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RESUMO 

 

Introdução: A contabilidade tem como propósito apresentar informações do patrimônio das 

organizações para todos seus usuários, podendo ser eles, sócios, fornecedores, investidores, 

etc. Essas informações precisam ter veracidade e serem confiáveis, pois considerando tais 

informações, são definidas as tomadas de decisões, sempre visando os princípios éticos, 

transmitindo fidedignidade em tais informações passadas. Assim, torna-se importante a ética 

humana junto à profissão do contador. Objetivo: o objetivo deste trabalho foi demonstrar a 

importância da ética profissional contábil para o contador frente aos desafios e dilemas nos 

dias atuais. Materiais e Métodos: O estudo foi desenvolvido através de pesquisa 

bibliográfica de natureza exploratória, buscando explicar o tema escolhido a partir de 

referências teóricas publicadas em artigos, livros, dissertações e teses, a fim de especificar a 

importância de se exercer a Ética na Contabilidade.Resultados: O resultado obtido nesse 

estudo foi que a conduta exemplar do profissional contábil em meio à sociedade, passa 

confiança e segurança aos seus clientes e assim garante a eficácia de sua atividade. 

Conclusão: Diante do estudo desenvolvido pode-se afirmar que os deveres e 

responsabilidades que serão cumpridas pelo profissional contábil são de grande relevância, 

deste modo, sempre desempenhando sua profissão com apreço aos seus colegas de profissão e 

clientes, conduzindo com transparência e fidedignidade suas atividades, buscando enaltecer 

sua classe.  

 

Palavras-chave: Código de Ética, Contabilidade,Ética. 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“É preciso força pra sonhar, e perceber que a estrada vai além do que se vê.” 

 

LOS HERMANO
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1.INTRODUÇÃO 

 
 

A ética profissional é um assunto muito debatido na contabilidade, pois a ética em 

qualquer função exercida é de extrema importância, não sendo diferente na contabilidade. 

Esse estudo tem a intenção de evidenciar a importância da ética no dia a dia do contador e 

como ela pode impactar diretamente em seus resultados e objetivos, sejam eles, individuais ou 

coletivos. Quando é iniciada sua trajetória profissional, o contador se dedica fielmente em 

atender o máximo de clientes possíveis e buscar novos clientes em menor tempo possível, 

tendo em vista criar uma estrutura forte no mercado econômico, que por sua vez é muito 

competitivo, e nessa preocupação de se solidificar com credibilidade no mercado, abstraem de 

exercer os princípios éticos e também alguns profissionais não se aprofundam em buscar 

informações no código de ética contábil. 

Esse trabalho teve como objetivo conscientizar e mostrar que o contador só terá êxito 

no seu trabalho, tendo no seu comportamento profissional e nas tomadas de decisões os 

princípios éticos que se comprometeram ter na conclusão do curso de Ciências Contábeis. 

Com uma demanda que não para de crescer, esse trabalho se justifica pela importância 

de aperfeiçoamento profissional constante do contador e também mostrando a relevância do 

Código de Ética Contábil no seu âmbito profissional. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1. Objetivo Geral 

 

O objetivo deste trabalho foi demonstrar a importância da ética profissional contábil 

para o contador frente aos desafios e dilemas nos dias atuais. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

Os objetivos específicos serão: 

 Identificar a relevância da ética profissional contábil; 

 Demonstrar as regras de conduta que rege o código de ética Contábil; 

 Ressaltar para a classe contábil a importância de se garantir a postura, 

honestidade e os valores éticos; 
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3. DESENVOLVIMENTO 

 

 

ÉTICA NA CONTABILDADE 

 

 

CLEYDSON ANDRADE SILVA
1
 

CHARLISSON HENRIQUE DA SILVA
2
 

 

 

RESUMO  

 

Introdução: A contabilidade tem como propósito apresentar informações do patrimônio das 

organizações para todos seus usuários, podendo ser eles, sócios, fornecedores, investidores, 

etc. Essas informações precisam ter veracidade e serem confiáveis, pois considerando tais 

informações, são definidas as tomadas de decisões, sempre visando os princípios éticos, 

transmitindo fidedignidade em tais informações passadas. Assim, torna-se importante a ética 

humana junto à profissão do contador. Objetivo: o objetivo deste trabalho foi demonstrar a 

importância da ética profissional contábil para o contador frente aos desafios e dilemas nos 

dias atuais.Materiais e Métodos:O estudo foi desenvolvido através de pesquisa bibliográfica 

de natureza exploratória, buscando explicar o tema escolhido a partir de referências teóricas 

publicadas em artigos, livros, dissertações e teses, a fim de especificar a importância de se 

exercer a Ética na Contabilidade. Resultados: O resultado obtido nesse estudo foi que a 

conduta exemplar do profissional contábil em meio à sociedade, passa confiança e segurança 

aos seus clientes e assim garante a eficácia de sua atividade. Conclusão: Diante do estudo 

desenvolvido pode-se afirmar que os deveres e responsabilidades que serão cumpridas pelo 

profissional contábil são de grande relevância, deste modo, sempre desempenhando sua 

profissão com apreço aos seus colegas de profissão e clientes, conduzindo com transparência 

e fidedignidade suas atividades, buscando enaltecer sua classe. 

 

Palavras-chave: Código de Ética, Contabilidade, Ética.    

