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1. INTRODUÇÃO 

 

A ética é necessária não apenas para a vida pessoal do indivíduo, mas também para a 

profissional. De acordo com estudos dos costumes da conduta humana, a Ética influencia a 

Moral, estimulando a formação ou a transformação dos princípios adotados pelas sociedades, 

interferindo no comportamento ético dos indivíduos (BARROS, 2010). 

O código de ética é uma ferramenta de auxílio ao contador podendo ser consultado a 

qualquer instante, para tirar dúvidas sobre algum dilema e tendo ciência das consequências de 

suas atitudes errôneas. Diante de um erro ou uma fraude ocorrem consequências que 

poderiam ser evitadas. 

O código de ética contábil é constituído de normas e condutas que orientam e 

conscientizam as atitudes e ações do contador na prática contábil do dia a dia. Procurando 

assim uniformizar as atitudes dos contadores, ditando quais os comportamentos adequados o 

profissional deve ter junto as atividades exercidas e quais as atitudes inadequadas e suas 

punições.  

Ao entrar em vigência, em 1º de junho, a NBC PG 01 vai orientar a atuação 

da classe com base nesses conceitos edificados historicamente pela 

profissão, mas também terá o papel de conduzir as ações dos contadores 

conforme a realidade do século XXI. Nesse sentido, o Código está alinhado 

aos padrões internacionais de ética profissional provenientes da Federação 

Internacional de Contadores (Girotto, Maristela 

https://cfc.org.br/noticias/codigo-de-etica-profissional-do-contador-e-

atualizado-saiba-o-que-mudou/). 

Esta pesquisa tratou-se de um estudo de caso, sendo uma pesquisa quantitativa, pois, 

foi desenvolvida com diversos contadores, situados no município de Patrocínio/MG, por meio 

da aplicação de um questionário estruturado, para buscar se os mesmos estão atentos às novas 

alterações do código de ética contábil. 

Justificou-se este estudo pelo motivo que o código de ética contábil é constituído de 

normas e condutas que orientam, conscientizam e padronizam as atividades exercidas pelo 

contador e o profissional contábil, devendo sempre estar atento ao mesmo e suas mudanças, 

também às normas federais e estaduais que abrangem a contabilidade, já que o contador lida 

de forma direta com informações importantes ligadas às finanças de seus clientes, devendo 

sempre ser um profissional íntegro. 

Assim, o trabalho buscou descobrir qual a visão dos contadores atuantes na área 

contábil sobre as novas mudanças no código de ética. 

O problema da pesquisa foi: Quais são as novas mudanças do Código de Ética e se os 

Contadores estão atentos às suas novas alterações? 

https://cfc.org.br/noticias/codigo-de-etica-profissional-do-contador-e-atualizado-saiba-o-que-mudou/
https://cfc.org.br/noticias/codigo-de-etica-profissional-do-contador-e-atualizado-saiba-o-que-mudou/
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 - Objetivo Geral  

 

O objetivo deste trabalho foi verificar quais foram as mudanças que ocorreram no 

Código de Ética do Contador e se os Contadores estão atentos às alterações. 

 

2.2 - Objetivos Específicos 

 

• Verificar se os contadores possuem conhecimento sobre às mudanças no Código de 

ética; 

• Identificar a importância da ética contábil para o desenvolvimento da profissão; 

• Ressaltar as novas alterações do Código de Ética Contábil. 
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3. DESENVOLVIMENTO 

 

NOVAS MUDANÇAS NO CÓDIGO DE ÉTICA CONTÁBIL: um estudo de caso para 

verificar se o contador está atento às alterações ocorridas no código 

 

LARISSA CAROLINA SILVA1 

MAÍRA DOS REIS ARAÚJO2 

 

RESUMO 

 

Introdução: O contador deve exercer sua profissão com competência e ética, devendo sempre 

ser sincero, honesto, e correto na abordagem de seu trabalho profissional, além de sempre 

conduzir seus atos para que traga créditos a profissão, deve também passar ao cliente 

confiança, transparência e fidelidade nas informações contábeis, pois é através delas que é 

avaliada a real situação das empresas e dos negócios. Objetivo: O objetivo deste trabalho foi 

verificar quais são as novas mudanças do Código de Ética e se os Contadores estão atentos às 

novas alterações. Material e métodos: Esta pesquisa tratou-se de um estudo de caso, sendo 

uma pesquisa quantitativa, pois, foi desenvolvida com diversos contadores, situados no 

município de Patrocínio/MG, por meio da aplicação de um questionário estruturado. Foram 

realizados os cálculos estatísticos, buscando identificar os percentuais correspondentes a cada 

resposta, de forma a identificar a percepção dos contadores sobre a atualização do código de 

ética contábil. Resultados: Notou-se que os contadores possuem ciência do código de ética 

contábil e que deve sempre ser seguido à risca, deve-se zelar pelo prestígio da classe, respeito, 

apreço, solidariedade e também pela dignidade profissional, acreditando que a ética é 

prioridade para que haja harmonia entre os profissionais da contabilidade. Conclusão: O 

objetivo deste estudo foi alcançado, pois, verificou-se quais foram as novas mudanças do 

Código de Ética que entraram em vigor no dia 1° de junho de 2019, foi verificado também 

que os contadores, na maioria, estão atentos a essas alterações e sua relevância na profissão 

contábil atual.  

 

Palavras-chave: Código de Ética, Contador, Ética, Mudanças. 

  

ABSTRACT 

 

Introduction: The accountant must exercise his profession with competence and ethics, 

always being sincere, honest, and correct in the approach of his professional work, and always 

conducting his actions to bring credits to the profession, must also give the client confidence, 

transparency. and fidelity in accounting information, because it is through them that the real 

situation of companies and businesses is evaluated. Objective: The objective of this paper 

 
1 Graduada no curso de Ciências Contábeis do UNICERP; 
2 Professora Orientadora. Especialista e Docente do Curso de Graduação em Ciências Contábeis, do UNICERP; 
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was to verify what are the new changes of the Code of Ethics and if the Accountants are 

aware of the new changes. Material and methods: This research was a case study, being a 

quantitative research, because it was developed with several counters, located in the city of 

Patrocínio / MG, through the application of a structured questionnaire. Statistical calculations 

were performed, seeking to identify the percentages corresponding to each answer, in order to 

identify the perception of accountants about the update of the accounting ethics code. 

Results: It was noted that accountants are aware of the accounting code of ethics and that 

should be followed strictly, care must be taken to the prestige of the class, respect, 

appreciation and solidarity also by professional dignity, believing that ethics is a priority for 

harmony between accounting professionals. Conclusion: The objective of this study was 

achieved because it was verified what were the new changes of the Code of Ethics that took 

effect on June 1st, 2019, it was also researched that the accountants mostly are aware of these 

changes and its relevance in the current accounting profession. 

 

Keywords: Code of Ethics, Accountant, Ethics, Changes. 
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3.1 - INTRODUÇÃO 

 

A ética é necessária não apenas para a vida pessoal do indivíduo, mas também para a 

profissional. De acordo com estudos dos costumes da conduta humana, a Ética influencia a 

Moral, estimulando a formação ou a transformação dos princípios adotados pelas sociedades, 

interferindo no comportamento ético dos indivíduos (BARROS, 2010). 

A ética é uma ferramenta de auxílio ao contador podendo ser consultado a qualquer 

instante, para tirar dúvidas de algum dilema e tendo ciência das consequências de suas 

atitudes errôneas. Diante de um erro ou uma fraude ocorrem consequências que poderiam ser 

evitadas. 

O código de ética contábil é constituído de normas e condutas que orientam e 

conscientizam as atitudes e ações do contador na prática contábil do dia-a-dia. Procurando 

assim uniformizar as atitudes dos contadores, ditando quais os comportamentos adequados o 

profissional deve ter junto as atividades exercidas e quais as atitudes inadequadas e suas 

punições.  

Ao entrar em vigência, em 1º de junho, a NBC PG 01 vai orientar a atuação 

da classe com base nesses conceitos edificados historicamente pela 

profissão, mas também terá o papel de conduzir as ações dos contadores 

conforme a realidade do século XXI. Nesse sentido, o Código está alinhado 

aos padrões internacionais de ética profissional provenientes da Federação 

Internacional de Contadores (Girotto, Maristela 

https://cfc.org.br/noticias/codigo-de-etica-profissional-do-contador-e-

atualizado-saiba-o-que-mudou/). 

Esta pesquisa tratou-se de um estudo de caso, sendo uma pesquisa quantitativa, pois, 

foi desenvolvida com diversos contadores, situados no município de Patrocínio/MG, por meio 

da aplicação de um questionário estruturado, para buscar se os mesmos estão atentos às novas 

alterações do código de ética contábil. 

Justificou-se este estudo pelo motivo que o código de ética contábil é constituído de 

normas e condutas que orientam, conscientizam e padronizam as atividades exercidas pelo 

contador e o profissional contábil, devendo sempre estar atento ao mesmo e suas mudanças, e 

também às normas federais e estaduais que abrangem a contabilidade, já que o contador lida 

de forma direta com informações importantes ligadas às finanças de seus clientes, devendo 

sempre ser um profissional íntegro. 

