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RESUMO. 

A obrigatoriedade da formalização do contrato de 
prestação de serviços contábeis por escrito já está 
completando 15 anos desde que a norma foi 
aprovada e publicada pelo Conselho Federal de 
Contabilidade. O objetivo do órgão de classe à época 
que aprovou a norma foi para que este instrumento 
tivesse o condão de mitigar os riscos dos 
profissionais da contabilidade tão exigidos no 
exercício das suas atividades profissionais por conta 
das infindáveis leis societárias, fiscais e tributárias, 
entre outras, aprovadas e publicadas a cada exercício 
financeiro. O presente trabalho procura demonstrar 
por meio de  pesquisas nos contratos de prestação de 
serviços contábeis que foram formalizados entre os 
anos de 2009 e 2017,  que em alguns casos esse 
instrumento de trabalho perde o objetivo da sua 
instituição, notadamente pela não observância do 
reflexo negativo identificado em algumas cláusulas. 
Esse trabalho tem como escopo discorrer sobre estas 
cláusulas, que se entendem essenciais, trazendo 
algumas observações para reflexão. Pretende-se com 
esse trabalho que este documento de suma 
importância, atinja seus objetivos em mitigar os 
riscos para que os profissionais da contabilidade 
possam conduzir com maior tranquilidade suas 
atividades profissionais diárias.   
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1. INTRODUÇÃO 

A prestação de serviços é considerada umas das maiores atividades em 

destaque na economia nacional. Segundo o Portal Brasil: 

“Eles são tão presentes na vida dos brasileiros que o setor 
terciário corresponde a mais da metade do Produto Interno 
Bruto (PIB) – a soma de tudo o que o País produz – e pela 
maioria da geração dos empregos formais, segundo o IBGE - 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística”.  

 

Segundo Roque (2010, p. 94) “A prestação de serviços é uma das que 

maior importância tem ganhado na economia do Brasil [...]”  

Independentemente do destaque do setor da prestação de serviços na 

economia nacional a importância de se regrar essa relação comercial sempre teve 

sua importância. 

Com o crescimento de um determinado setor nada mais óbvio do que se 

atentar para a criação e também a expansão de regras para delimitar essas relações 

comerciais. 

Atualmente, segundo dados do Conselho Federal de Contabilidade 

(04/11/2018) existem 151.359 profissionais da contabilidade registrados no 

Estado de São Paulo. Desse total uma parte compõe as 19.837 organizações 

contábeis e a outra parte prestam serviços com vínculo empregatício em 

organizações contábeis e nas organizações do setor primário e secundário. 

No âmbito da prestação de serviços autônomos seja na condição de 

pessoa física ou na exploração de uma atividade empresarial, também se tornou 

necessário, quiçá obrigatório, a observância de regras para disciplinar os direitos e 

obrigações das partes. 

Em termos de legislação geral ordinária, no  

Brasil a Lei 10406/2002 que entrou em vigor no dia 12 de janeiro de 2003 

disciplina as várias espécies de contratos. 

O profissional da contabilidade com o passar do tempo passou a ter um 

destaque entre as profissões mais importantes, entretanto essa evolução trouxe 

também maiores responsabilidades perante as empresas que contratam seus 

serviços. 
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Portanto o Conselho Federal de Contabilidade ao aprovar a 

obrigatoriedade da formalização do contrato de prestação de serviços, o fez pela 

justificativa que “dentre as mais variadas formas de contribuição para a segurança 

e a garantia da qualidade das atividades contábeis, está o contrato de prestação de 

serviços entre o contabilista e o seu cliente” (CFC, 2003, p. 13). 

É sabido por todos os profissionais que explorem atividades de natureza 

contábil na condição de autônomo ou na exploração de uma atividade empresarial, 

que a formalização do contrato de prestação de serviços contábeis, por escrito, é 

obrigatório desde a publicação da resolução CFC 942/2002.   

“Diante de tantos problemas enfrentados pelos profissionais liberais, 

especificamente, dos profissionais da área contábil, é de suma importância a 

adoção da formalização do contrato de prestação de serviços por escrito” (CRUZ, 

2005, p. 17). 