 

ABSTRACT  

 

Introduction: The purpose of accounting is to present information about the assets of 

the organizations to all its users, being they, partners, suppliers, investors, etc. This 

information needs to be truthful and reliable, because considering such information, decision-

making is defined, always aiming at ethical principles, transmitting trustworthiness in such 

past information. Thus, the human ethics next to the profession of the accountant becomes 

important. Objective: The objective of this work will be to demonstrate the importance of 

accounting professional ethics for the accountant in face of the challenges and dilemmas in 

the present day. Material and methods: The study was developed through a bibliographic 

research of an exploratory nature, seeking to explain the chosen theme from theoretical 

references published in articles, books, dissertations and theses, in order to specify the 

                                                 
1
 Autor, Graduando em Ciências Contábeis pelo UNICERP, cleydsonandrade@outlook.com; 

2
 Professor orientador UNICERP. Especialista e docente do Curso de Ciências Contábeis do UNICERP, 

charlisson@unicerp.edu.br; 
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importance of Ethics in Accounting. Results: The result obtained in this study was that the 

exemplary conduct of the accounting professional in society, gives confidence and security to 

its clients and thus ensures the effectiveness of their activity. Conclusion: In view of the 

study developed it can be stated that the duties and responsibilities that will be fulfilled by the 

accounting professional are of great relevance, thus always carrying out their profession with 

appreciation to their colleagues of profession and clients, conducting with transparency and 

trustworthiness their activities , seeking to exalt his class. 

 

Keywords: Code of Ethics, Accounting, Ethics. 

 

3.1 INTRODUÇÃO 

 

A contabilidade tem como propósito apresentar informações do patrimônio das 

organizações para todos seus usuários, podendo ser eles, sócios, fornecedores, investidores, 

etc. Essas informações precisam ter veracidade e ser confiável, pois considerando tais 

informações, são definidas as tomadas de decisões, sempre visando os princípios éticos, 

transmitindo fidedignidade em tais informações passadas. Assim, torna-se importante a ética 

humana junto à profissão do contador. 

A ética é estabelecida como um ramo da filosofia, tratando de nos mostrar o que é 

moralmente certo ou errado e até mesmo o que é bom ou ruim. Desta forma pode-se afirmar 

que ética e a filosofia moral são sinônimos. 

Segundo Stukart, H. L. (2003, p.14), “a ética é uma palavra que vem do grego 

ETHOS, que significa estudo de caráter, juízo do ser humano e reflete sobre a situação 

vivida”. 

Assim Stukart, H. L. (2003, p.14),“A ética não analisa o que o homem faz, como a 

psicologia e a sociologia, mas o que ele deveria fazer. É um juízo de valores, como 

virtude, justiça, felicidade, e não um julgamento da realidade”.  

A ética contábil é vista como normas e regras a serem seguidas pelo contador. São 

normas e regras elencadas no Código de Ética Profissional do Contador, que preocupam em 

manter o bem estar entre os colegas de profissão e todas as relações envolvidas. Portanto, a 

profissão contábil possui seu código de ética, nele constam as responsabilidades que deverão 

ser cumpridas perante a sociedade. O código de ética é de extrema importância para o 

contador, uma vez que ele é implantado, serve para garantir as regras de condutas em relação 

à classe dos contadores, deve haver empatia, respeito, responsabilidade e apreço aos 

princípios estabelecidos. 
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Contudo segundo, Sá (1997, p.8) diz que: “em qualquer atividade a conduta do 

profissional só é aceita como ilibada, respeitosa e ética, se observando o código que rege a 

profissão e sua conduta tenha amparo nos usos e costumes da sociedade profissional”. 

Nos dias atuais a ética tem um papel fundamental na vida pessoal e profissional dos 

contadores, e o código de ética se tornou seu guia. Sabe se que, para ser um bom profissional 

atualmente vai além de ter conhecimentos acadêmicos e experiência profissional, pois para o 

profissional alcançar o sucesso tem que ser um profissional que respeita o código de ética da 

contabilidade. 

O contador possui muitas informações da organização, patrimonial e financeira, com 

isso ele precisa ter uma postura ética exemplar, para manter o sigilo sobre essas informações 

privilegiadas e também para continuar tendo um cargo de confiança da organização. Hoje em 

dia o contador se depara em meio a adversidades contínuas, forçando-o a manter sua postura 

ética perante inúmeras tentativas de influenciar e fraudar ou até mesmo repassar informações 

privilegiadas da organização onde exerce sua função. 

Com todos os problemas econômicos que o país e o mundo estão passando, a ética às 

vezes é deixada de lado por alguns profissionais, assim, ele próprio deixa de ser um 

profissional honrado e confiável e que quebra todos os deveres que teria que ser cumprido 

junto ao código de ética contábil. A postura profissional é o próprio marketing do contador. 

A ética profissional é um assunto muito debatido dentro da contabilidade, poisela em 

qualquer função exercida é de extrema importância, não sendo diferente na contabilidade. 

Quando é iniciada sua trajetória profissional, o contador se dedica fielmente em atender o 

máximo de clientes possíveis e buscar novos clientes em menor tempo possível, tendo em 

vista criar uma estrutura forte no mercado econômico, que por sua vez é muito competitivo, e 

nessa preocupação de se solidificar com credibilidade no mercado, abstraem de exercer os 

princípios éticos e também alguns contadores não se aprofunda em buscar informações no 

código de ética contábil. 

Uma das marcas distintivas da profissão contábil é a responsabilidade para o público. 

É salutar, lembrar que os contadores são mais notados por serem honestos do que por serem 

confiáveis. Como contadores precisamos reconhecer que nosso comportamento ético é 

envolvido não apenas pelo que vemos como ético, mas pelo que é visto por terceiros que nos 

observam. (FRANCO, 1991, p.273) 

Esse trabalho tem como objetivo conscientizar e mostrar que o contador só terá êxito 

no seu trabalho, tendo no seu comportamento profissional e nas tomadas de decisões os 

princípios éticos que se comprometeram ter na conclusão do curso de Ciências Contábeis. 
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Com uma demanda que não para de crescer, esse trabalho se justifica pela importância 

de aperfeiçoamento profissional constante do contador e também mostrando a relevância do 

Código de Ética Contábil no seu âmbito profissional. 