Assim, o trabalho buscou descobrir qual a visão dos contadores atuantes na área 

contábil sobre as novas mudanças no código de ética. 

Tendo como objetivo deste trabalho verificar quais são as novas mudanças do Código 

de Ética e se os Contadores estão atentos às suas novas alterações. Possuindo também como 

https://cfc.org.br/noticias/codigo-de-etica-profissional-do-contador-e-atualizado-saiba-o-que-mudou/
https://cfc.org.br/noticias/codigo-de-etica-profissional-do-contador-e-atualizado-saiba-o-que-mudou/
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objetivos específicos verificar se os contadores estão atentos as alterações realizadas no 

código de ética contábil e possuem conhecimento sobre, identificar a importância da ética 

contábil para o desenvolvimento da profissão, ressaltar os contadores a importância de se 

adquirir os valores éticos. 

Tem-se como problema da pesquisa: Quais são as novas mudanças do Código de Ética 

e se os Contadores estão atentos suas novas alterações? 

 

3.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.2.1 - Tipo de estudo 

 

Tratou-se de um estudo de caso, uma vez que foi desenvolvido com vários contadores 

e, portanto, permitiu conhecer profundamente o tema que foi abordado em questão. Para YIN 

(2005), esse tipo de estudo é empírico e tem a finalidade de compreender um fenômeno, 

dentro do contexto em que ocorre. Tratou ainda de uma pesquisa quantitativa, uma vez que os 

resultados alcançados foram expostos por meio de análises estatísticas, tabelas e gráficos. 

Para FONSECA (2002), em pesquisas quantitativas, os resultados podem ser quantificados e 

o estudo é centrado na objetividade, que somente pode ser compreendida com base na análise 

dos dados coletados, a partir de instrumentos neutros e padronizados, que usam linguagem 

matemática para descrever os fenômenos e suas variáveis. 

 

3.2.2 - Local do estudo  

 

Esta pesquisa foi desenvolvida com diversos contadores, situados no município de 

Patrocínio/MG.  

 

3.2.3 - População e amostra 

 

 Tem-se como população para esse estudo 180 contadores associados e não 

associados do sindicado dos contabilistas de Patrocínio/MG, e a amostra foi formada por 15 

(quinze) profissionais associados, correspondendo a 8,33% da população. Além de trabalhar 

como contador foram adotados, como critérios para participar da pesquisa: (1) ter mais de 18 

anos; (2) assinar o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE); (3) responder ao 
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instrumento de coleta de dados; (4) querer participar do estudo; (5) possuir CRC ativo. Não 

haverá distinção em relação a gênero ou função exercida na empresa.  

 

3.2.4 - Coleta dos dados 

 

A coleta de dados para a pesquisa aconteceu por meio da aplicação de um questionário 

estruturado, aplicado durante o mês de agosto e setembro de 2019, contendo questões 

fechadas, junto à amostra selecionada. As perguntas foram elaboradas pela própria 

pesquisadora (APÊNDICE A), permitindo atingir os objetivos propostos. 

 

3.2.5 - Análise dos resultados 

 

 Com os questionários respondidos, cada item foi analisado separadamente. Em 

seguida, foram realizados os cálculos estatísticos, buscando identificar os percentuais 

correspondentes a cada resposta, de forma a identificar a percepção dos contadores sobre a 

atualização do código de ética contábil. Para ilustrar as informações, foram apresentados 

gráficos e tabelas referentes às respostas coletadas. Este estudo foi submetido à avaliação do 

Comitê de Ética em Pesquisa do UNICERP (COEP/UNICERP) e pelo Reitor do Centro 

Universitário do Cerrado Patrocínio (UNICERP), dos quais obteve aprovação. Obteve 

também a autorização dos profissionais antes da realização da pesquisa. 

 

3.3 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.3.1 - Ética e Moral 

 

Ética e Moral são duas palavras que caminham juntas, referindo-se ao modo de vida 

do ser humano, mas possuem significados diferentes. Para Valls (1994, p. 7), "A ética é 

daquelas coisas que todo mundo sabe o que são, mas que não são fáceis de explicar, quando 

alguém pergunta". 
 

Tradicionalmente a ética é entendida como um estudo ou uma reflexão, 

científica ou filosófica, e eventualmente até teológica, sobre os costumes ou 

sobre as ações humanas. Mas também chamamos de ética a própria vida, 

quando conforme aos costumes considerados corretos. A ética pode ser o 

estudo das ações ou dos costumes, e pode ser a própria realização de um tipo 

de comportamento (Valls 1994, p. 7). 
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A ética demonstra quais são as atitudes consideradas corretas ou não dentro da 

sociedade. Sendo um comportamento humano individual e social, que é absolutamente para a 

vida pessoal e profissional. 

Para Vasconcelos (2011), a Ética questiona valores a partir do modo de ser de um 

determinado povo, de uma determinada cultura. Está intimamente ligada a busca do bem e da 

felicidade.  

Sendo assim, a Ética busca uma conduta em que as pessoas possam conviver felizes e 

em paz, respeitando cada indivíduo, com todas as suas diferenças e diversidades culturais. 

Sá (2000), afirma que antes de qualquer convivência em sociedade, o indivíduo cresce 

no seio de sua família onde recebe as primeiras noções de comportamento ético.  

É a partir das primeiras noções de ética que o indivíduo forma seus princípios e 

valores, sendo que a maioria desses serão conservados por toda a vida, outros vão se 

modificando conforme o indivíduo cresce e convive com outras pessoas e outras crenças.  

Vázquez (2005), explica que: 

Moral vem do latim mos ou mores, “costume ou costumes” no sentido de 

conjunto de normas ou regras adquiridas por habito. A moral se refere, 

assim, ao comportamento adquirido ou modo de ser conquistado pelo 

homem. (VÁSQUEZ, 2005, p.24). 

Valls (1994), ainda cita em seu livro “O que é ética?” que a consciência moral seria 

aquela voz interior que diz o que devemos fazer, em todas as ocasiões, o bem e evitar o mal. 

A ética está ligada ao pensamento do agir e pode definir nossas ações diárias tanto 

pessoais quanto profissionais, já que no âmbito profissional também é exigida que seja 

seguida uma ética. Já a moral é a ação que está ligada a cultura de cada pessoa, tendo 

alterações de acordo com cada região, religião, família e até mesmo com o tempo. Com o 

passar dos anos a moral vai se alterando com as mudanças de hábito da sociedade. 

 

3.3.2 - Ética e o Contador 

 

Para a classe dos contadores existe o código de ética que deve ser seguido a fim de 

evitar problemas, como multas, cassação do registro entre outros.  

Mesmo diante de um código a ser seguido e punições, existem casos em que a 

auditoria contábil encontrou fraudes nos balanços que podem somar milhões, tornando seus 

contadores antiéticos por fraudarem valores e resultados, sonegarem impostos e tributos. 

Martins e Bencke (2018), diz que o profissional deve exercer e defender publicamente 

os princípios e valores éticos que são aplicados à classe, assim, contribuindo para uma 
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imagem íntegra e verdadeira da profissão. 

O contador como profissional indispensável de qualquer empresa deve valorizar a todo 

o momento a sua classe, sendo honesto e transparente. 

Lisboa (2006) ressalta que os contadores sempre estão às margens com dilemas éticos, 

nos quais tem dever de exercer seu papel profissional perante as soluções mantendo-se nos 

princípios éticos da competência, integridade, sigilo e objetividade. 

Uma profissão responsável diretamente por toda área financeira da empresa deve 

possuir lealdade às normas da profissão. Um contador mal informado causa prejuízos às 

empresas. 

 

3.3.3 - Código de Ética  

 

O código de ética contábil é uma ferramenta para auxiliar e padronizar as ações dos 

contadores brasileiros. 

Criado em 1950, o Código de Ética ganhou o reforço, em sua aplicação, em 

1970. Houve também a atualização do Código, publicado por meio da 

Resolução CFC n.º 290/1970.Novo melhoramento no conteúdo ocorreu em 

1996, sendo revogado no dia 1º de junho de 2019, quando passará a viger a 

Norma Brasileira de Contabilidade (NBC PG). 

(https://cfc.org.br/noticias/codigo-de-etica-profissional-do-contador-e-

atualizado-saiba-o-que-mudou/) 

O contador deve defender, abertamente, os princípios e valores éticos aplicados a sua 

profissão, de tal modo a produzir uma imagem verdadeira. 

Diferente da ética pessoal onde o Estado não pode punir um cidadão pelo não 

cumprimento da ética, os conselhos federais e regionais de contabilidade possuem total 

liberdade para punir os contadores que não cumprem com a ética, seja com multas, suspensão 

ou em casos extremos a cassação do registro, impedindo que profissional atue na área. 