O presente trabalho procura demonstrar os avanços obtidos, bem como 

algumas observações positivas e negativas na utilização do contrato de prestação 

de serviços contábeis desde a sua implementação, objetivando demonstrar a 

grande importância desse documento como instrumento de mitigação de riscos no 

exercício da profissão contábil. 

 

2. CONCEITO DE CONTRATO. 

O contrato é um negócio jurídico e por conta desta característica, são 

vários os conceitos encontrados na literatura sobre o tema, que nos remete a um 

acordo de vontades, ou seja, 

 “A origem etimológica do vocábulo contrato conduz ao vínculo 
jurídico das vontades com vistas a um objeto específico. O 
verbo contrahere conduz a contractus, que traz o sentido de 
ajuste, convenção ou pacto, sendo um acordo de vontades 
criador de direitos e obrigações. É o acordo entre duas ou mais 
pessoas” (MIRANDA, 2008, p.01). 
 

Pode-se encontrar o conceito de contrato ainda, segundo Generoso (2008, 

p.34) “[...] o acordo de duas ou mais partes, para construir, modificar ou extinguir, 

entre si, uma relação jurídico-negocial realizável e apreciável economicamente”  
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Muitos são os conceitos de contratos, segundo Costa e Junqueira (2002) 

contrato é o ato jurídico em que as partes se obrigam a dar, fazer ou deixar de 

fazer alguma coisa, identificando assim, a criação, modificação ou extinção de um 

vínculo patrimonial. 

O contrato é um acordo de vontades, cujas cláusulas não devem conflitar 

com a Lei o qual cria, modifica e extinguem direitos e obrigações. É um 

documento de suma importância nas relações comerciais notadamente na 

prestação de serviços.      

“O contrato é a mais importante categoria dos negócios jurídicos e 

consiste em dois elementos fundamentais: o primeiro é o consenso (convenção ou 

acordo), de uma parte; o segundo, os efeitos de direito por ele produzidos, de 

outra parte” (CASALI, 2006, p. 16). 

Portanto, contrato é um acordo de vontades entre duas ou mais pessoas 

que transfere, resguarda, modifica, ou extingui direitos, e cria obrigações.     

 

3. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. 

A função social do contrato é um princípio de natureza jurídica 

revestindo o contrato de característica que objetiva o equilíbrio entre as partes ou 

ainda: 

“O princípio da função social dos contratos, conforme 
mencionado alhures, importa na necessidade de vislumbrar a 
relação do contrato com o seu contexto social e não apenas sob 
o prisma individual, relativo aos contratantes, porque o contrato 
apresenta consequências, também, em relação à sociedade” 
(SANDRI, 2011, p. 129). 
 

Segundo Croce (2010) a função social do contrato funciona como um 

instrumento limitador e controlador dos contratos, que são um reflexo da 

sociedade.  

A função social do contrato é bastante importante, conforme Casali 

(2006) a função social do contrato é um princípio condicionador do processo 

hermenêutico pautando a liberdade contratual pelos fins da justiça social. 
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3.1 Função Social do Contrato e a Pacta Sunt Servanda. 

A função social do contrato como já visto acima, procura equilibrar os 

interesses individuais como os interesses coletivos. Já o princípio da pacta sunt 

servanda determina que os contratos devidamente assinados devam ser cumpridos. 

Isto significa dizer que não há contradição entre o que a Lei civil 

determina – função social do contrato e no princípio da pacta sunt servanda, ou 

seja, cada um define a maneira de se observar a formalização de um contrato. 

Segundo Rezende e Zylbersztajn  (2012, p. 212): 

 “A intervenção jurídica pode ser claramente necessária e m 
certos casos. No entanto, revisando ou anulando contratos 
estabelecidos podem causar um aumento de incerteza - e, 
consequentemente num aumento no que tange aos custos para 
todos os agentes”. 
 

Portanto a pacta sunt servanda é aplicada para validar o acordo que foi 

pactuado desde que as cláusulas não conflitem com a lei e a função social do 

contrato para proteger a sociedade com cláusulas não permissivas.        

   

3.2  Os Contratos e suas Regulamentações. 

Os contratos são institutos disciplinados pela nossa legislação civil. O 

Código Civil, Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002, trata dos contratos de 

prestação de serviços propriamente ditos, nos artigos 593 a 609. 

A Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do 

Consumidor), dedicou um capítulo a proteção contratual, disciplinando a matéria 

em seus artigos 46 a 54 do Capítulo VI, com o título “Da Proteção contratual”.  

O Código Civil Brasileiro nos seus artigos 1.177 e 1.178 disciplinam 

também a responsabilidade do contabilista e seus auxiliares, em atos praticados 

dentro de suas atribuições profissionais. 

Portanto essa norma legal enseja a necessidade do contabilista disciplinar 

também os atos praticados em nome dos seus clientes. 

E, nada mais seguro, do que se resguardar mediante um documento legal 

que lhe garantirá a tranquilidade no desenvolvimento da sua profissão, que é a 

formalização do contrato de prestação de serviços contábeis por escrito.   
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4. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E A RELAÇÃO 

DE CONSUMO. 

A lei 8078/1990 que instituiu o Código de Defesa do Consumidor foi 

adotada por uma corrente majoritária do judiciário de que nesse dispositivo legal 

se inclui a prestação de serviços. 

Diante disto é preciso que se formalize um contrato de prestação de 

serviços com o maior número de detalhes possíveis, sem economizar papel e 

tempo para que no futuro esse documento cumpra realmente o seu objetivo.  

Um ponto relevante nesta relação de consumo é a inversão do ônus da 

prova, ou seja, o Código de Defesa do Consumidor determina que numa relação 

de consumo o ônus da prova é do fornecedor de bens ou serviços. 

Portanto numa eventual demanda entre a empresa de serviços contábeis e 

a empresa não contábil, quem deverá provar a razão é o fornecedor de serviços e 

não o consumidor que está alegando o descumprimento do dever.   

Diante disto um contrato bem formalizado, inclusive com tabelas e 

anexos, poderá trazer uma segurança jurídica a empresa de serviços contábeis. 

 

4.1 Contrato como Título Executivo Extrajudicial.  

A formalização do contrato de prestação de serviços foi instituída, 

segundo Manual do Contrato do Conselho Federal de Contabilidade, para facilitar 

e agilizar a decisão das eventuais controvérsias entre a empresa de serviços 

contábeis e a empresa não contábil. 

Ocorre que o contrato somente poderá ser executado se cumprir alguns 

requisitos de formalidades legais. 

Isto significa dizer que para executar um contrato sem a necessidade de 

um processo de conhecimento, o qual é mais moroso. 

Portanto este documento deverá estar assinado pelas partes e para se 

tornar um documento público deverá ser levado para registro em cartório.     

Outra situação que torna o contrato um título executivo extrajudicial é a 

assinatura das partes e as assinaturas de duas testemunhas, logo se percebe que a 

assinatura das testemunhas pode substituir o registro em cartório. 
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Diante disto o contrato somente será considerado um título executivo 

extrajudicial, caso esteja assinado pelas partes e registrado no cartório de títulos e 

documentos ou com assinatura das partes e assinaturas de duas testemunhas. 

Lembrando que testemunhas com vínculo de parentesco com as partes 

podem ser questionadas judicialmente.  

Não estando revestido destas formalidades legais o contrato para 

execução judicial, deverá passar por um processo de conhecimento alongando o 

prazo de decisão da controvérsia existente. 

    

5. DOS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

CONTÁBEIS 

No campo administrativo e de fiscalização do exercício profissional, o 

Conselho Federal de Contabilidade passou a disciplinar a matéria por meio de 

duas resoluções, ou seja, o contrato de prestação de serviços contábeis passou a 

ser obrigatório por meio da Resolução do Conselho Federal de Contabilidade 

número 942 de 30 de agosto de 2002, que alterou a Resolução Conselho Federal 

de Contabilidade 803 de 10 de outubro de 1996, que instituiu o Código de Ética 

Profissional do contabilista. 

Essa Resolução (942/2002) tornou obrigatória a formalização do contrato 

de prestação de serviços por escrito. 

Portanto, o Código de Ética Profissional do Contador (Resolução, 

803/96) em seu artigo 6°, passou a obrigar os contabilistas a formalizarem o 

contrato de prestação de serviços por escrito, independente de qualquer condição, 

no que tange ao tempo de serviço prestado as empresas que faziam parte da sua 

carteira de clientes.    