O problema da pesquisa foi demonstrar a importância e a relevância da ética para o 

Profissional Contábil na execução do seu trabalho nos dias atuais. 

 

3.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O estudo foi realizado através de pesquisa bibliográfica de natureza exploratória, 

buscando explicar o tema escolhido a partir de referências teóricas publicadas em artigos, 

livros, dissertações e teses, a fim de especificar a importância de praticar a Ética na 

Contabilidade. Buscando identificar a importância da ética profissional contábil, 

demonstrando às regras de conduta que rege o código de ética contábil ressaltando para a 

classe contábil a importância de se garantir a postura, honestidade e os valores éticos. 

Os dados coletados nessa pesquisa poderão nos informar mais sobre a importância de 

se aplicar a ética no meio contábil. 

 

3.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.3.1 A Historia da Ética 

 

A origem do termo Ética vem do grego éthos, sendo uma filosofia que estuda o que é 

moral, sendo ela permanente e está relacionada ao respeito com o próximo, assim 

compreendendo seus valores e culturas, tendo como significado o modo de agir ou caráter, 

que se forma durante a vivência do ser humano. E sendo o estudo dos juízos de apreciação das 

condutas entre o “bem e mal”. Onde não tem como obrigar alguém ser ético, mas pode se 

deixar explicita o que é certo ou não, dependendo dos valores morais, cabendo a cada um a 

escolha do caminho. 

Rosini A. M. (2003, p.146) diz:  

A ética é definida como o estudo de juízos de apreciação referentes à 

conduta humana suscetível de qualificação do ponto de vista do bem e do 

mal, relativamente à determinada sociedade, ou de modo absoluto. No 

ambiente corporativo, ela procura guiar o indivíduo na tomada de decisões 

levando-se em conta o ponto de vista predominante na sociedade, num 

determinado espaço de tempo. 
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O início da ética surgiu a partir do momento que o homem começa a viver mais 

próximo uns dos outros, obtendo suas residências e propriedades, se caracterizando assim 

uma sociedade primitiva, a procura de uma vivencia compartilhando e respeitando o próximo, 

e não o olhando como um possível oponente ou até mesmo um rival por espaço na sociedade, 

mas sim como um companheiro e sendo uma pessoa com capacidade em te ajudar em 

momentos conturbados, dando início a uma coletividade. Portanto, para ter uma vida em 

cordialidade e paz, é importante e indispensável ter regras de convivência, obtendo uma vida 

harmoniosa com o próximo. 

Salienta o escritor e professor Boff, L. (2013) que: 

A ética surge a partir do modo como se estabelece a relação com esses 

diferentes tipos de outro. Pode fechar-se ou abrir-se ao outro, pode querer 

dominar o outro, pode entrar numa aliança com ele, pode negar o outro como 

alteridade, não o respeitando, mas incorporando-o, submetendo-o ou 

simplesmente destruindo-o. De todas as formas, o outro representa uma 

proposta que reclama uma resposta. Desse confronto entre proposta e 

resposta surge a responsabilidade. Ao assumir minha responsabilidade ou 

demitir-me dela, me faço um ser ético. Dou-me conta da consequência de 

meus atos. Eles podem ser bons ou ruins para o outro e para mim. O outro é 

determinante. Sem passar pelo outro (que posso ser eu mesmo), toda ética é 

antiética. 

Pela falta de regras escritas, todos respeitavam e tinham atitudes obrigatórias, assim, 

viviam em uma sociedade harmônica e pacifica, e assim surgiu a moral e os bons costumes. 

Portanto Lisboa L. P. (1997, pag.22) afirma: 

Da mesma forma que, para o homem, se torna necessária a convivência em 

sociedade para alcançar seus objetivos particulares, para cada sociedade é 

imprescindível a presença da Ética, sem a qual fica difícil sua própria 

sobrevivência. Desse modo, é de se esperar que a Ética esteja na base de 

toda e qualquer norma que dite comportamento a serem seguidos. Tal regra 

torna-se tão mais significativa quanto maior for o número de participantes de 

determinada sociedade. 

3.3.2 Ética e Moral 

 

Ética é o estudo sobre as normas de condutas e possível explicação sobre regras 

morais de forma cientifica para se viver em sociedade. 

Na mesma linha de pensamento, Silva Junior, W.J. (2009) apud Vasquez (1975) 

conclui que “a Ética é a ciência que estuda o comportamento moral dos homens na 

Sociedade”. 

Salienta Vianna H. (2015) que: 

A Ética deve buscar valores comuns entre as culturas e propor novas 

condutas que consigam atender a diferentes costumes. É preciso que sejam 

feitos acordos para que as diferenças possam ser toleradas e, com o tempo, 

possam conduzir a um convívio que pode até gerar valores morais comuns. 
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Moral são regras costumes que foram criadas pela sociedade, baseada no certo ou 

errado ou bom e mau. Sendo o agir a ação de uma pessoa. Portanto, a moral da início a partir 

da cultura de uma sociedade, portanto, não sendo pessoal, a moral vem do latim mores, no 

qual significa costume. 

Santana Neto, C.M(2018) apud Carvalho (2001) tem seu próprio conceito de ética e 

moral:  

Em sua origem etimológica, moral deriva-se do latim, enquanto ética 

deriva-se do grego. Nesse caminho, ambas têm o mesmo sentido, por 

serem expressões equivalentes. Entretanto, a história consagra uma 

distinção. A moral seria a ciência dos costumes. Equivale dizer que ela é 

mutável ao longo do tempo e espaço. Um valor moral de cinquenta anos 

atrás, pode não ter mais sentindo nos dias atuais. Um costume de um 

determinado povo ou país, pode constituir-se em objeto de assombro para 

outros povos e países. Já a ética é uma ciência voltada às normas de 

conduta ou a juízo de valor vinculado à distinção entre o bem e o mal; o 

certo e o errado.  