O código de ética é composto por objetivo, deveres e proibições, valores dos serviços 

profissionais, penalidades, disposições gerais, podendo ser descrito como uma ferramenta 

para auxiliar os contadores nas atividades exercidas na profissão de contador. Dentre as 

obrigações do um contador pode-se citar: exercer a profissão com zelo, diligência, 

honestidade e capacidade técnica, observando as Normas Brasileiras e a legislação vigente, 

guardar sigilo, ressalvados os casos previstos em lei ou quando solicitado por autoridades. 

Como tudo no mundo passa por evoluções não seria diferente com a contabilidade. 

Devido às mudanças da sociedade e da tecnologia foram necessárias alterações no código 

ética no decorrer da história. A recente atualização substituiu o Código que estava vigente até 

https://cfc.org.br/noticias/codigo-de-etica-profissional-do-contador-e-atualizado-saiba-o-que-mudou/
https://cfc.org.br/noticias/codigo-de-etica-profissional-do-contador-e-atualizado-saiba-o-que-mudou/
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31/05/2019, estabelecido por meio da Resolução CFC n.º 803/1996 com alterações 

posteriores. Mesmo havendo adaptações no código atual, existem princípios que vigoram os 

mesmos desde 1950. 

Ao entrar em vigência, em 1º de junho, a NBC PG 01 vai orientar a atuação 

da classe com base nesses conceitos edificados historicamente pela 

profissão, mas também terá o papel de conduzir as ações dos contadores 

conforme a realidade do século XXI. Nesse sentido, o Código está alinhado 

aos padrões internacionais de ética profissional provenientes da Federação 

Internacional de Contadores. (https://cfc.org.br/noticias/codigo-de-etica-

profissional-do-contador-e-atualizado-saiba-o-que-mudou/). 

O código de ética contábil passou por atualizações, sendo aprovado pelo Plenário do 

Conselho Federal de Contabilidade no dia 07 de fevereiro de 2019, começando a valer a partir 

do dia 01 de junho de 2019. O processo de atualização do Código de Ética teve início em 

2017 e encerramento no começo de 2019, foram mais de 100 sugestões analisadas por 

comissão especialmente constituída para essa finalidade. 

 

3.3.4 - Adições do Código de Ética 

 

O código que entrou em vigor no dia 1° de junho de 2019 foi alterado para a realidade 

do contador atual, com novas normas para melhor orientá-lo.  

Logo de início houve a substituição do termo profissional da contabilidade por 

Contador e a inclusão do artigo 15 da resolução CFC 803/96 e ajuste na redação de alguns 

incisos.  

No capítulo II, antes denominado como deveres e das proibições, agora passado a ser 

dos deveres, vedações e permissibilidades, foram adicionados os seguintes incisos: informar a 

quem de direito, obrigatoriamente, fatos que conheça e que considere em condições de 

exercer efeito sobre o objeto do trabalho, respeitado o disposto no inciso II;  

O inciso II diz que o contador deve guardar sigilo sobre o que souber em razão do 

exercício profissional, inclusive no âmbito do serviço público, ressalvados os casos previstos  

em lei ou quando solicitado por autoridades competentes, entre estas o Conselho Federal e os 

Conselhos Regionais de Contabilidade. 

Pode-se compreender que o contador tem a permissão de passar informações a quem 

por direto pode possuí-las ou com a devida autorização do responsável da empresa, desde que 

se mantenha o sigilo sobre informações que só cabe à empresa possuí-las, já que algumas 

informações contábeis trazem consigo dados extremamente valiosos para a empresa, que não 

devem de forma alguma serem repassados a terceiros. 

https://cfc.org.br/noticias/codigo-de-etica-profissional-do-contador-e-atualizado-saiba-o-que-mudou/
https://cfc.org.br/noticias/codigo-de-etica-profissional-do-contador-e-atualizado-saiba-o-que-mudou/
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Aplicar as salvaguardas previstas pela profissão, pela legislação, por 

regulamento ou por organização empregadora toda vez que identificar ou for 

alertado da existência de ameaças mencionadas nas normas de exercício da 

profissão contábil, observando o seguinte: tomar medidas razoáveis para 

evitar ou minimizar conflito de interesses; e quando não puder eliminar ou 

minimizar a nível aceitável o conflito de interesses, adotar medidas de modo 

a não perder a independência profissional; (https://cfc.org.br/wp-

content/uploads/2019/04/CEPC_comparado_Atualizado.pdf). 

Deve-se observar a aplicação de salvaguardas que é a proteção e garantia concedidas 

por autoridade ou instituição que deve ir de acordo com a legislação ou normas contábeis, a 

fim de valorizar a contabilidade e evitar problemas, sempre que o contador identificar ou for 

alertado da existência de ameaças mencionadas nas normas de exercício da profissão contábil 

deve eliminar ou criar as medidas para não perder a autonomia profissional. 

Informar o número de registro, o nome e a categoria profissional após a 

assinatura em trabalho de contabilidade, propostas comerciais, contratos de 

prestação de serviços e em todo e qualquer anúncio, placas, cartões 

comerciais e outros. (https://cfc.org.br/wp-

content/uploads/2019/04/CEPC_comparado_Atualizado.pdf). 

Sempre que o profissional da contabilidade for se apresentar como contador, deve-se 

identificar com os dados profissionais e assinatura, pois é imprescindível que o contador tenha 

sua carteirinha de identificação e assinatura compatível, como forma de comprovação 

profissional. 

No capítulo III, antes denominado do valor dos serviços profissionais que agora 

passou a ser denominado valor e publicidade dos serviços profissionais, foram inseridos os 

itens: 

Nas propostas para a prestação de serviços profissionais, devem constar, 

explicitamente, todos os serviços cobrados individualmente, o valor de cada 

serviço, a periodicidade e a forma de reajuste. 

Aceita a proposta apresentada, deve ser celebrado, por escrito, contrato de 

prestação de serviços, respeitando o disposto em legislação específica do 

CFC.  

Caso parte dos serviços tenha que ser executada pelo próprio tomador dos 

serviços, isso deve estar explicitado na proposta e no contrato. 

(https://cfc.org.br/wp-

content/uploads/2019/04/CEPC_comparado_Atualizado.pdf). 

O contador agora deve descrever mais informações nas propostas de serviços e nos 

contratos de prestação de serviços, a fim de deixar claro e bem explicado ao contratante todos 

os serviços que serão realizados e o preço individual de cada um dos serviços que serão 

pagos. Também deve ser informado de forma explícita na proposta e no contrato, os serviços 

que o próprio contratante venha a ter que realizar. O aceite da proposta também possui sua 

exigência, já que deve estar assinada por escrito, seguir e respeitar as condições impostas pelo 

CFC.  

https://cfc.org.br/wp-content/uploads/2019/04/CEPC_comparado_Atualizado.pdf
https://cfc.org.br/wp-content/uploads/2019/04/CEPC_comparado_Atualizado.pdf
https://cfc.org.br/wp-content/uploads/2019/04/CEPC_comparado_Atualizado.pdf
https://cfc.org.br/wp-content/uploads/2019/04/CEPC_comparado_Atualizado.pdf
https://cfc.org.br/wp-content/uploads/2019/04/CEPC_comparado_Atualizado.pdf
https://cfc.org.br/wp-content/uploads/2019/04/CEPC_comparado_Atualizado.pdf
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A publicidade, em qualquer modalidade ou veículo de comunicação, dos 

serviços contábeis, deve primar pela sua natureza técnica e científica, sendo 

vedada a prática da mercantilização. A publicidade dos serviços contábeis 

deve ter caráter meramente informativo, ser moderada e discreta. Cabe ao 

profissional da contabilidade manter em seu poder os dados fáticos, técnicos 

e científicos que dão sustentação à mensagem da publicidade realizada dos 

seus serviços. O profissional deve observar no que couber, o Código de 

Defesa do Consumidor, especialmente no que concerne à informação 

adequada e clara sobre os serviços a serem prestados, e a Lei de Propriedade 

Industrial que dispõe sobre crimes de concorrência desleal. É vedado efetuar 

ações publicitárias ou manifestações que denigram a reputação da ciência 

contábil, da profissão ou dos colegas, entre as quais: fazer afirmações 

desproporcionais sobre os serviços que oferece, sua capacitação ou sobre a 

experiência que possui; fazer comparações depreciativas entre o seu trabalho 

e o de outros; desenvolver ações comerciais que iludam a boa-fé de terceiros. 

(https://cfc.org.br/wp-

content/uploads/2019/04/CEPC_comparado_Atualizado.pdf). 

É vedado o profissional contábil se colocar como superior aos colegas de profissão, 

também é proibido à diminuição da profissão. Não se devem publicar valores dos serviços 

prestados nas propagandas ou fazer propagandas enganosas. Contratos e publicidades devem 

estar de acordo com o Código de Ética Contábil e o Código de Defesa do Consumidor, pois o 

cliente de um contador não deixa de ser um consumidor de serviços. 

