Características das sentenças nas instâncias de 1º e 2º graus de crimes contra o patrimônio 

Ações 

Responsável 

Legal 
Instâncias Magistrado Decisões 

Contador Técnico Sentenças  Procedente 
Parcialmente 

Procedente 
Improcedente Divergente Convergente 

12  X   
1ª X     

  X 
2ª X     

13  --- --- 
1ª X     

  X 
2ª X     

14  --- ---  
1ª X     

  X 
2ª X     

15  X   
1ª X     

X   
2ª   X    

16  X   
1ª   X    

  X 
2ª   X    

17 
 --- ---  

1ª X     

X   2ª   X    

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 Constata-se que dentre as 6 ações de crimes contra o patrimônio analisadas, apenas 3, 

ou seja, 50% dos responsáveis legais foram caracterizados como contadores e as demais 

mencionaram somente os escritórios de contabilidade como agentes da ação. Das que 

demonstraram os escritórios como responsáveis, tinham como denunciados seus funcionários. 

Além disso, em todas as ações, os autores entraram com denúncia no poder judiciário contra 

as pessoas físicas, na qual eram empregados ou sócios proprietários dos escritórios. 

Entre as 12 sentenças, divididas em 6 de primeiro grau e 6 de segundo grau, 8 foram 

julgadas procedentes e 4 parcialmente procedentes. Dentre as sentenças 12 e 14 percebe-se 

que as magistraturas de segundo grau convergiram com os pedidos dos autores e também com 

as decisões de primeira instância. Já as sentenças 15 e 17 foram julgadas procedentes em 

primeiro grau e parcialmente procedentes em segundo grau, sendo que, na 15, a divergência 

ocorreu na situação em que o magistrado de segundo grau, extinguiu a indenização por danos, 

ajustou a pena e requereu comunicação ao órgão competente dos contabilistas, sendo distinta 

da sentença inicial.  

E, na 17, distinguiu pela extinção da pena pelo crime de apropriação indébita devido a 

incidência de prescrição. Ademais, somente a sentença 16 foi julgada parcialmente quanto aos 

pedidos em ambas instâncias e convergentes perante as condenações. Finalizada a 

apresentação das ações de crimes contra o patrimônio, apresentam-se as ações de crimes 

contra a ordem tributária, por meio da Tabela 6. 

 
  



 
 

 

Tabela 6 - Características das sentenças nas instâncias de 1º e 2º graus - crimes contra a ordem tributária 

Ações 

Responsável 

Legal 
Instâncias Magistrado Decisões 

Contador Técnico Sentenças  Procedente 
Parcialmente 

Procedente 
Improcedente Divergente Convergente 

18  X   
1ª X     

X 
  

2ª   X   

19  --- --- 
1ª     X 

  
  

2ª       

20 X   
1ª     X 

  
X 

2ª     X 

21  X   
1ª     X 

  X 
2ª     X 

22  X   
1ª  X     

X 
  

2ª 

 

X    

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

Constata-se que dentre as cinco ações analisadas de crimes contra a ordem tributária, 4 

delas mencionaram o contador como sendo o responsável civil e penal dos atos ilícitos e, 

apenas 1 ação demonstrou o contabilista como parte na ação, sendo nesta, funcionária de uma 

empresa. Por ser contabilista, fica inviável afirmar se a parte denunciada representava o 

contador ou técnico em contabilidade. 

Ao serem analisadas as procedências dos 9 julgamentos, sendo 5 de primeira instância 

e 4 de segunda, nota-se que 2 foram julgadas procedentes, 2 parcialmente procedentes e 5 

improcedentes. Nas ações 18 e 22, os julgamentos foram semelhantes, sendo julgados 

procedentes em primeiro grau e parcialmente procedentes em segundo grau, considerando as 

decisões como divergentes.  

Ademais, as divergências na sentença 18 ocorreram com o pedido de redução de pena 

do primeiro contador citado na ação e absolvição do outro contador e, na decisão 22, o 

magistrado de segundo grau reduziu a quantia de pena imposta ao contador denunciado.  Nas 

ações 20 e 21, os magistrados de primeiro e segundo grau foram convergentes quanto às 

decisões sobre os pedidos contidos nos autos, sendo julgadas improcedentes para condenar os 

contadores à prática dos crimes previstos nos Códigos Penal e ProcessoPenal.  

Um fato adverso das demais sentenças ocorreu na ação 19, onde em primeira instância 

a contabilista fora absolvida pela prática dos crimes imputados na inicial. Além disso, o 

Ministério Público não entrou com recurso de apelação para requerer a reforma da sentença e 

a punição da denunciada. Desta forma, inexistiu sentença de segunda instância. Remete-se 

então a afirmar que as provas contidas nos autos não foram suficientes para comprovar os 

delitos e os embasamentos legais abordados pelo juiz foram acatados pelo Ministério Público.  

