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A EVOLUÇÃO DA RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL DA 
CONTABILIDADE 

 
 

RESUMO 
 
O trabalho visa demonstrar a evolução da responsabilidade profissional na área contábil. No 
Brasil este movimento se dá mais significativamente a partir da edição do Código Comercial 
Brasileiro em 1.850 e vem se aprimorando até hoje. No trabalho, será apresentado alguns 
aspectos desta evolução bem como a percepção dos profissionais que atuam em Vacaria-RS 
quanto a esta questão. O estudo é descritivo com abordagem qualitativa; quanto aos 
procedimentos foi aplicado um questionário. A população estudada é de 263 profissionais e 
destes 33 responderam, sendo 12% Técnicos em Contabilidade e 88% Contadores. 64% dos 
profissionais do sexo feminino e 36% masculino. 33% dos profissionais com mais de 20 anos 
de atuação e 67% com menos; 55% mantém Contrato de Prestação de Serviços e 45% não. 
Atuam para Micro e Pequenas Empresas 56% dos profissionais, 28% para empresas de porte 
Médio e 16% para Grandes. Os fatores que mais influenciaram a atuação profissional nos 
últimos anos foram: aspectos de gestão do escritório 43%, aspectos tributários 29%, aspectos 
societários 12%, aspectos econômicos 11% e 5% não responderam. Quanto a participação em 
cursos e palestras, 94% participaram. Desta participação 59% participou de cursos 
relacionados à área tributária, 25% a área trabalhista, 7% societária, 8% profissional e 1% não 
responderam. Com pergunta aberta os aspectos mais importantes da responsabilidade 
profissional são: grande quantidade de informativos com 39%, responsabilidade solidária 
33%, a contabilidade como ferramenta de gestão 18%, multas 15%, mudanças legais 15%, 
cruzamento de informações 12% e sem resposta 6%. Um resultado chama a atenção, foi que 
21% dos entrevistados prestaram informação ao COAF e 79% não. Na percepção dos 
profissionais questionados o que fica evidente em termos de responsabilidade profissional diz 
respeito a excessiva quantidade de informações a serem prestadas aos agentes fiscalizadores. 
 

  
Palavras-chave: Responsabilidade. Profissional. Evolução. Percepção.  
 

1 INTRODUÇÃO 
 
A Evolução da responsabilidade do profissional contábil vem ocorrendo conforme as 

necessidades e tendências do mundo. O avanço da profissão tornou-se uma tendência natural 
da evolução. Partindo da apresentação histórica, do seu surgimento à evolução, este trabalho 
visa demonstrar o crescente progresso do mundo da contabilidade, citando cada importante 
passo desta ciência.  

Por sua vez, serão apresentadas as normas especificas atribuída ao contador brasileiro 
atualmente. Com base nesses dois pontos, serão demonstradas as responsabilidades 
profissionais exigidas atualmente, relatando o considerável aumento de responsabilidades 
atribuídas, não só pelo crescente numero de declarações que devem ser passadas mensalmente 
aos órgãos de fiscalização, mas também por um conjunto extenso de outras responsabilidades.  

Pode-se afirmar que o profissional da contabilidade moderno deve ser multifuncional, 
estudando e aperfeiçoando-se constantemente, porque a contabilidade, por se tratar de uma 
ciência, está em constante modificação e implementando mudanças. 
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A contabilidade oferece informações necessárias para as tomadas de decisões, sendo 
assim, os contabilistas devem acompanhar a evolução, pois as informações, hoje, ganharam 
muita velocidade com os avanços tecnológicos. Também se pode afirmar que o perfil do 
contador na atualidade mudou consideravelmente. A evolução é inevitável e os contabilistas 
devem se adaptar a nova realidade. 

Desta forma, o contador tornou-se um profissional mais valorizado e, portanto mais 
responsabilizado já que através de sua atuação a organização conhecerá seus resultados e 
estrutura financeira, manterá um relacionamento com o fisco em todos os níveis e poderá 
usufruir dos conhecimentos para melhorar sua performance. 

Com o estudo procura-se responder a questão: quais as responsabilidades do 
profissional da área contábil e qual seu perfil atual? O objetivo geral é estudar a evolução das 
responsabilidades do profissional da área contábil e suas respectivas atribuições. Os objetivos 
específicos são: apontar aspectos da evolução das responsabilidades do profissional; avaliar as 
respostas ao questionário, dos contadores de Vacaria-RS e verificar o ponto de vista dos 
profissionais, sobre as responsabilidades dos contadores atualmente. 

 
 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

2.2 O SURGIMENTO DA CONTABILIDADE 
 
Contabilidade é uma das ciências mais antigas, existe desde os primórdios das 

civilizações quando o homem sentiu a necessidade de controlar os seus bens. De forma 
rudimentar, não sistematizada, a contabilidade foi evoluindo, aperfeiçoando-se até chegar a 
dinâmica de controle atual e seu objetivo principal é controlar bens, direitos e obrigações 
facilitando seu processo de gestão. Assim, "a contabilidade nasceu com o objetivo básico de 
controle de patrimônio das pessoas" (SILVA, 2014, p. 8). Ainda o autor afirma que: 

 
O ato de contar o rebanho nas mais antigas épocas, por exemplo, quando os pastores 
da antiguidade levavam seu rebanho para o pastoreio, logo pela manhã, ao retirar o 
rebanho do cercado, a cada ovelha que saia para o campo, se colocava uma pedrinha 
em um embornal, e depois de todas as ovelhas saíssem, tinha-se o total das mesmas 
em pedrinhas dentro do embornal. Ao voltar a tarde, cada ovelha que entrasse 
novamente ao cercado, retirava-se uma pedrinha do embornal. Isso é contabilidade, 
ou seja, qualquer forma de controle de patrimônio. (SILVA, 1992, p. 8).  
 