No capítulo V que trata das Penalidades, foram incluídos os itens: 

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

aplicação de salvaguardas. Na aplicação das sanções éticas, podem ser 

consideradas como agravantes: gravidade da infração. (https://cfc.org.br/wp-

content/uploads/2019/04/CEPC_comparado_Atualizado.pdf). 

As punições éticas que são consideradas menos graves são as punições aplicadas a 

proteção e garantia concedidos por autoridade, já as agravantes vão variar com a gravidade do 

erro ou situação. 

As demais normas profissionais complementam esta Norma. Na existência 

de conflito entre esta Norma e as demais normas profissionais, prevalecem 

as disposições desta Norma. (https://cfc.org.br/wp-

content/uploads/2019/04/CEPC_comparado_Atualizado.pdf) 

Afirma-se que o Código de Ética Contábil é superior as demais normas vigentes, 

devendo sempre consultar e seguir esta norma em caso de divergência entre as demais. 

 

3.3.5 - Exclusões do Código de Ética 

 

Houve também exclusões no Código de Ética, como no capítulo II, art.3°, inciso VII 

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

receber.  

Era proibido conseguir clientes de forma irregular, passando a recebendo de terceiros 

https://cfc.org.br/wp-content/uploads/2019/04/CEPC_comparado_Atualizado.pdf
https://cfc.org.br/wp-content/uploads/2019/04/CEPC_comparado_Atualizado.pdf
https://cfc.org.br/wp-content/uploads/2019/04/CEPC_comparado_Atualizado.pdf
https://cfc.org.br/wp-content/uploads/2019/04/CEPC_comparado_Atualizado.pdf
https://cfc.org.br/wp-content/uploads/2019/04/CEPC_comparado_Atualizado.pdf
https://cfc.org.br/wp-content/uploads/2019/04/CEPC_comparado_Atualizado.pdf
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parte do honorário que será cobrado, pois era uma forma de corromper o profissional, 

tornando-o sinônimo de vendedor. 

Houve também a exclusão do art. 5° O Contador, quando perito, assistente técnico, 

auditor ou árbitro, deverá. No entanto seus incisos I, II e II foram passados para o art 2°, onde 

são colocados como deveres do profissional da contabilidade.  

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;(https://cfc.org.br/wp-

content/uploads/2019/04/CEPC_comparado_Atualizado.pdf) 
O contador possui o dever de não aceitar os trabalhos de perícia caso não se sinta 

preparado para isso, pois erros intencionais ou não ocasionam punições, gozando de total 

liberdade para recusar sem possíveis punições. 

A função do perito é a de fornecer informações técnicas, para que o juiz possa tomar 

uma decisão, a perícia deve ser isenta, pois a decisão não, cabe ao contador. O sigilo e o 

profissionalismo devem ser à base das ações do perito. É vedado ultrapassar-se em questões 

não produzidas pelas partes, na forma de obrigações. 

IV-considerar com imparcialidade o pensamento exposto em laudo 

submetido à sua apreciação;(https://cfc.org.br/wp-

content/uploads/2019/04/CEPC_comparado_Atualizado.pdf). 

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;  

VII-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; excluídos 

do código de ética. (https://cfc.org.br/wp-

content/uploads/2019/04/CEPC_comparado_Atualizado.pdf) 

O contador deve se considerar neutro a todo documento entregue a ele para avaliação, 

pois é imprescindível que ele se mantenha imparcial. A função do contador é apurar de fato as 

informações que os documentos oferecem. Não se deve emitir ou elaborar relatórios que não 

constam no código de ética, mesmo constados em outras normas. Portanto, é norma que o 

contador emita laudos desde que esteja munido de documentos contábeis respeitando o 

dispositivo no inciso II do art 2º. 

https://cfc.org.br/wp-content/uploads/2019/04/CEPC_comparado_Atualizado.pdf
https://cfc.org.br/wp-content/uploads/2019/04/CEPC_comparado_Atualizado.pdf
https://cfc.org.br/wp-content/uploads/2019/04/CEPC_comparado_Atualizado.pdf
https://cfc.org.br/wp-content/uploads/2019/04/CEPC_comparado_Atualizado.pdf
https://cfc.org.br/wp-content/uploads/2019/04/CEPC_comparado_Atualizado.pdf
https://cfc.org.br/wp-content/uploads/2019/04/CEPC_comparado_Atualizado.pdf


20 
 

No capítulo III do valor dos serviços profissionais foram excluídos os artigos 8° e13º. 

art. 8º É vedado ao Profissional da Contabilidade oferecer ou disputar 

serviços profissionais mediante aviltamento de honorários ou em 

concorrência desleal; (https://cfc.org.br/wp-

content/uploads/2019/04/CEPC_comparado_Atualizado.pdf). 

A diminuição do valor de honorários para conseguir mais clientes, constitui na 

desvalorização do profissional. Acarretando uma concorrência desleal. É fundamental que o 

Contador seja ético para a proposta de honorários, uma vez que seu trabalho requer grande 

conhecimento e dedicação. 

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, facultados 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. § 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. § 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). § 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. (https://cfc.org.br/wp-

content/uploads/2019/04/CEPC_comparado_Atualizado.pdf). 

Toda decisão prolatada pelo Tribunal Regional de Ética é passível de reforma pelo 

Tribunal Superior de Ética. O recurso suspende a punição se interposto no prazo de 15 dias. 

o 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. (https://cfc.org.br/wp-

content/uploads/2019/04/CEPC_comparado_Atualizado.pdf). 

Antes descrito nas disposições gerais e agora incluído no objetivo, diz que o código de 

ética contábil se aplica a todo profissional da contabilidade. 

O presidente do CFC, Zulmir Breda, citado por Girotto, Maristela se pronuncia 

dizendo que “Houve profunda atualização do Código para adequá-lo à realidade recente da 

profissão, que tem passado por período de intensa evolução em decorrência das inovações 

tecnológicas”.  

As novas alterações do código de ética trouxeram uma repaginada para a profissão, 

sendo aplicado para os Contadores e técnicos contábeis, tornando as informações éticas 

adequadas e claras sobre os serviços a serem prestados bem como as posturas adequadas.  

O código de ética foi revisto por completo, sendo reformulados textos para melhor 

entendimento, excluindo e adicionando normas, a profissão passou por grandes mudanças nos 

últimos anos e o código de ética foi atualizado para que os profissionais possam trabalhar de 

https://cfc.org.br/wp-content/uploads/2019/04/CEPC_comparado_Atualizado.pdf
https://cfc.org.br/wp-content/uploads/2019/04/CEPC_comparado_Atualizado.pdf
https://cfc.org.br/wp-content/uploads/2019/04/CEPC_comparado_Atualizado.pdf
https://cfc.org.br/wp-content/uploads/2019/04/CEPC_comparado_Atualizado.pdf
https://cfc.org.br/wp-content/uploads/2019/04/CEPC_comparado_Atualizado.pdf
https://cfc.org.br/wp-content/uploads/2019/04/CEPC_comparado_Atualizado.pdf
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forma mais confiante a essas mudanças na sociedade e profissão. 

 

3.3.5 - Análises dos resultados 

 

Gráfico 1 – Sexo dos participantes 

Qual seu sexo? 

 

Fonte: Dados da Pesquisa (2019) 

A pesquisa foi realizada com 53% dos entrevistados sendo do sexo feminino e 47% do 

sexo masculino. A base de estudos para apuração dos resultados não considerou a distinção de 

sexo. 

 

Gráfico 2 - Faixa etária 

Qual sua idade? 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2019) 

As idades dos participantes foram bem variadas. Porém se sobressaem os participantes 

que possuem entre 28 e 37 anos. 

 

Gráfico 3 - Tempo de formação acadêmica dos participantes 

Possui quanto tempo de formação acadêmica? 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2019) 
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Nota-se que o tempo de formação acadêmica dos entrevistados é bem diversificado, a 

maioria dos entrevistados possui de 6 a 10 anos de formação. Pode-se verificar que 40 % dos 

entrevistados possui entre 6 e 10 anos de formação acadêmica. 

 

Gráfico 4 - Tempo atuando na contabilidade 

Está a quanto tempo atuando na contabilidade? 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2019) 

Observa-se que a maioria dos profissionais entrevistados possui grande tempo de 

atuação na contabilidade, sendo que apenas 6,7% estão atuando com 5 anos ou menos. 

 

Gráfico 5 - Tópicos considerados necessários que o funcionário tenha para se trabalhar 

eticamente dentro do escritório contábil 

A ética abrange tanto a vida pessoal quanto a profissional de qualquer ser humano 

vivo, em qualquer faixa etária e independente do gênero. Se tratando de ética, qual dos 

tópicos abaixo você considera necessário que o funcionário tenha para se trabalhar eticamente 

dentro do escritório contábil? 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2019) 

Analisa-se nessa questão que mais da metade dos entrevistados consideram que o 

funcionário deve seguir o código de ética contábil. Porém podemos notar que 6,7% deles 

creditam que o funcionário precisa ser capaz de se adaptar aos costumes de cada escritório, 

considerando assim que não precisa necessariamente seguir o código de ética. E 26,7% 

acreditam que o funcionário precisa ser adaptável a cada situação que possa ocorrer no 

trabalho, também não precisa necessariamente seguir o código de ética. Considerando uma 
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Prefiro não opinar.
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análise geral 33,40% dos entrevistados consideram que seguir o código de ética contábil não 

seja algo necessário para o funcionário. 