A Tabela 7 evidencia as ações de crimes contra o patrimônio, apresenta-se as ações de 

falsificações de documentos. 

 
  



 
 

 

Tabela 7 - Características das sentenças nas instâncias de 1º e 2º graus falsificações de documentos 

Ações 

Responsável Legal Instâncias Magistrado Decisões 

Contador Técnico Sentenças  Procedente 
Parcialmente 

Procedente 
Improcedente Divergente Convergente 

23  X   
1ª X     

 

X  
2ª X  

 

  

24  X 
 

1ª   X  

 
  

X 
2ª   X    

25 --- ---  
1ª     X 

X  
 

2ª X    

 Fonte: Dados da pesquisa. 
 

Analisando as 3 ações de falsificações de documentos, verifica-se que nas ações 23 e 

24 mencionaram o contador como responsável e, na ação 25 o denunciado da ação era um 

funcionário do escritório contábil, na qual não foi relatado se este fazia parte dos contabilistas. 

Das 3 ações analisadas, sendo representadas por 3 sentenças de primeiro grau e 3 de segundo, 

apenas a ação 25 divergiu em suas sentenças, sendo improcedente em primeira e procedente 

em segunda instância, considerando que em primeiro grau, o juízo relatou que as provas do 

ato ilícito de falsificação de documentos foram insuficientes para penalizar o réu e em 

segundo, o magistrado acatou os pedidos mencionados pelo Ministério público, condenando o 

funcionário 25, conforme o artigo 293, inciso V, do CódigoPenal. Já a ação 23 foi procedente 

em ambos os julgamentos e, a 24 foi parcial pelas duas sentenças, sendo estas últimas 

consideradas convergentes. 

 

4.5 Resumos das análises jurisprudenciais do tribunal de justiça do Estado de Santa 

Catarina 

Conforme a análise das sentenças, de acórdãos e decisões monocráticas do Tribunal de 

Justiça do Estado de Santa Catarina, é pouco expressivo, ainda, o número de ações movidas 

contra os contabilistas e escritórios contábeis. Provavelmente, com o passar dos anos, o 

entendimento jurisprudencial se torne mais consolidado diante dessas questões, como verifica 

o estudo feito por Boing (2010), devido ao aumento de exigências na responsabilidade civil e 

penal, e a utilização do Código de Ética do profissional contábil nas decisões da magistratura.  

Nota-se que dentre as 28 sentenças analisadas, foram identificados 33 réus, 

abrangendo 18 contadores, 9 escritórios de contabilidade, 4 funcionários de escritórios 

contábeis, 1 técnico em contabilidade e 1 contabilista. Ressalta-se que as sentenças 9, 18 e 22 

possuem dois contadores como réus na mesma ação e nos julgados 3 e 28 figuram o contador 

e o escritório contábil como réus em cada uma das ações.  

No caso da identificação de 9 escritórios de contabilidade como parte ré das ações, 

confirma-se, de acordo com Boing (2010), que, na maioria das vezes, os profissionais da área 

contábil exercem suas atividades como sócios de organizações contábeis, o que não exime-os 

da incumbência de prestar serviços com diligência e zelo para com aqueles que contratam-no. 

De 14 sentenças cíveis analisadas, voltadas para as de segundo grau, 9 foram julgadas 

a favor do autor, acarretando, assim, a condenação do profissional ou do escritório contábil 

pela prática de algum ato ilícito, configurando o que estabelece o artigo 186 do CódigoCivil. 



 
 

 

Corroborando esta ideia, o estudo de Boing (2010) salienta que os contabilistas e escritórios 

contábeis estão sendo imputados com base neste dispositivo legal, e também no artigo 927 do 

Código Civil, o qual determina a indenização pelos danos causados, sejam eles culposos ou 

dolosos, a fim de repará-los. 

No caso das ações cíveis julgadas improcedentes quanto ao dano material, ou seja, 4 

sentenças do total analisado, quais sejam: 1, 3, 10 e 28 constata-se que foram negadas porque 

os autores não apresentaram provas suficientes para comprovar o que estavam alegando. 

Sendo assim, os desembargadores citaram frequentemente o artigo 333, inciso I, do Código de 

ProcessoCivil, que regulamenta a obrigação do autor em provar, neste caso, a ocorrência 

concreta do prejuízo, bem como o nexo de causalidade entre a conduta do agente e os danos 

por ele sofridos, conforme relata Gonçalves (2012).  