Uma das dificuldades alegadas pelos contabilistas para a formalização do 

referido documento era a negativa de clientes com tempo de prestação de serviços 

que atingiam 05, 10, 15 ou mais anos.    

Segundo Franco e Cardoso (2009, p. 23) “No decorrer da pesquisa 

verificou-se a grande dificuldade encontrada em relação à conscientização dos 

clientes, que na maioria das vezes não possuem o entendimento correto de certos 

procedimentos que devem ser adotados”.     
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     Portanto, o Conselho Federal Contabilidade, percebendo essas 

dificuldades, aprovou a Resolução CFC 987 de 11 de dezembro de 2003, que 

entre outras matérias disciplinou a adequação da formalização do contrato de 

prestação de serviços, ao tempo de prestação de serviços do profissional da 

contabilidade, ou seja, entendeu o Conselho Federal de Contabilidade que a 

prestação de serviços superior a cinco anos, supriu a necessidade de formalizar o 

contrato de prestação de serviços por escrito. 

No mês de dezembro do ano de 2013 uma nova resolução do CFC, que 

recebeu o número 1457/2013, foi publicada trazendo algumas novidades no que 

tange ao contrato de prestação de serviços. 

Essa norma traz no seu bojo a instituição da carta de responsabilidade da 

administração que deverá ter cláusula a respeito no contrato. 

Outra alteração que a resolução CFC 1457/2013 trouxe também foi a 

instituição do distrato quando ocorrer o rompimento da prestação de serviços.  

Este documento tem como finalidade definir quaisquer obrigações que 

algumas das partes eventualmente tenham de cumprir, resultante do período da 

prestação de serviços.    

Uma nova norma veio complementar a materia, qual seja a resolução 

CFC 1493/2015 trazendo alterações a resolução CFC 987/2003.  

Esta norma disciplina, por exemplo, as obrigações acessórias que 

dependam do período do profissional que está rescindindo o contrato e deve ficar 

estipulada no Distrato do contrato de Prestação de Serviços Contábeis, bem como 

a responsabilidade pela recepção dos documentos da empresa não contábil. 

Vale ressaltar que no Estado de São Paulo até a aprovação da resolução 

CFC 1493/2015, era utilizado o termo de transferência de responsabilidade técnica 

aprovado pela resolução CRC-SP 1040/2009, o qual deixou de ser obrigatório a 

parir do mês de outubro do ano de 2015 por força da resolução CRC-SP 

1205/2015. 
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6. CARACTERÍSTICAS DOS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS CONTÁBEIS. 

O contrato de prestação de serviços contábeis é um negócio jurídico, 

obrigatório por meio de normas aprovadas pelo Conselho Federal de 

Contabilidade e deve ser adotado pelos profissionais da contabilidade que 

explorem a prestação de serviços seja por meio de uma empresa de serviços 

contábeis, seja na condição de profissional autônomo. 

A formalização do contrato de prestação de serviços contábeis 

observando todos os detalhes definidos em lei, o torna um instrumento de 

mitigação de riscos no exercício da profissão contábil. 

Sua obrigatoriedade definida em normas de regência da profissão 

contábil tem como escopo a segurança jurídica na relação comercial objetivando o 

equilíbrio das partes. 

É um instrumento que protege os profissionais da contabilidade que 

mesmo não o que querendo adotar se vê obrigado pelas normas do CFC.  

Para tanto é necessário que se observe algumas características que se 

colocada de forma inadequada ou se não colocá-la, poderá tirar sua eficácia. 

 

6.1 Qualificações das Partes. 

O primeiro item do contrato é as qualificações das partes que são 

definidas na qualidade de contratantes e contratadas. Nesse item é importante 

frisar que o contrato de prestação de serviços contábeis, em regra, é formalizado 

entre uma empesa de serviços contábeis e uma empresa não contábil. 

Diante disto, o contrato é firmado entre duas pessoas jurídicas, podendo 

ser dispensado a colocação dos seus respectivos responsáveis, entretanto não é 

proibido colocar essa informação, mas a mesma terá apenas caráter informativo, 

não produzindo qualquer reflexo legal entre as partes.  

A título de sugestão caso queira nomear o responsável pela empresa não 

contábil, que o faça, no caso do sócio administrador, que o mesmo seja garantidor 

caso a empresa jurídica não cumpra as cláusulas acordadas no contrato.  
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6.2 Limites dos Serviços Prestados. 

