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1. Resumo 

Área/ assunto e tema:  

 Responsabilidade social e Ética Profissional de Contabilidade 

 

Título:  

 O código de ética e a valorização do contador. 

 

Justificativa:  

 Mostra como a contabilidade está perante a sociedade e como ela é 
realmente importante na vida profissional e na vida pessoal. 

 

Problema:  

 Descrédito contábil, o profissional contábil é visto como uma pessoa 
honesta, porém não confiável. 

 

Objetivo Geral e específico:  

 Métodos de valorização do Profissional Contábil e como o Código de 
Ética pode influenciar. 
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Método para coleta e análise de dados: 

 Questionário – Contadores e Alunos de diversos cursos. 

 



2. Introdução 

 Este artigo tem a finalidade de discutir sobre o tema O Código de ética e 

a Valorização do Contador, com o intuito de estimular a compreensão do 

trabalho exercido pelo profissional contábil. Sobre tudo conscientizar no que 

tange a integridade, honestidade e ética, zelando pela moralidade da 

sociedade e também garantindo transparência nos procedimentos contábeis. 

 O tema ético está relacionado na vida nas pessoas, em pequenas e 

grandes decisões que se tomam, na resolução de problemas do dia a dia e nas 

várias escolhas que surgem ao longo da vida. Esse tema surge na escolha 

entre o caminho mais fácil e o mais correto, entre o sentimento e o dever, entre 

a obediência e a consciência, enfim, em meio a pequenos ou grandes conflitos.  

 Este tema foi abordado por diversos pensadores, sendo eles: Sócrates, 

Aristóteles, Platão, Adolfo Vásquez, entre outros. 

 A ética é uma das bases da civilização ocidental e é essencial para 

pessoas, organizações e para a sociedade de maneira geral. Á medida que os 

grupos sociais vão se afastando da ética, a convivência se deteriora e as 

sociedades não evoluem. 

 Todo homem possui um senso ético, uma espécie de “consciência 

moral”, estando constantemente avaliando e julgando suas ações para saber 

se são boas ou más, certas ou erradas, justas ou injustas. O que nos leva a 

pergunta: Porque o contador é visto como um profissional correto, porém não 

confiável? 

   



3. Metodologia 

Ética                                                                                                                            

 A ética nasceu na Grécia, praticamente junto com a filosofia, embora 

seus preceitos fossem praticados entre outros povos desde os primórdios da 

humanidade, mesclados ao contexto mítico e religioso, tentando pautar regras 

de comportamento para permitir o convívio entre indivíduos no conjunto da 

sociedade. 

 A maioria dos autores atribuem a tradição socrática um olhar mais atento 

sobre problemáticas em torno da ética. Para Sócrates, o verdadeiro objeto do 

conhecimento seria a alma humana, onde reside a verdade e a possibilidade 

de alcançar a felicidade. 

 A palavra ética deriva da palavra grega ethos, que significa “modo de 

ser” ou “caráter” e ficou conhecida como filosofia moral. Originariamente, é 

sinônimo de moral, porém ela não cria a moral, termo origina do latim, mos, 

mores, que também significa costume, estabelece regras de conduta para o 

bem estar da sociedade.  

 A ética depara com uma experiência histórico-social no terreno da moral, 

ou seja, com uma série de práticas morais já em vigor, tentando determinar à 

essência da moral, sua origem, as condições, as fontes de avaliação, princípio 

que rege a mudança moral, entre outros. 

  Ao longo da história da humanidade, a ética foi entendida como parte 

integrante do pensamento filosófico, que por sua vez ficou conhecido como 

filosofia moral. Os filósofos, cada um em sua época, procuraram estabelecer 

princípios e pressupostos de compreensão da ética e da moral. Em cada 

época, o campo de compreensão foi se ampliando e adquirindo novos sentidos; 

isto fez com que as ações e as condutas das pessoas fossem sendo 

compreendidas de maneira diferenciada. 

 A partir de Aristóteles a ética passou a ser a ciência da moral e se tornou 

a disciplina que estuda e regula as ações do comportamento humano. Os 

costumes do comportamento humano acabam influenciando a moral, 

inspirando a criação ou mudança de princípios éticos que as sociedades 

assumem como seus valores maiores e aos quais os costumes devem se 

submeter.  