 Nas palavras de Sá (2006, p. 9), “O registro patrimonial, contábil, portanto, como 
arqueologicamente foi constatado, representa a primeira expressão ‘racional’ humana.” 
Segundo Schmidt et all (2008), a contabilidade ocorreu antes do aparecimento da escrita, ou 
seja, na pré-história, onde foram encontradas as primeiras fichas de barro, que caracterizam 
um sistema contábil utilizado entre 8000 e 3000 a.C. Estas ficham de barro foram 
classificadas como simples e complexas.  
 

As simples possuíam a forma de esferas, discos, cilindros, ovoides, triângulos, 
retângulos e revelam traços de 8000 a.C., sendo usadas principalmente em zonas 
rurais. As complexas, também com uma grande variedade de formas, porem com 
incisões e pontuações e frequentemente perfuradas, eram usadas em muitas cidades 
e nos arredores dos templos. (SCHMIDT et al, 2008, p. 15).  
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 Nos registros das fichas de barro, está demonstrada a garantia de que o pastor tinha 
recebido o rebanho e que possuía uma divida com o proprietário. Quando da transferência do 
animal para outra pastagem, a ficha individual era transferida para outra caixa, registrando, 
portanto a ocorrência do fato. 

Em 650 a.C, foi comprovado historicamente a criação da moeda em Lídia (na Ásia 
Menor), e na Grécia, fazendo assim com que o sistema de contas ficasse mais completo, 
sendo possível atribuir valores aos bens. Desta forma de 454 a 90 a.C, foram encontrados 
registros contábeis revelando contribuintes de impostos do império grego, assim como preços 
relativos a produtos daquele tempo.  

Com o crescimento e desenvolvimento da humanidade, evolui-se também a 
contabilidade. Segundo historiadores, é dito que os mercadores venezianos da Antiguidade 
possuíam formas de registrar as suas operações e controlar seu patrimônio.  

Estas formas estavam escritas em livretos que eram de conhecimento da época.  Em 
1494, foi publicado na Itália, segundo Padoveze (1996, p. 40), o Tratatus de Computis et 
Scripturis, dentro da obra Summa de Arithmética, Geometria, Proportioni et Proporcionalitá, 
na qual está inserido o seu tratado sobre Contabilidade e Escrituração, do Frei Luca Pacioli, 
matemático, teólogo, contabilista entre outras profissões. Com isso, Luca Pacioli ficou sendo 
considerado o pai da Ciência Contábil moderna. Nesta obra, a grande novidade foi à 
introdução do método de escrituração contábil denominado “Método das partidas dobradas”, 
onde Paccioli reconhece esse método como o ideal para a escrituração contábil.  

Para Sá (1997), o genial sistema de partidas dobradas, foi baseado em uma equação 
onde todo debito corresponde a um credito e vice-versa, ou seja, um fato com sua causa e 
efeito. O autor entende que este método nada mais é do que uma mentalidade logica que 
gerou o processo de partidas dobradas.  

Apesar do uso de partidas dobradas ser utilizado na contabilidade, desde o surgimento 
das fichas de barro, o seu uso generalizado começou a ser implementado somente após o 
século XII, na revolução comercial. 

Conforme Schmidt et all (2008): 
 

Esse primeiro sistema de partidas dobradas foi desenvolvido por um funcionário 
publico responsável por uma no pala tesouraria da cidade de Genova. No final desse 
período, ele possuía todo o controle do caixa e de outros itens para prestar contas à 
comunidade. Esse ciclo contábil de um ano e o balanço das contas apresentado por 
este funcionário publico criaram uma necessidade fundamental de responsabilidade 
e controle sobre os negócios públicos (SCHIMITD et all, 2008, p.25). 
 

 As partidas dobradas fizeram surgir então o chamado Patrimônio Líquido, onde não 
existia no método da partida simples. Ainda Padoveze (1996, p. 40) diz que, “a partida 
simples buscava contabilizar os bens e direitos, mas não dava a dimensão do fundamento 
causa-efeito, o que fundamenta as partidas dobradas”.  

A contabilidade é necessária para toda e qualquer empresa independente do seu porte, 
seguimento e da sua forma de tributação. O objetivo da contabilidade pode ser resumido no 
fornecimento de informações econômicas para vários usuários como: Investidores, 
Fornecedores, Bancos, Governo, Sindicatos, Funcionários. Segundo Marion (2005, p.26):  

                               
O objetivo principal da contabilidade, portanto, conforme a Estrutura Conceitual 
Básica da Contabilidade, é o de permitir a cada grupo principal de usuários a 
avaliação da situação econômica e financeira da entidade, num sentido estático, bem 
como fazer inferências sobre suas tendências futuras.  
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Assim, evoluiu a chamada hoje Ciência Contábil, juntamente com a necessidade de 
contabilizar e controlar transações, também se pode dizer que a Contabilidade mede os 
resultados das empresas avalia o desempenho dos negócios, dando diretrizes para as tomadas 
de decisões. 

 
2.3 CONTABILIDADE NO BRASIL 

 
Segundo Schmidt e Santos (2008), a contabilidade brasileira pode ser dividida em dois 

períodos distintos, antes e depois de 1964. Uma das primeiras manifestações contábeis 
brasileiras ocorreu em 1808, quando os contadores gerais da Real fazenda eram obrigados a 
aplicarem os métodos das partidas dobradas na escrituração contábil.  