 

Gráfico 6 - Conhecimento sobre as punições previstas no código de Ética 

Você possui conhecimento sobre as punições previstas no código de Ética? 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2019) 

Observa-se que todos os participantes possuem ciência da existência do código de 

ética e que existem punições por não praticar o que é exigido, mas é possível notar que 33,3% 

dos mesmos não possuem conhecimento de quais são as punições e o que isso pode acarretar 

em sua carreia profissional, estando assim vulnerável a possíveis erros que podem acarretar 

em multas ou punições mais severas, como cassação do CRC. Por outro lado, é possível ver 

que a maioria dos entrevistados, analisando em percentual, sendo 66,7% conhecem as 

punições e estão cientes do que se pode fazer ou não em seu dia a dia atuando como contador. 

 

Gráfico 7 - O contador precisou negar algum serviço pra cliente 

Durante o seu tempo atuando como contador, já passou por algum dilema ético em que 

precisou negar algum serviço para seu cliente? 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2019) 

É possível notar que apenas 20% dos entrevistados nunca precisaram negar serviços a 

seus clientes, já que sabiam explicar de forma que seus clientes entendessem e optassem por 

fazer o serviço de forma correta. Já a grande maioria dos entrevistados negaram diversas 
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vezes serviços a seus clientes que não conseguiram compreender a importância de ir de 

acordo com a norma exigida pelo governo. 

 

Gráfico 8 - Exercer a profissão aplicando o Código de Ética é uma forma de valorização da 

profissão; 

Em sua opinião exercer a profissão aplicando o Código de Ética Profissional do 

Contador nos trabalhos do dia a dia é uma forma de contribuir para a valorização da 

profissão? 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2019) 

Nota-se que 80% dos participantes do questionário acredita que ao aplicar a ética é 

possível trabalhar diversas áreas de seu conhecimento com segurança para seus clientes e para 

si próprio. Já 20% dos entrevistados acreditam que aplicando a ética é capaz de passar 

segurança e confiança a seus clientes, nota-se também que ambas as opções se completam e 

trazem benefícios aos contadores. 

 

Gráfico 9 - Os contadores estão cientes das alterações no código de ética; 

Em 1° de junho de 2019, começou a valer as novas alterações no Código de Ética 

Contábil, você estava ciente dessas alterações? 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2019) 

Analisando essa questão é possível observa-se que 60% dos contadores, sendo a 

maioria dos entrevistados, estavam cientes e estudaram as atualizações do Código Ética 

Contábil, porém 20% dos entrevistados estavam cientes das alterações, mas não se 

preocuparam em buscar conhecer quais foram as mudanças, ficando assim frágeis a erros e 

80.0%

20.0%

Aplicando a ética é possível trabalhar seus conhecimentos com

coerência, transparência, honestidade e integridade;

Aplicando a ética é possível agir diante varias situações sem se

preocupar com punições;

Passa segurança e confiança aos seus clientes;

Prefiro não opinar.

60.0%
20.0%

20.0%

Sim, sempre estou alerta sobre possíveis alterações nas legislações que

abrangem a contabilidade;
Estou ciente que houve alterações, mas ainda não busquei saber quais

foram às alterações;
Não estou ciente;

Prefiro não opinar.
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punições. Ainda é possível notar que 20% dos participantes nem se quer sabiam das alterações 

do código de ética, passando a saber das alterações através do questionário. 

 

Gráfico 10 - Sobre a divulgação da alteração na Legislação Ética do Contador; 

Sobre a divulgação da alteração na Legislação Ética do Contador que começou a 

vigorar em 1° de junho de 2019, deveria haver maior comunicação para todos os profissionais 

pelos CRC’s e pelo CFC? Você considera que foi bem divulgado?  

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2019) 

Observa-se que 53,3% dos participantes acreditam que os CRCs e CFC deveriam 

possuir uma melhor divulgação de, assuntos importantes, mesmo que muitos profissionais não 

se preocupem com isso. Já 40% acreditam que os conselhos divulgam muito bem e que o 

problema são os contadores que não se importam. Obteve-se nessa questão 6,7% que optou 

por não opinar. 

 

Gráfico 11 - A ética é prioridade para que haja harmonia entre os profissionais da 

contabilidade; 

O Código de Ética Contábil deve ser seguido a risca e uma das normas se refere a 

zelar pelo prestigio da classe, respeito, apreço e solidariedade também pela dignidade 

profissional. Você acredita que a ética é prioridade para que haja harmonia entre os 

profissionais da contabilidade? 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2019) 

53.3%
40.0%

6.7%
Sim, pois muitos profissionais não se preocupam com as mudanças das regras da

profissão;

Os conselhos divulgam e enfatizam bem a importância do cumprimento das

regras, porém existem alguns profissionais que não se interessam em cumprir

com os deveres e obrigações da profissão;
Não, pois as informações divulgadas são suficientes;

Prefiro não opinar.

40.0%

60.0%

Acredito que sim, pois se todos respeitassem o Código de Ética os

profissionais interagiam melhor trazendo benefícios para toda a classe;

Sim, se todos os profissionais agissem obedecendo às regras a concorrência

se tornaria justa para toda a classe contábil valorizando a profissão;

Não acredito na harmonia da classe contábil;

Prefiro não opinar.



26 
 

Pode-se analisar que 40% dos profissionais acreditam que respeitar o Código de Ética 

seria melhor para todos da classe contábil, já 60% acreditam que se todos seguissem a 

concorrência seria justa. Analisando as respostas como um todo tem-se por totalidade dos 

participantes, que respeitar o código de ética só traria benefícios para todos da classe contábil, 

deixando todos em uma profissão harmônica e amigável.  

 

Gráfico 12 - A adesão do art 6º no capítulo III ao código de ética possui relevância; 

No Código de Ética Contábil, capitulo III valor e publicidade dos serviços profissionais, art 

6º, foi adicionado que a publicidade, em qualquer modalidade ou veículo de comunicação, 

dos serviços contábeis, deve primar pela sua natureza técnica e científica, sendo vedada a 

prática da mercantilização. Essa adesão ao código de ética possui relevância? 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2019) 

Observa-se que 73,3% contadores acreditam que as propagandas contábeis estão sendo 

tratadas de forma comercial, sendo assim, importante a adição desta proibição. Já 20% 

acreditam que as propagandas não tratam a profissão como um comércio, não fazendo sentido 

essa adição no código de ética e 6,7% preferiram não opinar.  

 

Gráfico 13 - O inciso VII, no capítulo II foi excluído do código de ética e isso pode 

proporcionar algum impacto à profissão 

No capítulo II dos deveres e das proibições, art 3º inciso VII que proibi valer-se de agenciador 

de serviços, mediante participação desses nos honorários a receber. O inciso citado foi 

excluído do código de ética e isso pode proporcionar algum impacto a profissão? 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2019) 

73.3%

20.0%

6.7% Sim, cada vez mais as propagandas contábeis visam à mercantilização de

serviços;

Não, as propagandas de serviços contábeis não são tratadas como um comércio;

Não, pois não se vê propagandas de serviços contábeis;

Prefiro não opinar.

26.7%

26.7%
33.3%

13.3% Sim, os profissionais poderão se aproveitar para conseguir mais clientes;

Sim, pois os serviços poderão ser vendidos como mercadorias;

Não haverá nenhum impacto;

Prefiro não opinar.
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Obteve-se opiniões bem variadas sobre exclusão do inciso VII, porém 33,3% julgam 

que não haverá nenhum impacto, 26,7% dispõem que excluindo esta proibição a contabilidade 

poderá ser tratada como um comércio, já que passa a ser aceitável que os profissionais 

comecem a valer-se de agenciador e possuam participação nos honorários. Outros 26,7% 

acreditam que muitos profissionais se aproveitaram para aumentos seus clientes e 

consequentemente seus lucros. 13,3% preferiram não opinar. 

 

Gráfico 14 - Relevância com a adição do novo inciso no capitulo III; 

Você acredita que haverá relevância com a adição do novo inciso no capitulo III, onde é dito 

que o profissional deve observar no que couber, o Código de Defesa do Consumidor, 

especialmente no que concerne à informação adequada e clara sobre os serviços a serem 

prestados, e a Lei de Propriedade Industrial que dispõe sobre crimes de concorrência desleal? 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2019) 

Nota-se que 80% dos profissionais acreditam que haverá grande relevância, o código 

de ética irá trabalhar junto com o código de defesa do consumidor, podendo haver mudanças 

na forma que serão tratados os serviços. 6,7% anuem que haverá pouca relevância, pois o 

código de defesa do consumidor não possui muitos pontos que se enquadram com os serviços 

contábeis. 6,7% supõe que não haverá nenhuma relevância e 6,7% não opinou. 