É preciso limitar de forma detalhada os serviços a serem executados pelo 

profissional da contabilidade. 

Pode ser muito temerário generalizar a prestação de serviços, como por 

exemplo, constar no contrato que o profissional da contabilidade será responsável 

pelas obrigações tributárias de nível federal, estadual e municipal. 

Segundo Gonzalez (2017, p. 28) “Percebe-se a preocupação do órgão 

regulador da profissão contábil para que o profissional busque, a partir do contato 

de prestação e serviços, estabelecer a extensão da responsabilidade técnica no 

exercício da profissão de contabilidade”.   

 

Ou ainda segundo Duffecke e Araújo (2007, p. 243): 

 “A finalidade principal de um contrato de prestação de serviços 
contábeis é a de estabelecer as cláusulas que regerá a relação 
entre os contratantes, sendo objetiva, clara e transparente, de 
forma a se comprovar os limites e a extensão da respectiva 
responsabilidade técnica”. 
 

Portanto, o ideal é em conhecendo o ramo de atividade da empresa não 

contábil, definir, detalhadamente, quais são as obrigações tributárias que estará 

sobre a responsabilidade do contratado, bem como os demais serviços.   

Deve-se ainda se atentar aos serviços que realmente foram pactuados, ou 

seja, se foi pactuado, por exemplo, serviços de natureza contábil cabe ao 

profissional da contabilidade envidar todos os esforços para entregar esse serviço, 

sob pena de ser responsabilizado pelo descumprimento de cláusula contratual. 

 

6.3 Dos Valores dos Honorários e sua Atualização. 

Outra situação a qual se deve dobrar a atenção é a delimitação dos 

honorários. É permitido vincular o quantum dos honorários a qualquer valor, 

exceto ao valor do salário mínimo. 

Essa proibição é encontrada no artigo 7º da Constituição Federal da 

República do Brasil que diz: 

“Art. 7° - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, 
além dos outros que visam à melhoria de sua condição 
social”: 
[...] 
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IV – salário-mínimo, fixado em lei nacionalmente 
unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais 
básicas e às de suas famílias com moradia, alimentação, 
educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e 
previdência social, com reajustes periódicos que lhe 
preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua 
vinculação para qualquer fim;” 
 

Portanto, vincular o valor dos honorários, bem como sua correção ao 

valor do salário mínimo será considerado cláusula abusiva que poderá culminar 

com uma decisão de anulação por meio judicial, e no caso em tela caso o juízo 

estipule um índice menor do que o estipulado e poderá determinar a devolução do 

valor corrigido a maior.    

 

Para mensurar os valores dos honorários o profissional da contabilidade 

pode se valer das metodologias existentes tais como custo, mercado ou valor 

percebido complementado pelas orientações constantes nos incisos I a VI da 

resolução CFC 803/96.  

 

6.4 Contratos e o COAF. 

Uma cláusula de salutar importância no contrato de prestação de serviços 

é a obrigação de comunicação de operações duvidosas das empresas não contábeis 

ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras-COAF. 

A Lei 9.613/98 resulta do compromisso assumido pelo Brasil com a 

comunidade internacional ao firmar a Convenção de Viena, de 20 de dezembro de 

1988, referendada pelo país em 1991 (Decreto 154 de 26 de junho de 1991)18, 

cujo objetivo principal é coibir a prática dos delitos antecedentes, bem como suas 

ocultações e dissimulações. 

Desse modo, a fim de que se pudesse dar maior efetividade à Lei, criou-

se o Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, que tem por 

finalidade disciplinar, aplicar penas administrativas, receber, examinar e 

identificar as ocorrências suspeitas de atividades ilícitas previstas na Lei. 

Essa lei nasceu com o compromisso de ser revisada periodicamente, 

portanto em 2012 ela foi revisada por meio da Lei 12683/2012 que no seu artigo 
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9º, item XIV incluiu os profissionais da contabilidade como agentes obrigados a 

comunicarem operações financeiras atípicas. 

Diante disto o CFC aprovou a resolução CFC 1445/2013 que corroborou 

a obrigatoriedade dos profissionais da contabilidade em fazer a comunicação de 

operações financeiras atípicas que tenham conhecimento por força da sua 

atividade profissional. 