O profissional de contabilidade era conhecido de modo geral como “guarda-livros”, e 
se encarregava da escrituração dos livros mercantis das empresas, embora já se utilizasse a 
nomenclatura contador, reservada ao profissional da área publica (COELHO; LINS, 2010, p. 
154). Em 1833, a bora contábil “A metafisica da contabilidade comercial”, escrita por 
Estevão Rafael de Carvalho, divulgava o método das partidas dobradas e já propunha a 
ascensão da contabilidade à condição de ciência.  

Já em 1850, com o Código Comercial, surgiu a obrigatoriedade de as empresas 
manterem a escrituração contábil de acordo com as normas ali estabelecida. 

Algumas correções ao código de 1850, como a determinação de balanços, 
demonstrações e documentos contábeis fossem remetidas ao governo com prazos 
estabelecidos, e ainda, a publicação de balanços, foi publicada na lei 1.083, de 1860. 

Para Franco (1988, p. 33), a contabilidade no Brasil, seus conhecimentos teóricos e 
doutrinários, permaneceram fieis à contabilidade Europeia, principalmente igualando-se a 
Itália, que de 1840 a 1940, não desenvolveu e nem exigiu da profissão contábil a formulação 
de novos conceitos.  

Então em 1870, ocorreu a primeira regulamentação contábil realizada no Brasil, 
através do reconhecimento oficial da Associação dos guarda-livros da Corte, através do 
Decreto Imperial 4.475. 

O Imposto de Renda foi instituído no Brasil por força do art. 31 da Lei 4.625 de 
31.12.1922, que orçou a Receita Geral da Republica dos Estados Unidos do Brasil para o 
exercício de 1.923 (RFB, 2015).  

Somente em 1931, com a criação do Ministério da Educação e Saúde Publica, que 
surgiu o curso de contabilidade, que tinha três anos de duração e formava o “perito contador”, 
com a conclusão de dois anos do referido curso, o concludente recebia o titulo de guarda-
livros (COELHO; LINS, 2010, p. 159).  

Em 1940, através do decreto-lei 2.627, promulgado pelo governo, instituiu a primeira 
lei de Sociedades por Ações do Brasil, sendo considerada de suma importância para o 
desenvolvimento da contabilidade.  

Apesar do curso de contabilidade surgir em 1931, o curso de contabilidade somente 
adquiriu status de nível superior de 1945, através da lei 7.988, que tinha duração de quatro 
anos. 

O decreto-lei 9.295, do ano de 1946, publicou a criação do Conselho Federal de 
Contabilidade, que definia entre outros pontos relevantes, as atribuições dos contabilistas. 

Para Perez Júnior e Begalli (2007, p. 19), a contabilidade no Brasil sempre foi 
demasiadamente influenciada pelo governo voltado principalmente para a arrecadação de 
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tributos. A influencia do Fisco foi reduzida com a imposição das normas contábeis impostas 
pelo Banco Central às companhias de capital aberto. Isso foi feito através da Resolução nº 220 
e Circular nº 179, de 1972, que embora representem um grande marco na historia contábil 
brasileira, alcançavam apenas algumas empresas.  

Porem o maior avanço contábil, no Brasil, foi em 1976, quando criada a Lei das 
Sociedades por ações, nº 6.404, ditando as normas de escrituração e montagem das 
demonstrações contábeis, esta lei é considerada o mais importante evento na normatização 
contábil no Brasil. 

Conforme Niyama e Silva (2011, p. 85), a contabilidade brasileira sempre foi 
vinculada a legislação tributaria, e posteriormente, após a década de 1970, além da legislação 
tributaria, também a legislação societária e a regulamentação editada por organismos 
governamentais, como a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Banco Central do Brasil 
(BC), Superintendência de Seguros Privados (Susep), e agencias reguladoras tais como, Aneel 
e Anatel. Em 1972, foi divulgada pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), através da 
resolução nº 321/72, e pelo banco central (BC), por meio da circular 179/72, a divulgação dos 
princípios contábeis, tornando-a obrigatória para as companhias abertas, porem nem o CFC e 
nem o BC chegaram a definir o que e quais os princípios contábeis geralmente aceitos. Então 
somente em 1981, através da Resolução nº 530, o CFC, definiu os princípios fundamentais da 
contabilidade, mas foi em 1993, com a edição da Resolução nº 750, pelo CFC, que foram 
definidos os sete princípios, e atualmente são somente seis:  

Nas palavras de Iudícibus (2010, p. 88): 

a) Principio da entidade; 
b) Principio da continuidade; 
c) Principio da oportunidade;  
d) Principio do registro pelo valor original; 
e) Principio da atualização monetária (Revogado pela Resolução CFC 1.282/2010); 
f) Principio da competência; 
g) Principio da prudência  

Mais tarde a partir da resolução CFC 1282/2010, os princípios passaram a 
denominarem-se Princípios de Contabilidade. 

O modo como os profissionais exerciam suas atividades sofreu grandes e profundas 
transformações, sem dúvida alguma, com a disseminação do uso da Tecnologia da 
Informação (TI) no início dos anos 1.990. Este fato isolado representou, sem sombra de 
dúvidas, um “divisor de águas” na forma como os profissionais atuavam e atuam e juntamente 
com a TI o uso e envio de informações em meio digital transformaram sobremaneira a 
responsabilidade do profissional.    

O Código de Ética Profissional é reformulado, após a 1ª edição em 1.970, através da 
Resolução CFC 803/96, novas regras de atuação profissional, sendo atualizado 
constantemente e por isso mais condizente com o ambiente profissional. 