 

Gráfico 15 - Foi importante ter mantido inciso X do capítulo II; 

O inciso X do capítulo II, onde é dito que é dever do contador cumprir os Programas de 

Educação Profissional Continuada, de acordo com o estabelecido pelo Conselho Federal de 

Contabilidade (CFC). Foi importante ter mantido no código de ética? 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2019) 

80.0%

6.7%

6.7%
6.7% Haverá uma relevância significativa, pois os contratos e serviços prestados deverão ir de

acordo com o código de ética e também com código de defesa do consumidor;

Não haverá relevância significativa, pois o código de defesa do consumidor não influenciará

muito;

Não haverá nenhuma relevância;

Prefiro não opinar.

100.0%

Sim, pois um contador nunca deve deixar de estudar;

Não tem importância, pois a legislação e normas não se alteram;

Não vejo importância na educação continuada;

Prefiro não opinar.
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De forma geral todos os entrevistados acreditam que o contador nunca deve deixar de 

estudar. E isso é algo importante, pois frequentemente são alteradas e acrescentadas normas 

que influenciam na profissional de forma drásticas. 

A pesquisa foi realizada com contadores do sexo feminino e masculino, possuindo 

como maioria o sexo feminino. Sendo a maioria entrevistados com experiência superior a 5 

anos.  

Atualmente é comum que contadores neguem serviços a seus clientes, já que alguns 

clientes não se importam com as normas exigidas pelo governo, buscando beneficiar a si 

próprio de maneira erronia. 

A maioria dos contadores entrevistados estavam cientes e estudaram as atualizações 

do Código Ética Contábil, no entanto, outros estavam cientes das alterações, mas não se 

preocuparam em buscar conhecer quais foram as mudanças, tiveram também aqueles que não 

sabiam que das mudanças. Mostrando o possível descaso de alguns profissionais. 

Ao aplicar a ética é possível trabalhar diversas áreas de seu conhecimento, trazendo 

segurança e confiança para seus clientes e para si próprio. Muitos contadores conhecem a 

existência do código de ética e suas punições, mas nem todos conhecem quais as vedações e 

punições. E é de grande importância que se siga o Código de Ética Contábil e conheçam sobre 

suas normas e punições, muitas vezes esse conhecimento e segmento pode definir a demissão 

ou admissão contratual de um possível candidato a serviço na área contábil. Não se 

esquecendo que os gestores de escritórios também devem possuir esse conhecimento para 

conduzirem seus funcionários a também conhecerem. 

A maioria dos contadores acreditam que CRCs e CFC deveriam possuir uma melhor 

divulgação assuntos importantes, mesmo que muitos profissionais não se preocupem com 

isso. Por outro lado, existem os contadores que acreditam que os conselhos divulgam muito 

bem e que o problema são os contadores que não se importam, prejudicando toda a classe 

contábil. 

Os contadores enxergam que cada vez mais as propagandas contábeis estão sendo 

tratadas de forma comercial, mostrando que foi de suma importância a adição onde que proíbe 

esse tipo de propaganda, já que a contabilidade não é comercial. 

A exclusão do inciso VII, onde se proibi valer-se de agenciador de serviços, mediante 

participação desse nos honorários a receber.  Alguns contadores julgam que não haverá 

nenhum impacto, outros que excluindo esta proibição a contabilidade poderá ser tratada como 
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um comércio e que muitos profissionais se aproveitaram para aumentar seus clientes e 

consequentemente seus lucros. Trazendo divergência de opiniões. 

Para fins de contrato e prestação de serviços, o código de ética desde 1° de junho de 

2019, está trabalhando junto com o código do consumidor, podendo trazer mudanças na forma 

que será tratado os serviços prestados, e os contadores, acreditam que essa nova norma terá 

grande relevância na forma como será feito e analisados os contratos. 

O contador nunca deve deixar de estudar, devendo sempre estar atentos a possíveis 

surgimentos e exclusões de normas, a contabilidade não para de evoluir e passar por 

mudanças diárias, assim como a sociedade. 

 

3.4 – CONCLUSÃO 

 

O Código de Ética do Contador tem por objetivo orientar e padronizar a conduta do 

profissional, no exercício da sua atividade e nos assuntos relacionados à contabilidade de 

forma geral. O contador deve seguir os preceitos estabelecidos na NBC 1/2019, nas demais 

Normas Brasileiras de Contabilidade e na legislação vigente. 

Visando isso, o trabalho buscou estudar e enfatizar a importância do Código de Ética 

Contábil para o bem da profissão e para o profissional da contabilidade, verificando também 

quais foram as alterações no Código de Ética Contábil que entraram em vigor no dia 1º de 

junho de 2019 e sua relevância na profissão contábil atual.  

O objetivo geral deste estudo foi alcançado, pois, verificaram-se quais são as novas 

mudanças do Código de Ética e se os Contadores estão atentos a suas novas alterações. 

Justifica-se este estudo pelo fato em que o Código de Ética Contábil é constituído de normas e 

condutas que orientam, conscientizam e padronizam as atividades exercidas pelo contador.  

Devendo o contador sempre estar atentar ao código de ética, pois lida com áreas importantes 

na empresa e é essencial que as informações disponibilizadas pelo contador estejam sempre 

corretas e confiáveis ás tomadas de decisões. 

Conclui-se que os contadores estão, de maneira geral, atualizados para trabalharem 

dentro da conduta correta, quanto no exercício da sua atividade e nos assuntos relacionados à 

profissão e à classe. 

As limitações deste trabalho resultaram-se na dificuldade de bibliografias atualizadas, 

uma vez que o novo código vigorou em junho de 2019. Este estudo de caso foi limitado em 

entrevistar 15 contadores, situados no município de Patrocínio/MG e deveriam atuar na 

http://www.portaldecontabilidade.com.br/legislacao/cepc.htm
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contabilidade. Possuiu como critérios para participarem da pesquisa; ter mais de 18 anos, 

assinar o termo de consentimento livre e esclarecido, responder ao instrumento de coleta de 

dados, querer participar do estudo e possuir CRC ativo.  

Este trabalho é indicado para estudantes de contabilidade, Contadores e empresários 

em geral. Tem-se como sugestão para trabalhos a partir deste, desenvolver um estudo de 

campo com uma amostragem maior para que abranja um número maior de contadores e com 

bibliografias novas. 
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3.6 - ANEXOS E APÊNDICES 

 

ANEXO A 

CÓDIGO DE ÉTICA CONTÁBIL 

 

1. Esta Norma tem por objetivo fixar a conduta do contador, quando no exercício da sua 

atividade e nos assuntos relacionados à profissão e à classe. 

 

2. A conduta ética do contador deve seguir os preceitos estabelecidos nesta Norma, nas demais 

Normas Brasileiras de Contabilidade e na legislação vigente. 

 

3. Este Código de Ética Profissional do Contador se aplica também ao técnico em contabilidade, 

no exercício de suas prerrogativas profissionais. 

 

Deveres, vedações e permissibilidades 

4. São deveres do contador: 

(a)exercer a profissão com zelo, diligência, honestidade e capacidade técnica, observando as Normas 

Brasileiras de Contabilidade e a legislação vigente, resguardando o interesse público, os interesses de 

seus clientes ou empregadores, sem prejuízo da dignidade e independência profissionais; 

(b)recusar sua indicação em trabalho quando reconheça não se achar capacitado para a especialização 

requerida; 

(c)guardar sigilo sobre o que souber em razão do exercício profissional, inclusive no âmbito do serviço 

público, ressalvados os casos previstos em lei ou quando solicitado por autoridades competentes, entre 

estas os Conselhos Federal e Regionais de Contabilidade; 

(d)informar a quem de direito, obrigatoriamente, fatos que conheça e que considere em condições de 

exercer efeito sobre o objeto do trabalho, respeitado o disposto na alínea (c) deste item; 

(e)aplicar as salvaguardas previstas pela profissão, pela legislação, por regulamento ou por 

organização empregadora toda vez que identificar ou for alertado da existência de ameaças 

mencionadas nas normas de exercício da profissão contábil, observando o seguinte: 

(i)tomar medidas razoáveis para evitar ou minimizar conflito de interesses; e 

(ii) quando não puder eliminar ou minimizar a nível aceitável o conflito de interesses, adotar 

medidas de modo a não perder a independência profissional; 

(f)abster-se de expressar argumentos ou dar conhecimento de sua convicção pessoal sobre os direitos 

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

trabalho no âmbito técnico e limitando-se ao seu alcance; 

(g)abster-se de interpretações tendenciosas sobre a matéria que constitui objeto do trabalho, mantendo 

a independência profissional; 

(h)zelar pela sua competência exclusiva na orientação técnica dos serviços a seu cargo, abstendo-se de 

emitir qualquer opinião em trabalho de outro contador, sem que tenha sido contratado para tal; 