 

3.3.3 Ética na Profissão Contábil 

 

O Conselho Federal de Contabilidade (CFC) é o órgão que regulamenta e representa à 

classe da profissão em nosso país, sendo fundada pelo Decreto-lei n° 9.295, de 27 de maio de 

1946, O CFC tem como representante uma pessoa jurídica de direito privado, sendo assim, 

nomeado para desempenhar o serviço público. Os Conselhos Regionais de Contabilidade 

(CRC) são orientados, normalizados e supervisionado pelo CFC, cada qual em sua base 

jurisdicional, nos Estados e no Distrito Federal. 

Sá A. L. (2007, pag. 119) aduz que:  

Cada conjunto de profissionais deve seguir uma ordem que permita a 

evolução harmônica do trabalho de todos, a partir da conduta de cada um, 

através de uma tutela no trabalho que conduza a regulação do individualismo 

perante o coletivo. 

Buscando conceituar a ética profissional, pode-se chegar a uma série de normas que 

deve conduzir uma pessoa à aquisição de regras e a formação do caráter, integrando os 

deveres e os direitos que cada profissional necessita para viver harmoniosamente com seus 

pares. 

Um profissional da área de contabilidade que durante o exercício de suas atividades, 

venha a praticar condutas não éticas, pode até agradar por certo período a quem dela se 

beneficia, porém, diante dessas condutas, a médio e longo prazo, pode prejudicar a 

comunidade contábil. 
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Sá A. L. (2007, p. 146), “o profissional se beneficia quando se pratica uma profissão, 

assim como os usuários dos serviços também desfruta de tal utilidade, mas isso não significa 

que o que é útil entre duas partes tem a mesma utilidade para outros”. 

São as pessoas que formam as empresas, sem a qual não existiriam. Por isso as 

pessoas devem buscar ser éticas, pois, por trás dos seus erros ou imprudências estão seres de 

carne e osso, sendo esses que vão vivenciar as glorias e/ou fracassos que vierem a ocorrer 

diante da organização que lhe deu causa. Ribeiro Silva A. C. (2003) apud Camargo (1999), 

conclui que a “ética profissional é intrínseca à natureza humana e se explicita pelo fato de a 

pessoa fazer parte de um grupo de pessoas que desenvolvem determinada ação na produção de 

bens ou serviços”. 

O Código de Ética Profissional do Contador (CEPC) foi criado em 1970, sendo 

revogado e criado um novo 1996, não é somente a formação de um grupo no qual se aplica 

direitos, deveres, limitações e punições, é formado também de procedimentos e 

comportamentos em que os elementos relacionados devem cumprir. As normas do código de 

ética têm como objetivo orientar o profissional e também conscientizá-lo em relação aos 

padrões de condutas, tendo a pretensão de deixar mais próxima e, harmoniosa a convivência 

da sociedade e profissional da contabilidade, e até mesmo entre seu próprio grupo 

profissional. O objetivo o código de ética é capacitar o profissional para obter um 

comportamento obedecendo aos princípios éticos aceitos pela sociedade, não bastando assim 

apenas à preparação técnica, por melhor que ela seja. 

Para Lisboa L.P. (1997, pag.), “O objetivo do código de ética para o contador é 

habilitar esse profissional a adotar uma atitude pessoal, de acordo com os princípios éticos 

conhecidos e aceitos pela sociedade. ” 

Contudo, alguns dos principais princípios éticos da contabilidade são: 

 Cobrança de valores: é onde o profissional deve verificar se o serviço prestado ao 

cliente foi mais complexo ou simples, assim, o CEPC orienta o profissional fazer a cobrança 

com um valor justo. 

 Sigilo: o profissional tem o dever de manter em sigilo todas as informações recebidas, 

sendo aceito a apresentação das informações somente quando solicitado pelo CRC ou 

autoridades. 

 Relacionamento saudável com os colegas de profissão: conforme o CEPC é ideal que 

os profissionais contábeis tenham relacionamento saudável entre os colegas da classe, assim, 

tendo imparcialidade, pois, o CEPC não admite comportamento prejudicial à honestidade, 

imagem, respeito e a competência da classe. 
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 O bom relacionamento com o cliente: ter uma relação de confiança e transparência 

com seu cliente, sempre caminhado conforme a legalidade entre o profissional e o cliente. 

Podendo surgir graves penalidades se agir ao contrário. 

 Marketing e divulgação: sendo vedado ao profissional fazer propaganda em qualquer 

meio de comunicação, apresentando se mais eficiente que os colegas de classe ou tendo o 

valor de serviço prestado mais barato. 

 Diante disto, a ética profissional é o conjunto de normas pelas quais um indivíduo 

deve orientar seu comportamento profissional. Hoje em dia, muitas empresas criam seu 

próprio código de ética, visando reduzir as negligências e a falta de lealdade dos 

colaboradores que colocam em jogo o destino da empresa. Neste sentido a criação dos 

códigos de éticas em cada empresa busca a honestidade, lealdade, respeito à dignidade 

humana, sigilo profissional, entre outros. 

Ribeiro Silva, A. C. (2003) apud Teixeira, N. G.(1998) comenta que: 

A ética constitui o respaldo filosófico sobre o qual são desenvolvidos os padrões de 

comportamentos e as atividades, também representando o parâmetro sob o qual se 

analisam conceitos, perfis e a relação de compatibilidade entre si e entre eles e a 

organização. Os comportamentos e atividades estruturados pela organização para 

servirem de condutas éticas para todos só terão, por certo, sentido se forem 

construídos coletivamente e, não, impostos por uma minoria, pois o que acontece, 

na prática, é fingir que cumpre as regras e o outro fingir que sabe que estão sendo 

cumpridas. 