O Novo Código Civil Brasileiro – Lei 10.406 / 2002, estabeleceu em seus art. 1.177 e 
1.178 a responsabilidade do profissional sobre a escrituração dos livros contábeis 
estabelecendo a responsabilidade pessoal e solidária perante os preponentes (os que designam 
alguém para fazer algo). 

Em 2002, ainda tem-se a edição da Emenda Constitucional nº 42, que determina a 
atuação integrada das administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios - o SPED (Sistema Público de Escrituração Digital e Nota Fiscal Eletrônica). 
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Em 2005 o CFC edita a Resolução nº 1.055, que cria o CPC – Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis, cujo objetivo é emitir pronunciamentos técnicos sobre os 
procedimentos de contabilidade e a divulgação de informações dessa natureza, levando em 
conta a convergência da Contabilidade Brasileira aos padrões internacionais, juntamente com 
outras Instituições, que são: ABRASCA – Associação Brasileira das Companhias Abertas; 
APIMEC NACIONAL – Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do 
Mercado de Capitais; BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros; 
Instituto dos Auditores Independentes do Brasil e a FIPECAFI – Fundação Instituto de 
Pesquisas Contábeis, Atuarias e Financeiras. 

Nas palavras de Coelho e Lins (2010, p. 174), sobre a Lei 11.638 de 2007. 
 
Depois de esperar sete anos de tramitação no Congresso, essa com certeza é uma das 
principais mudanças em toda a legislação societária no Brasil. Segundo mencionado 
pela CVM, a reformulação foi proposta visando adaptar a lei às mudanças sociais e 
econômicas decorrentes da evolução do mercado e principalmente, fortalecer o 
mercado de capitais, mediante implementação de normas contábeis e de auditoria 
internacionalmente aceitas, conforme orientação do International Financial 
Reporting Standards (IFRS). 

 
Posteriormente, a Lei 11.638/07, foi publicada a Lei 11.941 de 2009, que fez vários 

ajustes contábeis no intuito de ajustar a contabilidade nacional à internacional, ou seja, o 
Brasil a partir desta data passa pela fase de internacionalização, neste período também temos 
o CPC, um órgão independente que delibera sobre questões contábeis, tendo a partir de então 
a internacionalização de procedimentos contábeis nacionais (COELHO; LINS, 2010, p. 180). 

No sentido de proporcionar ao CFC poderes legais para a fiscalização do exercício da 
profissão contábil, assim entendendo-se os profissionais habilitados como contadores e 
técnicos em contabilidade foi editada a Lei 12.249/10 que em seus art. 76 e 77 introduz 
alterações ao Decreto-Lei 9.295/46. Dentre as principais alterações estão: regular acerca dos 
princípios contábeis, do Exame de Suficiência, do cadastro de qualificação técnica e dos 
programas de educação continuada, editar Normas Brasileiras de Contabilidade de natureza 
técnica e profissional, estabelecer anuidades a serem cobradas dos profissionais registrados e 
estabelecer penalidade ético-disciplinares aplicáveis por infração ao exercício legal da 
profissão.  

O CFC, mediante Portaria nº 38/10, institui comissão com a finalidade de criar a 
jurisdição do XBRL no Brasil, credenciando o Conselho Federal de Contabilidade como 
entidade junto ao XBRL internacional. (XBRL é uma linguagem computacional, utilizada em 
uma plataforma internacional de informações contábeis). 

Uma das mais recentes mudanças referentes a responsabilidade profissional no Brasil, 
diz respeito ao COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que possui a 
finalidade de disciplinar, aplicar penas administrativas, receber, examinar e identificar 
ocorrências suspeitas referentes ao crime de lavagem de dinheiro. Assim, através da 
Resolução CFC nº 1.445/13, os profissionais responsáveis pela contabilidade das 
organizações, passam a ter a obrigação de informar ao COAF ocorrências que em seu 
julgamento consideraram suspeitas. Na verdade esta exigência já estava estabelecida na Lei 
9.613/1998 e que a resolução referida estabeleceu procedimentos para atender a lei. 

Em 2013 ainda o CFC editou a Resolução 1.457/13 que estabelece a obrigatoriedade 
do fornecimento de Carta de Responsabilidade de Administração onde, o administrador 
responsável legal da empresa declara que as informações fornecidas para escrituração e 
elaboração das demonstrações contábeis e demais obrigações são fidedignas.  
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Mais recentemente, em 2014, foram editadas duas Resoluções do CFC que tem 
reflexos importantes em relação a responsabilidade do profissional, que são: 

- NBC PG 100 – Aplicação Geral aos Profissionais da Contabilidade, estabelecendo 
que: 

 
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 deve observar e cumprir 
esta Norma. O não cumprimento de parte desta Norma por determinação legal ou 
regulamentar não desobriga o profissional do cumprimento daquilo que não for 
vedado.   
 

- NBC PG 12 – Educação Profissional Continuada, estabelecendo regras 
principalmente para profissionais que atuam em Sociedades Anônimas e com Auditoria 
Independente.  

No Quadro 1 constam, de forma resumida, os principais fatos da contabilidade no 
Brasil:  

 

Quadro 1 – Evolução da Contabilidade no Brasil 

 Ano Fato 
1 1808 Contadores gerais da Real Fazenda usam o método das partidas dobradas na escrituração contábil.  
2 

1833 
Estevão Rafael de Carvalho, divulgava o método das partidas dobradas e já propunha a ascensão da 
contabilidade à condição de ciência em sua obra “A metafisica da contabilidade comercial”. 

3 
1850 

Código Comercial Brasileiro, não estabelecia regras contábeis, mas limitava-se a tratar de 
formalidades de escrituração e obrigatoriedade de registros nos livros comerciais próprios. 