 A ética de Aristóteles baseada nas ideias de Platão e Sócrates 

fundamentados na ideia do bem e está reunida a sua filosofia política, já que 

para ele a comunidade social e política é o meio necessário para o exercício da 

moral. Onde desenvolveram um conceito baseado no que seria o bem, o certo 

e o correto. 

 Em relação a moral, podemos dizer que é um caráter social e 

compreende não somente as normas ou regras de ação, mas também o 

comportamento que deve ser tanto o conjunto dos princípios, valores e 

prescrições que os homens agem numa sociedade, para conseguir controlar 

essa vida e ter um convívio bom. 

 Adolfo Sanches Vásquez define a moral como sendo: 

 
Ciência que cuida dos problemas que se apresentam nas relações 
afetivas, reais, entre os indivíduos ou quando se julgam certas 
decisões e ações dos mesmos. Mas trata-se de problemas cuja 
solução não concerne somente à pessoa que os propõe, mas também 
a outras pessoas que sofrerão as conseqüências da sua decisão e da 
sua ação (VÁSQUEZ, 1998, p. 13). 
 

 Os princípios éticos podem existir naturalmente, por consenso da 

sociedade, bem como podem apresentar de forma escrita, o código de ética. 

Esse, todavia, sendo obrigatório aos praticantes, tornando possível que seja 

assegurada sua observância. 

 Comportamento ético exige mais que leis, normas, regulamentos. 

Nenhum código de ética contempla todas as situações que surgem e exige do 

profissional um julgamento pessoal, subjetivo sobre o comportamento ético.  

  

Ética Profissional 

Ética é o ponto chave para conviver em sociedade, pois através dela se 

exercita o respeito. A Ética Profissional é um conjunto de atitudes e valores 

positivos aplicados no exercício de qualquer profissão. É por meio dela que se 

dá as relações interpessoais no trabalho, principalmente respeito e bem-estar 

ao profissional e evita atitudes inadequadas que podem afetar o desempenho 

de uma empresa. A ética profissional é para todos os cargos, pois 

comportamentos antiéticos abalam o clima e andamento da equipe.  



A ética profissional é composta por seis fatores principais, são eles: 

Honestidade - falar sempre a verdade; Sigilo - há assuntos que são 

confidenciais e não dizem respeito a determinados grupos, este é protegido por 

lei e acarreta pena caso seja quebrado; Competência - engloba tudo o que tem 

a finalidade de realizar um bom trabalho, compromisso, organização e 

capacidade; Prudência - realizar as tarefas da forma mais correta possível, 

respeitar a hierarquia, ter cuidado com comentários e brincadeiras; Humildade - 

reconhecer os próprios erros, saber ouvir e perguntar quando há dúvidas; 

Imparcialidade - não tratar as pessoas com desigualdade e saber separar a 

relação pessoal da profissional; 

Grande parte das profissões possuem conselhos responsáveis pela 

elaboração do código de ética específico, como por exemplo o Código de Ética 

do Contador. Estes códigos estão relacionados a procedimentos e normas 

padrões das áreas e são necessários por questão de segurança, pois prevêem 

penas em leis para o caso de violação. 

 

Ética do Profissional Contador 

 A contabilidade é uma ciência social, que estuda, mensura, registra e 

controla as variações patrimoniais no tempo, sendo muito antiga, tão antiga 

quanto a história da civilização. Surgiu de forma mais concreta quando 

começou a se ter a necessidade de registrar as trocas de mercadorias e 

efetuar  a cobrança de impostos de uma maneira geral .Ao passo que o homem 

buscava saber qual parte lhe cabia durante uma transação e como fazer para 

aumentar suas posses e riquezas; pensando em melhorias futuras, começou a 

serem feitos os registros, com a finalidade de saber suas reais possibilidades 

de uso e consumo e mais tarde quantidade de  produção. 

 Durante sua evolução, a contabilidade passou por diversos períodos, 

dentre eles o Mundo Antigo, Mundo Medieval (surge à contabilidade por 

partículas dobradas), Contabilidade Moderna e a Contabilidade do Mundo 

Cientifico, a qual estamos atualmente.  