Portanto para que os responsáveis pela empresa não contábil tenham 

ciência dessa obrigação legal dos profissionais da contabilidade e para que não se 

crie um ambiente de desconforto entre as partes, o ideal é colocar no contrato de 

prestação de serviços contábeis uma cláusula deixando clara a referida obrigação 

no que tange ao COAF. 

Vale lembrar que a resolução 1445/2013 foi revogada por meio da 

resolução CFC 1530/2017. 

 

6.5 Contratos e a Carta de Responsabilidade da Administração. 

A Carta de Responsabilidade da Administração é um procedimento novo 

para os profissionais da contabilidade que não sejam auditores e que está em vigor 

desde o mês de dezembro de 2013. 

Este documento é bastante utilizado na execução de serviços de auditoria, 

entretanto após a publicação da resolução CFC 1457/2013, passa a se estender aos 

demais profissionais da contabilidade.  

De acordo com a resolução o objetivo é de amparar os profissionais da 

contabilidade que não acompanham o dia-a-dia da empresa e, portanto precisam 

de uma garantia da autenticidade das informações e documentos recebidos para a 

execução dos serviços.   

Assim, é importante que no contrato de prestação de serviços contábeis 

tenha uma cláusula especificando a obrigatoriedade do responsável pela empresa 

não contábil, em fornecer esse documento anualmente, preferencialmente no 

momento da assinatura das demonstrações contábeis.       
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6.6 Foro de Eleição. 

E eleição de Foro também é de suma importância e ocorre quando as 

partes elegem o foro onde serão propostas as ações oriundas de direitos e 

obrigações.  

Nota-se que se elege o foro, não o juízo. Trata-se de um caso de 

prorrogação voluntária da competência. O acordo há de constar de negócio 

escrito, aludindo expressamente a determinado negócio jurídico. 

O cuidado que se deve tomar é de não eleger um Foro que prejudique a 

empresa não contábil, pois considerando que a prestação de serviços contábeis é 

uma relação de consumo, o prejuízo a parte mais vulnerável – o consumidor, pode 

tornar a cláusula nula. 

O ideal é que seja escolhida uma alternativa viável que num eventual 

litígio não dificulte as defesas das partes.    

Atualmente estão se incentivando a definição das decisões de 

controvérsias para a mediação e arbitragem. 

A conciliação, mediação e arbitragem, instituída pela Lei 9307/1996, foi 

uma alternativa criada para desafogar o poder judiciário em virtude das inúmeras 

ações protocolizadas diariamente.     

É uma alternativa às partes que compõem o contrato de prestação de 

serviços, entretanto deve ser analisada no momento da assinatura do contrato se a 

mediação e arbitragem são mais vantajosas em relação ao judiciário no que tange 

a prazo de decisão, custo, etc..    

 

7. RESULTADOS DA PESQUISA. 

Foram analisados 109 contratos de prestação de serviços contábeis de 

diversas regiões do Estado de São Paulo, formalizados entre os anos de 2004 a 

2017 obtidos por força da atuação profissional do autor, portanto as parres são 

preservadas quanto a identificação, onde foram identificadas as seguintes 

ocorrências: 

 

 

 



 

Revista Eletrônica Gestão e Negócios – Volume – nº 1 – 2018. 
 

14 

 Quantidade de contratos analisados por período. 

Ano 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total  

Qtd. 8 7 6 9 9 9 18 36 7 109 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Ocorrências. 

Ocorrências Qtd. 

1) Com identificação dos sócios 94 

2) Sem identificação dos sócios 15 

3) Vinculação dos honorários ao salário mínimo 43 

4) Sem assinatura de testemunhas e sem registro 65 

5) Com assinatura de testemunhas 43 

6) Sem assinatura de testemunhas e com registro  01 

7) Falta de cláusula do COAF 99 

8) Com cláusula do COAF 10 

9) Falta de cláusula de carta de responsabilidade 98 

10) Com cláusula de carta de responsabilidade 11 

11) Com eleição de Foro judicial 97 

12) Sem eleição de Foro judicial e arbitragem 06 

13) Com eleição de arbitragem  06 

14) Com eleição de arbitragem e Foro judicial 25 

15) Parcela adicional do final de exercício 87 

16) Sem rubrica 05 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Pontos favoráveis e desfavoráveis em cláusulas essenciais. 
 