 
4 1860 

Algumas correções ao Código de 1850, como a determinação de que balanços, demonstrações e 
documentos contábeis fossem remetidas ao governo com prazos estabelecidos, e ainda, a publicação 
de balanços. 

5 
1870 

Ocorre a primeira regulamentação contábil realizada no Brasil, através do reconhecimento oficial da 
Associação dos Guarda-Livros da Corte, através do Decreto Imperial 4.475. 

6 1922 Primeira lei sobre imposto de renda. 
7 

1931 
Com a criação do Ministério da Educação e Saúde Publica, surge o curso de contabilidade, que tinha 
três anos de duração e formava o “perito contador”, com a conclusão de dois anos do referido curso, o 
concludente recebia o titulo de guarda-livros. 

8 
1940 

Decreto-Lei nº 2.627 que regulamenta as Sociedades por ações. Obrigatoriedade no Brasil para a 
confecção do balanço patrimonial e da demonstração de resultados. 

9 
1945 

O curso de contabilidade adquire o status de nível superior de 1945, através da lei 7.988, que tinha 
duração de quatro anos. 

10 
1946 

Decreto-Lei nº 9.295, regulamentando o exercício profissional com a criação do Conselho Federal de 
Contabilidade e os Conselhos Regionais. 

11 
1964 

Lei nº 4.595, dispõe sobre a politica e exigências contábeis para as instituições monetárias, bancárias 
e creditícias. 

12 
1965 

Lei nº 4.728, Lei do Mercado de Capitais, veio como importante evolução da contabilidade, surgindo 
pela primeira vez o Auditor Independente. 

13 
1966 

Publicação do primeiro trabalho técnico sobre as normas de contabilidade, pelo Instituto dos 
Contadores Públicos do Brasil, hoje, IBRACON (instituto Brasileiro de Contadores). 

14 1971 Uniformização das demonstrações contábeis no Brasil 
15 

1972 
A influencia do Fisco foi reduzida com a imposição das normas contábeis impostas pelo Banco 
Central às companhias de capital aberto, através da Resolução nº 220 e Circular nº 179. 

16 
1976 

Lei 6.404, a Lei das Sociedades por Ações, publicação das normas de escrituração e montagem das 
demonstrações contábeis. 
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17 
1979 

Publicação do PCPA (Princípios de contabilidade geralmente aceitos), pelo IBRACON, onde 
demonstra a estrutura conceitual básica da contabilidade. 

18 1981 O CFC edita a resolução nº 530, onde define os 16 Princípios Fundamentais da Contabilidade 
19 1990 No início dos anos 90 a Tecnologia da Informação começa a fazer parte da atividade contábil. 
20 

1993 
Publicação das resoluções nº 750 e 751, pelo CFC, que tratam dos princípios fundamentais da 
contabilidade e das normas brasileiras de contabilidade, respectivamente. 

21 1996 Novo Código de Ética – Res. CFC 803/96 
22 Editada a Lei 10.406 (Novo Código Civil) e do artigo 1.177 ao 1.195, fazendo referencias as novas 

normas de escrituração aplicáveis a todas as empresas e a responsabilidade solidária dos profissionais 
da área contábil diante dos preponentes (administradores). 

 
23 

2002 
Edição da Emenda Constitucional nº 42, que determina a atuação integrada das administrações 
tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios - o SPEED ( Sistema Publico 
de escrituração digital e Nota Fiscal Eletrônica).  

 
24 

2005 

Editada a Resolução nº 1.055, que cria o CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis, cujo objetivo 
é emitir pronunciamentos técnicos sobre os procedimentos de contabilidade e a divulgação de 
informações dessa natureza, levando em conta a convergência da Contabilidade Brasileira aos 
padrões internacionais, juntamente com outras Instituições. 

25 
2007 

As novas regras sobre as demonstrações contábeis obrigatórias, bem como sua nova estrutura e a 
observância das Normas Internacionais da Contabilidade, estão dispostas na edição da Lei 11.638. 

 
26 

2008 

O CFC editou a Resolução nº 1.121, que aprova a NBC T 1 - Estrutura Conceitual para Elaboração e 
Apresentação das Demonstrações Contábeis, com a nova redação dada pela Resolução CFC 1.374/11 
- NBC TG ESTRUTURA CONCEITUAL - Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de 
Relatório Contábil-Financeiro. 

27 
2009 

Editada a Resolução nº 1.255 do CFC, que aprovou a NBC T 19.41, que estabelece regras para a 
contabilidade das pequenas e médias empresas. 

 
28 

Editada a Lei nº 12.249, que em seus artigos 76 e 77, estabelece que o CFC tem poderes para 
cadastrar e fiscalizar os profissionais; regular a cerca dos princípios contábeis e das normas de 
contabilidade; estabelecer e cobrar anuidade da categoria e a necessidade de aprovação no Exame de 
Suficiência, a partir de 01/09/2010. Os técnicos de contabilidade poderão obter registro profissional 
até 01/06/2015; 

 
29 

2010 

Mediante portaria nº 38, o CFC instituiu a comissão com a finalidade de criar a Jurisdição do XBRL 
(linguagem computacional, utilizada em uma plataforma internacional de informações contábeis) no 
Brasil, credenciando o CFC como entidade junto ao XBRL; 

 
 

30 

O CFC, através da Resolução nº 1.445, dispõe sobre os procedimentos a serem observados pelos 
profissionais e Organizações Contábeis, para cumprimento das obrigações previstas na Lei nº 
9.613/1998, Lei de Crimes Financeiros e cria o Conselho de Controle de Atividades Financeiras - 
COAF, e dá outras providências. 