No que concerne aos danos morais, as sentenças cíveis 1, 3, 5, 8, 9 e 10, ou seja, 6 do 

total analisado, foram julgadas improcedentes quanto aos pedidos dos autores. Venosa (2013) 

define o dano moral como o prejuízo que atinge a face extra patrimonial da vítima, ou seja, 

aquilo que fere a índole, o psíquico e o intelecto da pessoa.  Assim como no dano material, há 

a necessidade em se comprovar o detrimento psicológico do dano, porque não haveria sentido 

indenizar aquele que não sofreu prejuízo, o que configuraria o enriquecimento ilícito. Além 

disso, vale-se lembrar que o dano moral é extra patrimonial e consta-se introduzido no próprio 

insulto, portanto, não se exige comprovação do dano material, conforme afirma Boing (2010).  

No tocante a responsabilidade penal dos profissionais e escritórios de contabilidade, 

sublinha-se em conformidade com o artigo 29 do CódigoPenal, que, no caso dos pedidos 

pelos autores serem considerados como atos ilícitos, enquadrando-se em algum crime, as 

punições devem ser incididas, conforme o grau de culpa contido no dano, podendo ser 

reduzida ou aumentada (Nucci, 2014). Neste caso, dentre as 14 sentenças de crime analisadas, 

11 delas foram julgadas procedentes e parcialmente procedentes para condenar o réu pela 

prática de algum ato ilícito, enquadrando-se no dispositivo legal acima citado. 

Quanto as julgadas improcedentes, sendo 3, conforme Nucci (2014), o artigo 386, 

inciso IV do CódigoPenal, dispõe que o magistrado absolverá o réu no caso de insuficiência 

de provas para acusá-lo, pela prática de infração penal. Em apenas um caso, sendo na 

sentença 15, apresentou peculiaridade, que abrange a reparação de danos, porém na seara 

penal, previsto no artigo 387, inciso IV, do Código de ProcessoPenal, situação esta, que fora 

julgada procedente em primeira e improcedente em segunda instância. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O estudo teve como objetivo identificar perante as decisões das ações publicadas na 

jurisprudência catarinense, em primeira e segunda instância, as procedências quanto aos 

pedidos formulados pelos autores e as decisões dos magistrados, movidas contra os 

profissionais e escritórios contábeis, compreendendo o período de 2010 a 2014. 

Foram localizadas 28 decisões remetidas à análise. Analisaram-se, de início, os 

motivos do surgimento das ações judiciais, dentre as quais foram identificadas seis 

ramificações de ações pertencentes ao direito civil e penal brasileiro, divididas em: ações de 

indenizações, crimes contra o patrimônio, crimes contra a ordem tributária, ações de 

prestações de contas, crimes de falsificações de documentos e ação civil pública. Perante estas 

ações, 14 pertenciam à esfera cível e 14 a penal.  

Posteriormente, para que fossem analisados os fatos constitutivos do dano, foram 

utilizadas somente as sentenças julgadas procedentes e parcialmente procedentes em segunda 



 
 

 

instância. Desta forma, atestou-se que o motivo mais presente na responsabilidade do 

profissional contábil fora da apropriação indébita em razão da profissão, configurando-se em 

11 ações. Nestas o dano se deu pela apropriação indevida de valores destinados ao 

recolhimento de impostos e contribuições pertencentes aos autores da ação, sendo estes, 

pessoas físicas e jurídicas.  

Desta forma, concluiu-se que conforme a análise das sentenças, de acórdãos e decisões 

monocráticas do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, sua margem é pequena, 

ainda, sobre o número de ações movidas contra os contabilistas e escritórios contábeis. 

Todavia as suas responsabilidades estão sendo aludidas na jurisprudência e verifica-se que 

quanto às imputações do profissional contábil pela prática de algum crime, estão sendo 

julgadas em sua maioria como procedente ou procedente parcialmente, dando-se a concepção 

que os réus estão tendo que reparar o dano causado a terceiros. Por essa causa, conseguiu-se 

identificar claramente o objetivo demandado na análise.  

Desta forma, constata-se que o contabilista, seja ele, contador, técnico em 

contabilidade, funcionário e escritório de contabilidade vem sofrendo medidas judiciais. Com 

isso, este necessitará analisar suas condutas profissionais e éticas, propendendo à classe do 

serviço prestado, como também a transparência do profissional perante a sociedade. Visto 

que, a execução de atividades com responsabilidade e ética acarretará na confiança de seus 

usuários.  

Sugerem-se como recomendações, realizar uma análise no Conselho Regional de 

Contabilidade da quantidade de denúncias movidas contra os contabilistas no Estado de Santa 

Catarina, para fins comparativos e verificar o conhecimento dos profissionais contábeis diante 

o Código de Ética do Profissional Contábil nos Escritórios Contábeis. 
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