Todos os profissionais devem seguir os padrões éticos da sociedade e os regimentos que 

regulam as empresas, deve-se manter a postura congruente com seu trabalho. Assim será capaz de 

manter um ambiente de trabalho com comprometimento, confiabilidade e prazeroso no dia a dia. 

Para garantia de um ambiente de trabalho saudável, nota-se que é extremamente necessária a 

aplicação da ética na organização.  

Segundo Marques J.R. (2018) observa se alguns pontos que podem ser bastante positivos 

para o desenvolvimento das atividades contábeis: 

Relacionamentos interpessoais;Favorecimento da criação de motivação para 

capacitação profissional;Favorecimento de um cenário que permita 

desenvolvimento técnico e pessoal;Espaço para o exercício do 

autoconhecimento;Respeito com as características físicas e mentais de 

todos;Respeito com a escolha sexual, de religião, de opinião política ou de 

filosofia de vida de todos;Educação desde situações pequenas até as maiores 

e independentemente da hierarquia;Surgimento de novos talentos com mais 

facilidade;Crescimento dos resultados da empresa. 

Posto isto a utilização da ética no ambiente de trabalho faz um diferencial para o 

profissional e a organização, sendo a ética é um fator primordial e essencial. Durante o 

exercício da profissão, todo profissional deve manter sua conduta ética exemplar, passando 
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segurança e confiabilidade para seus clientes que fornecem todas as informações para 

execução do seu trabalho.  

A ética atualmente é a grande exigência e, deve ser um elemento de 

valorização dentro de uma organização não sendo apenas competitiva com o 

lucro, mas, necessária para obtenção dele. O profissional responsável que 

pratica diariamente os princípios éticos gera uma imagem de 

comprometimento com as atividades tornando suas ações confiantes e 

garantindo respeito do público fator esse que influenciará as atitudes das 

empresas no momento da seleção do candidato. Sendo assim, é preciso 

reduzir interesses pessoais com responsabilidade social, ter um 

relacionamento transparente, interagindo com o bem-estar e o 

desenvolvimento econômico da sociedade. (SANTOS, R.M.O, 2015). 

Durante o exercício da profissão, todo profissional deve manter sua conduta ética 

exemplar, passando segurança e confiabilidade para seus clientes que fornecem todas as 

informações para execução do seu trabalho.  

 

3.3.4 Das Penalidades 

 

Independente da profissão, as penalidades são necessárias e, na contabilidade ela é 

imposta quando o profissional contábil tem um comportamento não ético, assim o profissional 

que não desempenhar sua função com ética, ou seja, se o profissional que cometer algum ato 

de infração estará passivo de ser penalizado e poderá sofrer as penalidades previstas no Art.12 

da Resolução CFC nº 803/96. Dispõe o Art. 12 que:  

Art. 12: A transgressão de preceito deste Código constitui infração ética, 

sancionada, segundo a gravidade, com a aplicação de uma das seguintes 

penalidades:  

I – Advertência reservada;  

II – Censura reservada;  

III – Censura pública.  

§ 1º: Na aplicação das sanções éticas, podem ser consideradas como 

atenuantes:  

I – Ação desenvolvida em defesa de prerrogativa profissional;  

II – Ausência de punição ética anterior;  

III – prestação de relevantes serviços à Contabilidade.  

§ 2º: Na aplicação das sanções éticas, podem ser consideradas como 

agravantes:  

I – Ação cometida que resulte em ato que denigra publicamente a imagem do 

Profissional da Contabilidade;  

II – Punição ética anterior transitada em julgado.  

Compete ao CRC que funcionaram como Tribunais Regionais de Ética e Disciplina, à 

aplicação das penalidades impostas ao profissional contábil prevista no artigo citado acima. 

Como visto o profissional contábil está obrigado a cumprir os deveres atribuídos no 

artigo 2º, incisos I à XII, sujeito de ser punido caso venha a desobedecer às obrigações, 

independentemente de ter ou não conhecimento das mesmas. 
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3.4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo desenvolvido teve como seu objetivo demonstrar a importância da ética 

profissional contábil para o contador frente aos desafios e dilemas nos dias atuais, sendo 

assim, esse objetivo foi alcançado, pois, mostrando que a conduta exemplar do profissional 

contábil em meio à sociedade, passa confiança e segurança aos seus clientes e assim garante a 

eficácia de sua atividade. Esse estudo foi realizado através de pesquisa bibliográfica de 

natureza exploratória, buscando explicar o tema escolhido a partir de referências teóricas 

publicadas em artigos, livros, dissertações e teses, a fim de especificar a importância de 

praticar a Ética na Contabilidade. 

Assim, diante do estudo desenvolvido pode-se afirmar que os deveres e 

responsabilidades que serão cumpridas pelo profissional contábil são de grande relevância, 

deste modo, sempre desempenhando sua profissão com apreço aos seus colegas de profissão e 

clientes, conduzindo com transparência e fidedignidade suas atividades, buscando enaltecer 

sua classe. O contador deve estar sempre se atualizando e buscando a se adaptar as novas leis 

para que este consiga exercer sua profissão com qualidade e perfeição. Ressaltado que o não 

cumprimento dos princípios éticos pelo profissional contábil pode gerar punições aplicadas 

pelo CRC. Portanto, deve-se salientar que este é um estudo que abrange uma área bastante 

ampla, com vários ramos a ser explorados para estudos. 
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6. ANEXOS 

 

ANEXO 1- CÓDIGO DE ÉTICA PROFISSIONAL DO CONTADOR 

 

CÓDIGO DE ÉTICA PROFISSIONAL DO CONTADOR 

CAPÍTULO I 

DO OBJETIVO 

Art. 1º Este Código de Ética Profissional tem por objetivo fixar a forma pela qual se devem 

conduzir os Profissionais da Contabilidade, quando no exercício profissional e nos assuntos 

relacionados à profissão e à classe. 