(i)comunicar, desde logo, ao cliente ou ao empregador, em documento reservado, eventual 

circunstância adversa que possa gerar riscos e ameaças ou influir na decisão daqueles que são usuários 

dos relatórios e serviços contábeis como um todo; 

(j)despender os esforços necessários e se munir de documentos e informações para inteirar-se de todas 

as circunstâncias, antes de emitir opinião sobre qualquer caso; 

(k)renunciar às funções que exerce, logo que se positive falta de confiança por parte do cliente ou 

empregador e vice-versa, a quem deve notificar por escrito, respeitando os prazos estabelecidos em 

contrato; 

(l)quando substituído em suas funções, informar ao substituto sobre fatos que devam chegar ao 

conhecimento desse, a fim de contribuir para o bom desempenho das funções a serem exercidas; 

(m)manifestar, imediatamente, em qualquer tempo, a existência de impedimento para o exercício da 

profissão; 
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(n)ser solidário com os movimentos de defesa da dignidade profissional, seja defendendo remuneração 

condigna, seja zelando por condições de trabalho compatíveis com o exercício ético-profissional da 

Contabilidade e seu aprimoramento técnico; 

(o)cumprir os Programas de Educação Profissional Continuada de acordo com o estabelecido pelo 

Conselho Federal de Contabilidade (CFC); 

(p)comunicar imediatamente ao CRC a mudança de seu domicílio ou endereço, inclusive eletrônico, e 

da organização contábil de sua responsabilidade, bem como informar a ocorrência de outros fatos 

necessários ao controle e fiscalização profissional; 

(q)atender à fiscalização do exercício profissional e disponibilizar papéis de trabalho, relatórios e 

outros documentos solicitados; e 

(r)informar o número de registro, o nome e a categoria profissional após a assinatura em trabalho de 

contabilidade, propostas comerciais, contratos de prestação de serviços e em todo e qualquer anúncio, 

placas, cartões comerciais e outros. 

 

4. No desempenho de suas funções, é vedado ao contador: 

(a)assumir, direta ou indiretamente, serviços de qualquer natureza, com prejuízo moral ou desprestígio 

para a classe; 

(b)auferir qualquer provento em função do exercício profissional que não decorra exclusivamente de 

sua prática lícita; 

(c)assinar documentos ou peças contábeis elaborados por outrem alheio à sua orientação, supervisão 

ou revisão; 

(d)exercer a profissão, quando impedido, inclusive quando for procurador de seu cliente, mesmo que 

com poderes específicos, dentro das prerrogativas profissionais; 

(e)facilitar, por qualquer meio, o exercício da profissão aos não habilitados ou impedidos; 

(f)explorar serviços contábeis, por si ou em organização contábil, sem registro regular em Conselho 

Regional de Contabilidade; 

(g)concorrer, no exercício da profissão, para a realização de ato contrário à legislação ou destinado a 

fraudá-la, quando da execução dos serviços para os quais foi expressamente contratado; 

(h)solicitar ou receber de cliente ou empregador qualquer vantagem para aplicação ilícita; 

(i)prejudicar, culposa ou dolosamente, interesse confiado a sua responsabilidade profissional; 

(j)recusar-se a prestar contas de quantias que lhe forem comprovadamente confiadas; 

(k)apropriar-se indevidamente de valores, bens e qualquer tipo de crédito confiados a sua guarda; 

(l)reter abusivamente livros, papéis ou documentos, inclusive arquivos eletrônicos, comprovadamente 

confiados à sua guarda, inclusive com a finalidade de forçar o contratante a cumprir suas obrigações 

contratuais com o profissional da contabilidade, ou pelo não atendimento de notificação do 

contratante; 

(m)orientar o cliente ou o empregador contra Normas Brasileiras de Contabilidade e contra 

disposições expressas em lei; 

(n)exercer atividade ou ligar o seu nome a empreendimentos com finalidades ilícitas; 

(o)emitir referência que identifique o cliente ou o empregador, com quebra de sigilo profissional, em 

publicação em que haja menção a trabalho que tenha realizado ou orientado, salvo quando autorizado 

por eles; 

(p)iludir ou tentar iludir a boa-fé de cliente, empregador ou de terceiros, 

alterando ou deturpando o exato teor de documentos, inclusive eletrônicos, e fornecer falsas 

informações ou elaborar peças contábeis inidôneas; 

(q)não atender, no prazo estabelecido, à notificação dos Conselhos Federal e Regionais de 

Contabilidade; 

(r)intitular-se com categoria profissional que não possua na profissão contábil; 

(s)executar trabalhos técnicos contábeis sem observância das Normas Brasileiras de Contabilidade 

editadas pelo CFC; 

(t)renunciar à liberdade profissional, devendo evitar quaisquer restrições ou imposições que possam 

prejudicar a eficácia e a correção de seu trabalho; 

(u)publicar ou distribuir, em seu nome, trabalho científico ou técnico do qual não tenha participado; 
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(v)revelar negociação confidenciada pelo cliente ou empregador para acordo ou transação que, 

comprovadamente, tenha tido conhecimento, ressalvados os casos previstos em lei ou quando 

solicitado por autoridades competentes, entre estas os Conselhos Federal e Regionais de 

Contabilidade; e 

(w)exercer a profissão contábil com negligência, imperícia ou imprudência, tendo violado direitos ou 

causado prejuízos a outrem. 

5. O contador pode: 

(a)publicar trabalho, científico ou técnico, assinado e sob sua responsabilidade; 

(b)transferir o contrato de serviços a seu cargo a outro profissional, com a anuência do cliente, sempre 

por escrito; 

(c)transferir, parcialmente, a execução dos serviços a seu cargo a outro profissional, mantendo sempre 

como sua a responsabilidade técnica; e (d)indicar, em qualquer modalidade ou veículo de 

comunicação, títulos, 

especializações, serviços oferecidos, trabalhos realizados e a relação de clientes, esta quando 

autorizada por estes. 

Valor e publicidade dos serviços profissionais  

 

6. O contador deve estabelecer, por escrito, o valor dos serviços em suas propostas de prestação 

de serviços profissionais, considerando os seguintes elementos: 

(a)a relevância, o vulto, a complexidade, os custos e a dificuldade do serviço a executar; 

(b)o tempo que será consumido para a realização do trabalho; 

(c)a possibilidade de ficar impedido da realização de outros serviços; 

(d)o resultado lícito favorável que, para o contratante, advirá com o serviço prestado; 

(e)a peculiaridade de tratar-se de cliente eventual, habitual ou permanente; e 

 

7. O local em que o serviço será prestado. 

 

8. Nas propostas para a prestação de serviços profissionais, devem constar, explicitamente, todos 

os serviços cobrados individualmente, o valor de cada serviço, a periodicidade e a forma de 

reajuste. 

 

9. Aceita a proposta apresentada, deve ser celebrado, por escrito, contrato de prestação de 

serviços, respeitando o disposto em legislação específica do CFC. 

 

10. Caso parte dos serviços tenha que ser executada pelo próprio tomador dos serviços, isso deve 

estar explicitado na proposta e no contrato. 

 

11. A publicidade, em qualquer modalidade ou veículo de comunicação, dos serviços contábeis, 

deve primar pela sua natureza técnica e científica, sendo vedada a prática da mercantilização. 

 

12. A publicidade dos serviços contábeis deve ter caráter meramente informativo, ser moderada 

e discreta. 

 

13.Cabe ao profissional da contabilidade manter em seu poder os dados fáticos, técnicos e 

científicos que dão sustentação à mensagem da publicidade realizada dos seus serviços. 

 

14. O profissional deve observar, no que couber, o Código de Defesa do Consumidor, 

especialmente no que concerne à informação adequada e clara sobre os serviços a serem 

prestados, e a Lei de Propriedade Industrial que dispõe sobre crimes de concorrência desleal. 

 

15. É vedado efetuar ações publicitárias ou manifestações que denigram a reputação da ciência 

contábil, da profissão ou dos colegas, entre as quais: 

(a)fazer afirmações desproporcionais sobre os serviços que oferece, sua capacitação ou sobre a 

experiência que possui; 
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(b)fazer comparações depreciativas entre o seu trabalho e o de outros; e 

(c)desenvolver ações comerciais que iludam a boa-fé de terceiros. 

 

Deveres em relação aos colegas e à classe 

16. A conduta do contador com relação aos colegas deve ser pautada nos princípios de 

consideração, respeito, apreço, solidariedade e harmonia da classe. 

17. O espírito de solidariedade, mesmo na condição de empregado, não induz nem justifica a 

participação, ou a conivência com erro ou com atos infringentes de normas técnicas, éticas ou 

legais que regem o exercício da profissão. 

 

18. O contador deve, em relação aos colegas, observar as seguintes normas de conduta: 

(a)abster-se de fazer referências prejudiciais ou de qualquer modo desabonadoras; 

(b)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; 

(c)jamais se apropriar de trabalhos, iniciativas ou de soluções encontradas por colegas, que deles não 

tenha participado, apresentando-os como próprios; e 

(d)evitar desentendimentos com o colega que substituir ou com o seu substituto no exercício 

profissional. 