 
31 

2013 

O CFC edita a Resolução 1.457 estabelecendo a obrigatoriedade do fornecimento de Carta de 
Responsabilidade de Administração. 

 
32 

O CFC edita a NBC PG 100 – Aplicação Geral aos Profissionais da Contabilidade, estabelecendo 
que: uma marca característica da profissão contábil é a aceitação da responsabilidade de agir no 
interesse público. 

 
33 

2014 
O CFC edita a NBC PG 12 – Educação Profissional Continuada, estabelecendo regras principalmente 
para profissionais que atuam em Sociedades Anônimas e com Auditoria Independente. 

Fonte: Diversos atos normativos. Elaborado pelos autores 

Estes fatos que colaboraram com a evolução da contábil no Brasil, também podem ser 
visualizadas através da Figura 1 a seguir. 
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Figura 1 – Evolução Contábil no Brasil – 1.808 a 2014 

 

  Fonte: Elaborado pelos autores 

O avanço da profissão contábil tornou-se uma tendência natural conforme observado.  
 

2.4 NORMAS CONTABEIS 

Aspecto fundamental para entender a responsabilidade do profissional da área contábil 
no Brasil é saber quais Instituições ou instrumentos podem editar normas de caráter contábil 
obrigatório no âmbito do exercício da profissão contábil:  

- Código Comercial Brasileiro; 
- Código Civil Brasileiro; 
- Receita Federal do Brasil, Estadual e Municipal; 
- Banco Central do Brasil; 
- Comissão de Valores Mobiliários; 
- Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF); 
- Conselho Federal de Contabilidade. 
 

2.5 O EXERCÍCIO PROFISSIONAL E SUAS RESPONSABILIDADES 
 
A primeira norma a especificar a responsabilidade ao profissional contábil, foi o novo 

Código Civil (Lei 10.406 / 2002), trazendo em seu bojo esta questão. A responsabilidade do 
contador, não mais se restringe a elaboração do Balanço Patrimonial e do cálculo de tributos, 
ao contabilista cabe também aspectos relacionados a gestão da organização. De acordo com a 
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cartilha de responsabilidade do contabilista: “O contador tem mais responsabilidade do que se 
pode imaginar. É preciso estar atento às mudanças da legislação e normas dos serviços 
executados, bem como às datas e obrigações fiscais” (CRCPR, 2015). 

 
 
Diante disto, evidencia-se a responsabilidade do profissional contábil e desta forma o 

contabilista deve sempre estar atento às mudanças e aprimorar-se, adquirindo novos 
conhecimentos com o objetivo de obter maior preparação, evitando que seu trabalho não 
cumpra com os ditames legais. 
 

3 METODOLOGIA 

 Entende-se por metodologia os procedimentos adotados para a realização do trabalho 
proposto. Para Thums (2003, p. 46), o método é uma ação, a maneira de como realizar algo. A 
pesquisa pode ser classificada quanto aos objetivos, aos procedimentos e a, à abordagem.   

• Quanto aos objetivos 
A metodologia de estudo da pesquisa a ser apresentada, quanto aos objetivos, será a 

Descritiva. Segundo o conceito dado por Gil (2002, p.42), "é o tipo de pesquisa que mais 
aprofunda o conhecimento da realidade, porque explica a razão, o porquê das coisas" e 
também porque visa "identificar os fatores que determinam ou contribuem para a ocorrência 
dos fenômenos". 

• Quanto aos procedimentos  
Quanto aos procedimentos será utilizada a pesquisa bibliográfica com fundamentação 

teórica, para Guth e Pinto (2007, p. 49), “a pesquisa bibliográfica não é mera repetição de que 
já foi dito ou escrito sobre certo assunto, pois propicia o exame de um tema sob nova ótica, 
chegando a conclusões inovadoras”. Com base na classificação dada por Vergara (2000, p. 
48), a pesquisa bibliográfica "é o estudo sistematizado desenvolvido com base em material 
publicado em livros, revistas, jornais, redes eletrônicas". 

Este trabalho também pode ser classificado como levantamento ou survey, segundo 
Gil (1999) 

 
Se caracterizam pela interrogação direta das pessoas cujo 
comportamento se deseja conhecer. Basicamente, procede-se a 
solicitação de informações a um grupo significativo de pessoas acerca 
do problema estudado para em seguida, mediante análise quantitativa, 
obter as conclusões correspondentes aos dados coletados(GIL, 1999, 
p.70). 

 
• Quanto à abordagem do problema 
Na realização da abordagem do problema, será utilizado o método de pesquisa 

qualitativa, uma vez que o trabalho baseia-se na análise e interpretação com fundamentação 
teórica, aliada à prática contábil. Com relação à abordagem qualitativa, Richardson (1999, p. 
80), expõe que “os estudos que empregam uma metodologia qualitativa podem descrever a 
complexidade de determinado problema, analisar a interação de certas variáveis, compreender 
e classificar processos dinâmicos vividos por grupos sociais”. 

As pesquisas qualitativas têm caráter exploratório. Para Guth e Pinto (2007, p. 41), “A 
pesquisa exploratória visa a interação com o tema, tornando-o explícito. Seu objetivo 
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principal é o aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições, sendo seu planejamento 
muito flexível”. Estimulam os entrevistados a pensar e falar livremente sobre algum tema, 
objeto ou conceito. Elas fazem emergir aspectos subjetivos, atingem motivações não 
explícitas, ou mesmo não conscientes, de forma espontânea. 