(Redação alterada pela Resolução CFC nº 1.307/10, de 09/12/2010) 

CAPÍTULO II 

DOS DEVERES E DAS PROIBIÇÕES 

Art. 2º São deveres do Profissional da Contabilidade: 

(Redação alterada pela Resolução CFC nº 1.307/10, de 09/12/2010) 

I – exercer a profissão com zelo, diligência, honestidade e capacidade técnica, observada toda 

a legislação vigente, em especial aos Princípios de Contabilidade e as Normas Brasileiras de 

Contabilidade, e resguardados os interesses de seus clientes e/ou empregadores, sem prejuízo 

da dignidade e independência profissionais; 

(Redação alterada pela Resolução CFC nº 1.307/10, de 09/12/2010) 

II – guardar sigilo sobre o que souber em razão do exercício profissional lícito, inclusive no 

âmbito do serviço público, ressalvados os casos previstos em lei ou quando solicitado por 

autoridades competentes, entre estas os Conselhos Regionais de Contabilidade; 

III – zelar pela sua competência exclusiva na orientação técnica dos serviços a seu cargo; 

IV – comunicar, desde logo, ao cliente ou empregador, em documento reservado, eventual 

circunstância adversa que possa influir na decisão daquele que lhe formular consulta ou lhe 

confiar trabalho, estendendo-se a obrigação a sócios e executores; 

V – inteirar-se de todas as circunstâncias, antes de emitir opinião sobre qualquer caso; 

VI – renunciar às funções que exerce, logo que se positive falta de confiança por parte do 

cliente ou empregador, a quem deverá notificar com trinta dias de antecedência, zelando, 

contudo, para que os interesse dos mesmos não sejam prejudicados, evitando declarações 

públicas sobre os motivos da renúncia; 

VII – se substituído em suas funções, informar ao substituto sobre fatos que devam chegar ao 

conhecimento desse, a fim de habilitá-lo para o bom desempenho das funções a serem 

exercidas; 
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VIII – manifestar, a qualquer tempo, a existência de impedimento para o exercício da 

profissão; 

IX – ser solidário com os movimentos de defesa da dignidade profissional, seja propugnando 

por remuneração condigna, seja zelando por condições de trabalho compatíveis com o 

exercício ético-profissional da Contabilidade e seu aprimoramento técnico; 

X – cumprir os Programas Obrigatórios de Educação Continuada estabelecidos pelo CFC; 

(Criado pelo Art. 5º, da Resolução CFC nº 1.307/10, de 09/12/2010) 

XI – comunicar, ao CRC, a mudança de seu domicílio ou endereço e da organização contábil 

de sua responsabilidade, bem como a ocorrência de outros fatos necessários ao controle e 

fiscalização profissional. 

(Criado pelo Art. 6º, da Resolução CFC nº 1.307/10, de 09/12/2010) 

XII – auxiliar a fiscalização do exercício profissional. 

(Criado pelo Art. 7º, da Resolução CFC nº 1.307/10, de 09/12/2010) 

Art. 3º No desempenho de suas funções, é vedado ao Profissional da Contabilidade: 

(Redação alterada pela Resolução CFC nº 1.307/10, de 09/12/2010) 

I – anunciar, em qualquer modalidade ou veículo de comunicação, conteúdo que resulte na 

diminuição do colega, da Organização Contábil ou da classe, em detrimento aos demais, 

sendo sempre admitida a indicação de títulos, especializações, serviços oferecidos, trabalhos 

realizados e relação de clientes; 

(Redação alterada pela Resolução CFC nº 1.307/10, de 09/12/2010) 

II – assumir, direta ou indiretamente, serviços de qualquer natureza, com prejuízo moral ou 

desprestígio para a classe; 

III – auferir qualquer provento em função do exercício profissional que não decorra 

exclusivamente de sua prática lícita; 

IV – assinar documentos ou peças contábeis elaborados por outrem, alheio à sua orientação, 

supervisão e fiscalização; 

V – exercer a profissão, quando impedido, ou facilitar, por qualquer meio, o seu exercício aos 

não habilitados ou impedidos; 

VI – manter Organização Contábil sob forma não autorizada pela legislação pertinente; 

VII – valer-se de agenciador de serviços, mediante participação desse nos honorários a 

receber; 

VIII – concorrer para a realização de ato contrário à legislação ou destinado a fraudá-la ou 

praticar, no exercício da profissão, ato definido como crime ou contravenção; 
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IX – solicitar ou receber do cliente ou empregador qualquer vantagem que saiba para 

aplicação ilícita; 

X – prejudicar, culposa ou dolosamente, interesse confiado a sua responsabilidade 

profissional; 

XI – recusar-se a prestar contas de quantias que lhe forem, comprovadamente, confiadas; 

XII – reter abusivamente livros, papéis ou documentos, comprovadamente confiados à sua 

guarda; 

XIII – aconselhar o cliente ou o empregador contra disposições expressas em lei ou contra os 

Princípios de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade editadas pelo Conselho 

Federal de Contabilidade; 

(Redação alterada pela Resolução CFC nº 1.307/10, de 09/12/2010) 

XIV – exercer atividade ou ligar o seu nome a empreendimentos com finalidades ilícitas; 

XV – revelar negociação confidenciada pelo cliente ou empregador para acordo ou transação 

que, comprovadamente, tenha tido conhecimento; 