Fonte: elaborado pelo autor. 
 

 

 

Pontos Favoráveis Qtd. 

1) Sem identificação dos sócios 15 

2) Com assinatura de testemunhas  43 

3) Sem assinatura de testemunhas e com registro  01 

4) Com cláusula do COAF 10 

5) Com cláusula de carta de responsabilidade 11 

6) Com eleição de Foro judicial 97 

7) Com eleição de arbitragem  06 

8) Parcela adicional do final de exercício 87 
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Pontos Desfavoráveis Qtd. 

1) Com identificação dos sócios 94 

2) Vinculação dos honorários ao salário mínimo 43 

3) Sem assinatura de testemunhas e sem registro 65 

4) Falta de clausula do COAF 99 

5) Falta de cláusula de carta de responsabilidade 98 

6) Com eleição de arbitragem e Foro judicial 25 

7) Sem eleição de fórum judicial e arbitragem  06 

8) Falta de rubrica 05 

 

 

8 INFRAÇÕES PELA FALTA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS CONTÁBEIS. 

Dos 27 Conselhos Regionais de Contabilidade pesquisados, apenas o 

Conselho do Rio Grande do Sul disponibiliza no seu Sítio dados referentes aos 

processos instaurados por períodos. 

Foi constatado por meio destas pesquisas no sitio do Conselho Regional 

de Contabilidade do Rio Grande do Sul, por ordem de grandeza, que no ano de 

2010 de 13 infrações catalogadas que se converteram em processos, deixar de 

formalizar o contrato de prestação de serviços contábeis, ficou na 4º infração; em 

2011 de 16 infrações ficou na 6º infração; em 2012 de 12 infrações ficou na 4º 

infração; em 2013 de 13 infrações ficou na 4º infração e 2014 de 09 infrações foi a 

5º infração a ser convertida em processo administrativo.      
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CONCLUSÃO. 

O objetivo desse estudo foi entender se a formalização do contrato de 

prestação de serviços contábeis está atingindo o objetivo de sua instituição. 

Os resultados obtidos sugerem uma atenção especial em algumas 

cláusulas. 

Não obstante a sua obrigatoriedade desde o ano de 2002 por meio da 

resolução CFC 942 e em 2003 pela resolução CFC 987 e, ainda as alterações por 

meio das resoluções CFC 1457/2013 e 1493/2015, se verifica que muitos 

profissionais não adotam esse documento.  

Percebe-se ainda que a utilização do contrato por escrito não observa 

alguns aspectos essenciais que acabam por transformar este documento não como 

um instrumento de garantia, mas sim um documento que poderá mais agravar do 

que atenuar um eventual litígio. 

Pela pesquisa realizada foi possível catalogar 08 pontos favoráveis e 08 

pontos desfavoráveis. 

Vincular honorários e/ou correção de honorários ao salário mínimo, 

deixar de colocar cláusula referente ao COAF e carta de responsabilidade, eleição 

errônea de Foro e não revestir esse documento das formalidades legais para se 

tornar um título executivo extrajudicial, foram pontos desfavoráveis encontrados 

nos contratos pesquisados.   

Deixar de especificar os limites da prestação de serviços ou definir os 

limites genericamente, também foi um ponto desfavorável.  

Obviamente foram constatados pontos favoráveis na formalização do 

contrato, tais como a não identificação dos sócios, contratos om assinatura de 

testemunhas, sem assinatura de testemunhas, mas com registro e cartório, com 

cláusula do COAF, com cláusula de carta de responsabilidade, com eleição de 

Foro judicial, com eleição de arbitragem  e  parcela adicional ao final de exercício 

(13° salário), entretanto ficou muito aquém dos pontos desfavoráveis. 

Desse modo, o presente trabalho procurou contribuir para que os 

profissionais da contabilidade ao adotar esse documento que o faça observando 

suas características, para que seja um documento útil nas relações comerciais que 

mantém com seus clientes. 
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O presente trabalho não teve a pretensão de esgotar o assunto, haja vista 

a complexidade do tema, ficando aberto a futuras pesquisas. 
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