Sendo assim, com base em uma amostra retirada de determinada população, como é o 
caso deste estudo, que aplicou questionário, durante o mês de abril/2015, a uma amostra de 33 
profissionais da área contábil registrados no CRC do município de Vacaria-RS, de um 
universo total de 263 profissionais, levantando as informações que serviram para a conclusão 
do presente trabalho. 

 

4 ESTRUTURA PARA ANÁLISE DE DADOS 
 
A pesquisa tem como base as informações prestadas por contadores e/ou técnicos 

através de um questionário com 11 questões, com perguntas que podem ser classificadas 
como duplas, por serem fechadas e abertas. 

As questões fechadas são aquelas que podem ter como opção “sim” ou “não”, como 
também aquelas de múltipla escolha de resposta. Porem, há perguntas abertas, pois permitem 
para os entrevistados o direito de resposta com suas próprias palavras. 

Através dos dados coletados, serão analisadas e interpretadas as respostas, analisando 
todos os itens do questionário e fornecendo assim uma pesquisa clara quanto a opinião dos 
profissionais da contabilidade em relação as responsabilidades impostas sobre os mesmos na 
atualidade. 

 
Questão 1: Categoria Profissional 
Existem duas categorias de profissionais os Técnicos em Contabilidade e os 

Contadores. Os dois exigem a aprovação no exame de suficiência para obtenção de registro no 
CRC. Dos 33 questionários respondidos, 29 são de contadores e 4 são de técnicos contábeis. 
Desta forma, os contadores correspondem a 88%, enquanto os técnicos equivalem a 12%.  

 
Questão 2: Sexo 
Questionados sobre seu gênero, temos o seguinte resultado: 21 mulheres e 12 homens, 

ou 64% do sexo feminino e 36% do sexo masculino.  
 
Questão 3: Tempo de atuação 
Perguntados há quanto tempo os profissionais atuam na contabilidade, seja como 

funcionário ou contador e técnico, 33% dos profissionais com mais de 20 anos de atuação e 
67% com menos. 

 
Questão 4: Contrato de Prestação de Serviços 
Interrogados se os profissionais mantem Contrato de Prestação de Serviços  com seus 

clientes, tem-se como surpreendente resultado de que 55% mantém e 45% não. Neste sentido, 
observa-se que quase metade dos entrevistados, não possuem contrato de prestação de serviço 
com seus clientes, não enquadrando-se nas regras e conduta de ética estipulados aos 
profissionais contábeis, no que se trata ao quesito da fixação por escrito dos honorários por 
seus serviços. 

 
Questão 5: Porte das empresas clientes 
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As empresas podem ser classificadas quanto ao seu porte, que é estipulado através da 
sua Receita Bruta anual. As microempresas ou ME são aquelas que a receita bruta é igual ou 
inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais). As empresas de pequeno porte ou 
EPP tem receita bruta anual superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), e igual 
ou inferior a R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais). Ainda classificam-se como 
médias empresas aquelas com receita bruta superior a R$ 3.600.000,00 (três milhões e 
seiscentos mil reais) e igual ou inferior a R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões). Por fim, as 
empresas de grande porte, possuem receita bruta superior a R$ 300.000.000,00 (trezentos 
milhões) anuais. Os profissionais contábeis questionados atuam em empresas de diferentes 
portes. Avaliando-se desta maneira, pode-se perceber que o porte mais citado é a 
Microempresa (ME), aparecendo em 30% dos questionários, logo em seguida tem-se as 
empresas que se encaixam como de Médio porte, com 28%. As EPP, ou empresas de pequeno 
porte, contam com 26%. Por fim, as empresas consideradas de grande porte aparecem na 
última posição, com 16% dos questionários. 

 
Questão 6: Responsabilidade e Modificações nos Serviços Prestados 
O objetivo principal deste trabalho é demonstrar a crescente evolução da 

responsabilidade no mundo contábil, indagados se os profissionais consideram que houve 
modificação nos serviços contábeis em decorrência dessa evolução, obtemos o seguinte 
resultado: dos 33 questionados, 97% disseram que sim, em relação à responsabilidade ser 
grande influência nas modificações dos serviços contábeis. Apenas um (1) profissional, 
respondeu que não, justificando sua resposta: “A resposta NÃO, não deve ser considerada 
como generalista. Existem ótimos profissionais contadores, mas a educação continuada está a 
desejar. Talvez, agora com a obrigação da NBC PG 12, isso irá mudar”. Esta NBC, tem como 
objetivo regulamentar o Programa de Educação Profissional Continuada (PEPC), devendo ser 
cumprido pelos contadores e fiscalizados pelo CFC, com o intuito de atualizar e expandir os 
conhecimentos dos profissionais contábeis de auditoria.   

 
Questão 7: Fatores que influenciaram modificações 
Quando indagados os contadores e técnicos, sobre os fatores que influenciaram as 

modificações no cenário contábil dos últimos anos. Os fatores indicados foram: aspectos de 
gestão do escritório 43%; aspectos tributários 29%; aspectos societários 12%; aspectos 
econômicos 11% e 5% não responderam. 

 
Questão 8: Tecnologia da Informação  
Questionados sobre o uso da tecnologia da informação na atividade profissional, todos 

os profissionais entrevistados consideraram que não se pode exercer a profissão sem o uso da 
tecnologia, tornando-a assim essencial no dia a dia dos contadores e técnicos contábeis. 

