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RESUMO
INTRODUÇÃO: O profissional de contabilidade exerce papel fundamental e muito
importante no mundo Contemporâneo, ao lidar com a área financeira, econômica e
patrimonial das entidades e por traduzir a representação da situação em que estas estão.
Diante de tamanha inserção social, existem regulamentos e leis que estão em constante
mudanças e, por isso, exige do contador atenção para se ter a condução legal dos negócios, a
correta tomada de decisão e a preservação da sua responsabilidade civil, principalmente se, no
exercício de suas funções, este se deparar com situações de seguir os preceitos legais ou não.
OBJETIVO: O presente estudo objetivou-se mostrar que o contador está sujeito à
responsabilidade civil de acordo com o Novo Código Civil e o Código de Ética Profissional
da Contabilidade. METODOLOGIA: O método utilizado é o da pesquisa descritiva
bibliográfica, analisada e descrita de forma qualitativa a evidenciar os resultados, os quais
apontam que é necessário o agir do contador consoante à legislação, já que o mesmo
encontra-se sujeito à responsabilidade civil de acordo com o Novo Código Civil e o Código
de Ética profissional da Contabilidade. RESULTADO: O contador precisa estar sempre em
conformidade com ambas, pois será adicionado valor, confiança e credibilidade ao seu
trabalho, dando maior visibilidade a sua profissão, que por sua vez, lhe garantirá a ordem
social. CONCLUSÃO: Logo, pode-se perceber claramente que deverá pautar sua atividade
com ética e respeito à legislação sempre, vez que, poderá ser responsabilizado por atos e
omissões.
Palavras-chave: Contador. Responsabilidade civil.

1

lucianamorettidsantos@hotmail.com
maaholiveira3@hotmail.com
3
biadoprado.maciel@hotmail.com
4
elamardegan@hotmail.com
2

Anais do 7° Fórum Científico da FUNEC: Educação, Ciência e Tecnologia, 31 de outubro a 04 de novembro,
Santa Fé do Sul (SP), v.7, n.7, 2016. ISSN: 2318-745X.