 Podemos compreender que o objetivo da contabilidade seja fornecer 

informações econômicas, financeiras, física do patrimônio e suas modificações, 



através de registros e diagnósticos expressos em forma de relatos, pareceres, 

tabelas dentre outros, tanto para pessoas físicas quanto para as jurídicas, 

sendo assim o objetivo do contador é tornar isso possível. A figura do contador 

atualmente passou a ser de extrema importância no desenvolvimento das 

pequenas e médias empresas, e na estabilidade das grandes empresas, 

podendo garantir o sucesso ou o fracasso das mesmas, exigindo que o 

contador seja um profissional integro e idôneo com dedicação e zelo à suas 

responsabilidades, sendo esses os princípios que devem ser seguidos para 

manter o respeito à classe Contábil e fazer jus a confiança a eles entregue. 

 A fim de evitar que os profissionais contábeis agissem de forma 

equivocada o Conselho Federal de Contabilidade aprovou a lei 803/96 que 

regulamentava o Exercício do Profissional da Contabilidade, onde em seu 

Art.1º diz categoricamente: “Este Código de Ética Profissional tem por objetivo 

fixar a forma pela qual se devem conduzir os contabilistas, quando no exercício 

profissional.”, ou seja, um manual de postura para o profissional de 

contabilidade perante os princípios e as regras impostas, a fim de estimular a 

execução da lei e, sobretudo conscientizar o profissional contábil no que diz 

respeito à integridade, honestidade e ética, zelando pela moralidade da classe 

e, sobretudo garantindo transparência nos procedimentos contábeis. 

 No momento a contabilidade esta passando por grandes alterações 

devido as novas Normas Brasileiras de Contabilidade que foram adequadas ao 

padrão internacional através da Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010, que 

atualizou o Decreto-lei nº 9.295, que rege a profissão sendo editado em 27 de 

maio de 1946, sua modernização e atualização tornaram-se fundamentais e as 

mudanças abrangeram também o Código de Ética da profissão. Elaborado em 

1970, com nova versão em 1996, pelo CFC (Conselho Federal de 

Contabilidade), o Código de Ética define as obrigações e proibições, os 

deveres perante os colegas e a classe e as penalidades a serem aplicadas 

caso necessário. O Código de Ética Profissional do Contabilista passa a se 

chamar Código de Ética Profissional do Contador devendo ser seguido tanto 

pelos Contadores, quanto pelos Técnicos em Contabilidade, conforme segue 

resolução: 



“Resolução CFC nº. 803/96, de 10 de outubro de 1996 aprova O CÓDIGO DE 
ÉTICA DO PROFISSIONAL CONTADOR - CEPC.  

O Conselho Federal de Contabilidade, no exercício de suas atribuições legais e 
regimentais, considerando que o Código de Ética Profissional do Profissional 
da Contabilidade, aprovado em 1970, representou o alcance de uma meta que 
se tornou marcante no campo do exercício profissional; Considerando que, 
decorridos 26 (vinte e seis) anos de vigência do Código de Ética Profissional do 
Profissional da Contabilidade, a intensificação do relacionamento do 
Profissional da Contabilidade com a sociedade e com o próprio grupo 
profissional exige uma atualização dos conceitos éticos na área da atividade 
contábil; Considerando que, nos últimos 05 (cinco) anos, o Conselho Federal 
de Contabilidade vem colhendo sugestões dos diversos segmentos da 
comunidade contábil a fim de aprimorar os princípios do Código de Ética 
Profissional do Profissional da Contabilidade – CEPC; Considerando que os 
integrantes da Câmara de Ética do Conselho Federal de Contabilidade, após 
um profundo estudo de todas as sugestões remetidas ao órgão federal, 
apresentaram uma redação final, Resolve: Art. 1º. Fica aprovado o anexo 
CÓDIGO DE ÉTICA DO PROFISSIONAL CONTADOR. Art. 2º. Fica revogada a 
Resolução CFC nº 290/70 (DOU, 29/10/70, seção 2, pág. 2937). Art.3º.A 
presente Resolução entra em vigor na data de sua aprovação.” 

Contador José Maria Martins Mendes - Presidente 

CÓDIGO DE ÉTCA DO PROFISSIONAL CONTADOR 

 