 
Questão 9: Participação em Cursos e Palestras 
A função do profissional contábil está em constante modificação, pois as leis, novas 

orientações e declarações surgem constantemente, sendo assim, quem trabalha nesta área 
necessita, sempre, estarem conectados as mudanças e aprimorar-se a cada nova etapa. 
Portanto cursos e palestras de aprimoramento fazem parte do dia a dia dos profissionais da 
área. Nesta questão 94% dos profissionais participam de cursos e palestras. Desta participação 
59% participou de cursos relacionados à área tributária, 25% a área trabalhista, 7% societária, 
8% profissional e 1% não responderam. 
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Questão 10:  Informações ao COAF 
O questionário interroga os profissionais se eles já prestaram alguma informação ou 

declaração ao COAF onde, 21% afirmaram ter enviado as informações e 79% não. 
 
Questão 11: Aspectos mais importantes da Responsabilidade Profissional 
Com pergunta aberta os aspectos mais importantes da responsabilidade profissional 

apontados foram: grande quantidade de informativos com 39%, responsabilidade solidária 
33%, a contabilidade como ferramenta de gestão 18%, multas 15%, mudanças legais 15%, 
cruzamento de informações 12% e sem resposta 6%.  

 

4 CONCLUSÃO DO ESTUDO 

 
A contabilidade sem dúvida é uma ciência em constante modificação, pois surgiu nos 

primórdios da vida humana e ainda está evoluindo. Após inúmeras mudanças no Brasil, o 
exercício profissional da contabilidade que é fiscalizada pelo Conselho Federal de 
Contabilidade, regulamenta as Normas Brasileiras de Contabilidade, as NBC, que servem de 
base para os profissionais contábeis além de estabelecerem regras de conduta e procedimentos 
técnicos ainda zela pela ética da profissão. 

O presente trabalho evidenciou alguns marcos históricos importantes, como: o Código 
Comercial Brasileiro de 1.850, que estabeleceu regras de escrituração contábil, a primeira lei 
do Imposto de Renda em 1922, a criação do Conselho Federal de Contabilidade em 1.946, a 
edição da Lei 6.404 – Lei das Sociedades Anônimas em 1.976, a inserção da Tecnologia da 
Informação (T.I.) como uma ferramenta de trabalho na escrituração contábil no início dos 
anos 1.990, a criação do Comitê de Pronunciamentos Contábeis em 2005 e a convergência das 
Normas Brasileiras de Contabilidade às Normas Internacionais. 

A partir da evolução apresentada verificou-se que da primeira para a segunda grande 
norma regulamentadora aplicável aos profissionais da contabilidade transcorreram 72 anos, da 
segunda para a terceira 24 anos, desta para a quarta 30 anos. Encerrado o ciclo da ditadura 
militar (1.964 a 1.981), tem-se no início dos anos 1.990 não uma norma, mas a inserção de 
uma importante ferramenta de trabalho a (T.I.). Após o crescimento do uso desta ferramenta 
aliada ao crescente aprimoramento dos meios de comunicação e, portanto, a forma de 
relacionamento entre as pessoas e organizações, acelerando drasticamente o processo de 
globalização (social e econômico), tem-se em 2.005 (após 15 anos), o último grande evento, a 
criação do CPC e 2 anos após a convergência as Normas Internacionais de Contabilidade. 

Neste contexto histórico recente de transformações foram questionados 33 
profissionais do município de Vacaria-RS, sobre aspectos relacionados a evolução das 
responsabilidade profissionais e os resultados obtidos demonstram que: quanto ao gênero dos 
profissionais a nível nacional são 58% homens e 42% mulheres, mas em Vacaria-RS,  64% 
dos profissionais do sexo feminino e 36% masculino. 33% dos profissionais com mais de 20 
anos de atuação e 67% com menos, demonstrando que a maior parte dos profissionais fazem 
parte de uma nova geração de profissionais. 

Com referência ao Contrato de Prestação de Serviços, este, representa um importante 
instrumento de salvaguarda profissional, mas, somente 55% dos entrevistados mantém o 
mesmo. Atuam para Micro e Pequenas Empresas 56% dos profissionais, 28% para empresas 
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de porte Médio e 16% para Grandes empresas, demonstrando que no município de Vacaria-
RS, a maior parte trabalha com empresas menores.  

Considerando os fatores que mais influenciaram a atuação profissional nos últimos 
anos foram destacados: aspectos de gestão do escritório 43%, aspectos tributários 29%, 
aspectos societários 12%, aspectos econômicos 11% e 5% não responderam, isto demonstra 
que as competências que os profissionais da área contábil necessitam para o exercício das 
atividades vão além dos aspectos técnicos exigidos.  

No que diz respeito a participação em cursos e palestras, 94% participaram, 
confirmando a necessidade constante de atualização. Desta participação 59% participou de 
cursos relacionados à área tributária, 25% a área trabalhista, 7% societária, 8% profissional e 
1% não responderam, nesta questão observa-se que o profissional está muito mais ligado a 
questões de cunho técnico e prático do que com outros aspectos. Quanto à obrigação de enviar 
informações sobre os clientes ao COAF 79% não prestaram a informação, ou seja, estão 
descumprindo o disposto na Resolução CFC 1.445/13.  

Com pergunta aberta os aspectos mais importantes da responsabilidade profissional 
apontados foram: grande quantidade de informativos com 39%, responsabilidade solidária 
33%, a contabilidade como ferramenta de gestão 18%, multas 15%, mudanças legais 15%, 
cruzamento de informações 12% e sem resposta 6%. Assim, fica evidente que na percepção 
dos profissionais questionados o que mais pesa em termos de responsabilidade profissional 
diz respeito a excessiva quantidade de informações a serem prestadas aos agentes 
fiscalizadores. 

Como demonstrado a responsabilidade profissional evoluiu muito no Brasil e se 
acelerou de forma significativa nos anos 2.000.  
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