XVI – emitir referência que identifique o cliente ou empregador, com quebra de sigilo 

profissional, em publicação em que haja menção a trabalho que tenha realizado ou orientado, 

salvo quando autorizado por eles; 

XVII – iludir ou tentar iludir a boa-fé de cliente, empregador ou de terceiros, alterando ou 

deturpando o exato teor de documentos, bem como fornecendo falsas informações ou 

elaborando peças contábeis inidôneas; 

XVIII – não cumprir, no prazo estabelecido, determinação dos Conselhos Regionais de 

Contabilidade, depois de regularmente notificado; 

XIX – intitular-se com categoria profissional que não possua, na profissão contábil; 

XX – executar trabalhos técnicos contábeis sem observância dos Princípios de Contabilidade 

e das Normas Brasileiras de Contabilidade editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade; 

(Redação alterada pela Resolução CFC nº 1.307/10, de 09/12/2010) 

XXI – renunciar à liberdade profissional, devendo evitar quaisquer restrições ou imposições 

que possam prejudicar a eficácia e correção de seu trabalho; 

XXII – publicar ou distribuir, em seu nome, trabalho científico ou técnico do qual não tenha 

participado; 

XXIII – Apropriar-se indevidamente de valores confiados a sua guarda; 

(Criado pelo Art. 12, da Resolução CFC nº 1.307/10, de 09/12/2010) 

XXIV – Exercer a profissão demonstrando comprovada incapacidade técnica. 

(Criado pelo Art. 13, da Resolução CFC nº 1.307/10, de 09/12/2010) 
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XXV – Deixar de apresentar documentos e informações quando solicitado pela fiscalização 

dos Conselhos Regionais. 

(Criado pelo Art. 14, da Resolução CFC nº 1.307/10, de 09/12/2010) 

Art. 4º O Profissional da Contabilidade poderá publicar relatório, parecer ou trabalho técnico-

profissional, assinado e sob sua responsabilidade. 

(Redação alterada pela Resolução CFC nº 1.307/10, de 09/12/2010) 

Art. 5º O Contador, quando perito, assistente técnico, auditor ou árbitro, deverá; 

I – recusar sua indicação quando reconheça não se achar capacitado em face da especialização 

requerida; 

II – abster-se de interpretações tendenciosas sobre a matéria que constitui objeto de perícia, 

mantendo absoluta independência moral e técnica na elaboração do respectivo laudo; 

III – abster-se de expender argumentos ou dar a conhecer sua convicção pessoal sobre os 

direitos de quaisquer das partes interessadas, ou da justiça da causa em que estiver servindo, 

mantendo seu laudo no âmbito técnico e limitado aos quesitos propostos; 

IV – considerar com imparcialidade o pensamento exposto em laudo submetido à sua 

apreciação; 

V – mencionar obrigatoriamente fatos que conheça e repute em condições de exercer efeito 

sobre peças contábeis objeto de seu trabalho, respeitado o disposto no inciso II do art. 2º; 

VI – abster-se de dar parecer ou emitir opinião sem estar suficientemente informado e munido 

de documentos; 

VII – assinalar equívocos ou divergências que encontrar no que concerne à aplicação dos 

Princípios de Contabilidade e Normas Brasileiras de Contabilidade editadas pelo CFC; 

(Redação alterada pela Resolução CFC nº 1.307/10, de 09/12/2010) 

VIII – considerar-se impedido para emitir parecer ou elaborar laudos sobre peças contábeis, 

observando as restrições contidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade editadas pelo 

Conselho Federal de Contabilidade; 

IX – atender à Fiscalização dos Conselhos Regionais de Contabilidade e Conselho Federal de 

Contabilidade no sentido de colocar à disposição desses, sempre que solicitado, papéis de 

trabalho, relatórios e outros documentos que deram origem e orientaram a execução do seu 

trabalho. 

CAPÍTULO III 

DO VALOR DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS 

Art. 6º O Profissional da Contabilidade deve fixar previamente o valor dos serviços, por 

contrato escrito, considerados os elementos seguintes: 
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(Redação alterada pela Resolução CFC nº 1.307/10, de 09/12/2010) 

I – a relevância, o vulto, a complexidade e a dificuldade do serviço a executar; 

II – o tempo que será consumido para a realização do trabalho; 

III – a possibilidade de ficar impedido da realização de outros serviços; 

IV – o resultado lícito favorável que para o contratante advirá com o serviço prestado; 

V – a peculiaridade de tratar-se de cliente eventual, habitual ou permanente; 

VI – o local em que o serviço será prestado. 

Art. 7º O Profissional da Contabilidade poderá transferir o contrato de serviços a seu cargo a 

outro profissional, com a anuência do cliente, sempre por escrito, de acordo com as normas 

expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade. 

(Redação alterada pela Resolução CFC nº 1.307/10, de 09/12/2010) 

Parágrafo único. O Profissional da Contabilidade poderá transferir parcialmente a execução 

dos serviços a seu cargo a outro profissional, mantendo sempre como sua a responsabilidade 

técnica. 

(Redação alterada pela Resolução CFC nº 1.307/10, de 09/12/2010) 

Art. 8º É vedado ao Profissional da Contabilidade oferecer ou disputar serviços profissionais 

mediante aviltamento de honorários ou em concorrência desleal. 

(Redação alterada pela Resolução CFC nº 1.307/10, de 09/12/2010) 

CAPÍTULO IV 

DOS DEVERES EM RELAÇÃO AOS COLEGAS E À CLASSE 

Art. 9º A conduta do Profissional da Contabilidade com relação aos colegas deve ser pautada 

nos princípios de consideração, respeito, apreço e solidariedade, em consonância com os 

postulados de harmonia da classe. 