 

19. O contador deve, com relação à classe, observar as seguintes normas de conduta: 

(a)prestar sua cooperação moral, intelectual e material, salvo circunstâncias especiais que justifiquem 

a sua recusa; 

(b)zelar pelo cumprimento desta Norma, pelo prestígio da classe, pela dignidade profissional e pelo 

aperfeiçoamento de suas instituições; 

(c)aceitar o desempenho de cargo de dirigente nas entidades de classe, admitindo-se a justa recusa; 

(d)acatar as decisões aprovadas pela classe contábil; 

(e)não formular juízos depreciativos sobre a classe contábil; 

(f)informar aos órgãos competentes sobre irregularidades comprovadamente ocorridas na 

administração de entidade da classe contábil; e 

(g)jamais se utilizar de posição ocupada em entidades de classe para benefício próprio ou para 

proveito pessoal. 

Penalidades 

 

20. A transgressão de preceito desta Norma constitui infração ética, sancionada, segundo a 

gravidade, com a aplicação de uma das seguintes penalidades: 

(a)advertência reservada; 

(b)censura reservada; ou 

(c)censura pública. 

 

21. Na aplicação das sanções éticas, podem ser consideradas como atenuantes: 

(a)ação desenvolvida em defesa de prerrogativa profissional; 

(b)ausência de punição ética anterior; 

(c)prestação de serviços relevantes à Contabilidade; e 

(d)aplicação de salvaguardas. 

 

22. Na aplicação das sanções éticas, podem ser consideradas como agravantes: 

(a)ação ou omissão que macule publicamente a imagem do contador; 

(b)punição ética anterior transitada em julgado; e 

(c)gravidade da infração. 

 

23. O contador pode requerer desagravo público ao Conselho Regional de Contabilidade, 

quando atingido, pública e injustamente, no exercício de sua profissão. 
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Disposições gerais 

 

24.As demais normas profissionais complementam esta Norma. 

 

25. Na existência de conflito entre esta Norma e as demais normas profissionais, prevalecem as 

disposições desta Norma. 

26. Esta Norma entra em vigor no dia 1º/06/2019 e revoga, nessa mesma data, as Resoluções 

CFC n.os 803/1996, 819/1997, 942/2002, 950/2002 e 1.307/2010, publicadas no DOU, Seção 1, de 

20/11/1996, 13/1/1997, 4/9/2002, 16/12/2002 e 14/12/2010, respectivamente. 

ZULMIR IVÂNIO BREDA 

Presidente do Conselho 
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APÊNDICE A 

QUESTIONÁRIO SOBRE O CÓDIGO DE ÉTICA CONTÁBIL 

 

1. Qual seu sexo: 

a) Feminino 

b) Masculino 

c) Outros 

 

2. Qual sua idade? 

a) 18 anos a 27 anos 

b) 28 anos a 37 anos 

c) 38 anos a 47 anos 

d) Mais de 47 anos 

 

3. Possui quanto tempo de formação acadêmica? 

a) Até 5 anos  

b) de 6 até 10 anos 

c) de 11 até 15 anos 

d) 16 anos ou mais 

 

4. Está a quanto tempo atuando na contabilidade? 

a) Menos de 5 anos  

b) 6 anos a 10 anos 

c) 11 anos a 15 anos 

d) 16 anos ou mais 

 

5. A ética abrange tanto a vida pessoal quanto a profissional de qualquer ser humano 

vivo, em qualquer faixa etária e independente do gênero. Se tratando de ética, qual dos 

tópicos abaixo você considera necessário que o funcionário tenha para se trabalhar eticamente 

dentro do escritório contábil?  

a) Costumes aceitos pela sociedade, podendo-se adaptar de acordo com a cultura do 

escritório; 

b) Ser adaptável a cada situação existente no ambiente de trabalho; 

c) Ter uma ética praticada de acordo com o código de ética contábil; 

d) Prefiro não opinar. 

 

6. Você possui conhecimento sobre as punições previstas no código de Ética? 

a) Sim, conheço quais são as punições; 

b) Tenho conhecimento que elas existem, porém não sei quais são; 

c) Tenho conhecimento que elas existem, mas não me preocupo com isso; 

d) Prefiro não opinar. 

 

7. Durante o seu tempo atuando como contador, já passou por algum dilema ético em que 

precisou negar algum serviço pra seu cliente? 

a) Sim várias vezes; 

b) Sim, raramente; 

c) Não, sempre explico de forma clara para meus clientes sobre os riscos e o porquê de 

não ir contra o código de ética e meus clientes sempre entendem; 

d) Prefiro não opinar. 
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8. Em sua opinião exercer a profissão aplicando o Código de Ética Profissional do 

Contador nos trabalhos do dia-a-dia é uma forma de contribuir para a valorização da 

profissão?  

a) Aplicando a ética é possível trabalhar seus conhecimentos com coerência, 

transparência, honestidade e integridade;  

b) Aplicando a ética é possível agir diante varias situações sem se preocupar com 

punições; 

c) Passa segurança e confiança aos seus clientes; 

d) Prefiro não opinar. 

9. Em 1° de junho de 2019, começou a valer as novas alterações no código de ética 

contábil, você estava ciente dessas alterações? 

a) Sim, sempre estou alerta sobre possíveis alterações nas legislações que abrangem a 

contabilidade; 

b) Estou ciente que houve alterações, mas ainda não busquei saber quais foram às 

alterações; 

c) Não estou ciente; 

d) Prefiro não opinar. 

 

10. Sobre a divulgação da alteração na Legislação Ética do Contador que começou a 

vigorar em 1° de junho de 2019, deveria haver maior comunicação para todos os profissionais 

pelos CRC’s e pelo CFC? Você considera que foi bem divulgado?  

a) Sim, pois muitos profissionais não se preocupam com as mudanças das regras da 

profissão.; 

b) Os conselhos divulgam e enfatizam bem a importância do cumprimento das regras, 

porém existem alguns profissionais que não se interessam em cumprir com os deveres e 

obrigações da profissão; 

c) Não, pois as informações divulgadas são suficientes; 

d) Prefiro não opinar. 

 

11. O Código de Ética contábil deve ser seguido a risca e uma das normas se refere a zelar 

pelo prestigio da classe, respeito, apreço e solidariedade também pela dignidade profissional. 

Você acredita que a ética é prioridade para que haja harmonia entre os profissionais da 

contabilidade? 

a) Acredito que sim, pois se todos respeitassem o Código de Ética os profissionais 

interagiam melhor trazendo benefícios para toda a classe; 

b) Sim, se todos os profissionais agissem obedecendo às regras a concorrência se tornaria 

justa para toda a classe contábil valorizando a profissão; 

c) Não acredito na harmonia da classe contábil; 

d) Prefiro não opinar. 

 

12. No Código de Ética Contábil, capitulo III valor e publicidade dos serviços 

profissionais, art 6º, foi adicionado que a publicidade, em qualquer modalidade ou veículo de 

comunicação, dos serviços contábeis, deve primar pela sua natureza técnica e científica, sendo 

vedada a prática da mercantilização. Essa adesão ao código de ética possui relevância? 

a) Sim, cada vez mais as propagandas contábeis visam à mercantilização de serviços; 

b) Não, as propagandas de serviços contábeis não são tratadas como um comércio; 

c) Não, pois não se vê propagandas de serviços contábeis;  

d) Prefiro não opinar. 
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13. No capitulo II dos deveres e das proibições, art 3º inciso VII que proibi valer-se de 

agenciador de serviços, mediante participação desse nos honorários a receber. O inciso citado 

foi excluído do código de ética e isso pode proporcionar algum impacto a profissão? 

a) Sim, os profissionais poderão se aproveitar para conseguir mais clientes; 

b) Sim, pois os serviços poderão ser vendidos como mercadorias; 

c) Não haverá nenhum impacto; 

d) Prefiro não opinar. 

 

14. Você acredita que haverá relevância com a adição do novo inciso no capitulo III, onde 

é dito que o profissional deve observar no que couber, o Código de Defesa do Consumidor, 

especialmente no que concerne à informação adequada e clara sobre os serviços a serem 

prestados, e a Lei de Propriedade Industrial que dispõe sobre crimes de concorrência desleal? 

a) Haverá uma relevância significativa, pois os contratos e serviços prestados deverão ir 

de acordo com o código de ética e também com código de defesa do consumidor;  

b) Não haverá relevância significativa, pois o código de defesa do consumidor não 

influenciará muito;  

c) Não haverá nenhuma relevância; 

d) Prefiro não opinar. 

15. O inciso X do capitulo II, onde é dito que é dever do contador cumprir os Programas 

de Educação Profissional Continuada de acordo com o estabelecido pelo Conselho Federal de 

Contabilidade (CFC). Foi importante ter mantido no código de ética? 

a)  Sim, pois um contador nunca deve deixar de estudar; 

b) Não tem importância, pois a legislação e normas não se alteram; 

c) Não vejo importância na educação continuada; 

d) Prefiro não opinar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