(Redação alterada pela Resolução CFC nº 1.307/10, de 09/12/2010) 

Parágrafo único. O espírito de solidariedade, mesmo na condição de empregado, não induz 

nem justifica a participação ou conivência com o erro ou com os atos infringentes de normas 

éticas ou legais que regem o exercício da profissão. 

Art. 10 O Profissional da Contabilidade deve, em relação aos colegas, observar as seguintes 

normas de conduta: 

(Redação alterada pela Resolução CFC nº 1.307/10, de 09/12/2010) 

I – abster-se de fazer referências prejudiciais ou de qualquer modo desabonadoras; 

II – abster-se da aceitação de encargo profissional em substituição a colega que dele tenha 

desistido para preservar a dignidade ou os interesses da profissão ou da classe, desde que 

permaneçam as mesmas condições que ditaram o referido procedimento; 
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III – jamais apropriar-se de trabalhos, iniciativas ou de soluções encontradas por colegas, que 

deles não tenha participado, apresentando-os como próprios; 

IV – evitar desentendimentos com o colega a que vier a substituir no exercício profissional. 

Art. 11 O Profissional da Contabilidade deve, com relação à classe, observar as seguintes 

normas de conduta: 

(Redação alterada pela Resolução CFC nº 1.307/10, de 09/12/2010) 

I – prestar seu concurso moral, intelectual e material, salvo circunstâncias especiais que 

justifiquem a sua recusa; 

II – zelar pelo prestígio da classe, pela dignidade profissional e pelo aperfeiçoamento de suas 

instituições; 

III – aceitar o desempenho de cargo de dirigente nas entidades de classe, admitindo-se a justa 

recusa; 

IV – acatar as resoluções votadas pela classe contábil, inclusive quanto a honorários 

profissionais; 

V – zelar pelo cumprimento deste Código; 

VI – não formular juízos depreciativos sobre a classe contábil; 

VII – representar perante os órgãos competentes sobre irregularidades comprovadamente 

ocorridas na administração de entidade da classe contábil; 

VIII – jamais utilizar-se de posição ocupada na direção de entidades de classe em benefício 

próprio ou para proveito pessoal. 

CAPÍTULO V 

DAS PENALIDADES 

Art. 12 A transgressão de preceito deste Código constitui infração ética, sancionada, segundo 

a gravidade, com a aplicação de uma das seguintes penalidades: 

I – advertência reservada; 

II – censura reservada; 

III – censura pública. 

§ 1º Na aplicação das sanções éticas, podem ser consideradas como atenuantes: 

(Redação alterada pela Resolução CFC nº 1.307/10, de 09/12/2010) 

I – ação desenvolvida em defesa de prerrogativa profissional; 

(Redação alterada pela Resolução CFC nº 1.307/10, de 09/12/2010) 

II – ausência de punição ética anterior; 

(Redação alterada pela Resolução CFC nº 1.307/10, de 09/12/2010) 

III – prestação de relevantes serviços à Contabilidade. 
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(Redação alterada pela Resolução CFC nº 1.307/10, de 09/12/2010) 

§ 2º Na aplicação das sanções éticas, podem ser consideradas como agravantes: 

(Criado pelo Art. 25, da Resolução CFC nº 1.307/10, de 09/12/2010) 

I – Ação cometida que resulte em ato que denigra publicamente a imagem do Profissional da 

Contabilidade; 

(Criado pelo Art. 25, da Resolução CFC nº 1.307/10, de 09/12/2010) 

II – punição ética anterior transitada em julgado. 

(Criado pelo Art. 25, da Resolução CFC nº 1.307/10, de 09/12/2010) 

Art. 13 O julgamento das questões relacionadas à transgressão de preceitos do Código de 

Ética incumbe, originariamente, aos Conselhos Regionais de Contabilidade, que funcionarão 

como Tribunais Regionais de Ética e Disciplina, facultado recurso dotado de efeito 

suspensivo, interposto no prazo de quinze dias para o Conselho Federal de Contabilidade em 

sua condição de Tribunal Superior de Ética e Disciplina. 

(Redação alterada pela Resolução CFC nº 950, de 29 de novembro de 2002) 

§ 1º O recurso voluntário somente será encaminhado ao Tribunal 

Superior de Ética e Disciplina se o Tribunal Regional de Ética e Disciplina respectivo 

mantiver ou reformar parcialmente a decisão. 

(Redação alterada pela Resolução CFC nº 950, de 29 de novembro de 2002) 

§ 2º Na hipótese do inciso III do art. 12, o Tribunal Regional de Ética e Disciplina deverá 

recorrer exofficio de sua própria decisão (aplicação de pena de Censura Pública). 

(Redação alterada pela Resolução CFC nº 950, de 29 de novembro de 2002) 

§ 3º Quando se tratar de denúncia, o Conselho Regional de Contabilidade comunicará ao 

denunciante a instauração do processo até trinta dias após esgotado o prazo de defesa. 

(Renumerado pela Resolução CFC nº 819, de 20 de novembro de 1997) 

Art. 14 O Profissional da Contabilidade poderá requerer desagravo público ao Conselho 

Regional de Contabilidade, quando atingido, pública e injustamente, no exercício de sua 

profissão. 

(Redação alterada pela Resolução CFC nº 1.307/10, de 09/12/2010) 

CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

(Criado pelo Art. 27, da Resolução CFC nº 1.307/10, de 09/12/2010) 

Art. 15 Este Código de Ética Profissional se aplica aos Contadores e Técnicos em 

Contabilidade regidos pelo Decreto-Lei nº. 9.295/46, alterado pela Lei nº. 12.249/10. 

(Criado pelo Art. 28, da Resolução CFC nº 1.307/10, de 09/12/2010). 


