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ÉTICA DO CONTADOR
NA SOCIEDADE

Quais são as responsabilidades
de um CONTADOR perante a
Sociedade?

Por lidar com todas as questões financeiras,
econômicas e patrimoniais de uma empresa, o
contador é um profissional com diversas
responsabilidades dentro do cenário de qualquer
empresa. Ao contador compete auxiliar na gestão
patrimonial, além de contabilizar todas as operações.
Um dos pontos mais sensíveis com relação à atuação
do contador, diz respeito à responsabilidade solidária,
uma vez que o contador assume juntamente com seu
cliente a responsabilidade por atos dolosos e perante
terceiros.

Responsabilidade civil
Desde 2003, o Código Civil instituiu a responsabilidade solidária desse
profissional, de modo que, de acordo com a lei, o contador assume
juntamente com seu cliente a responsabilidade por todos e quaisquer atos
dolosos praticados perante terceiros. Assim, a ocultação de informações
contábeis relevantes, como a apresentação de balanços falsos/adulterados.
Nos termos do artigo 1177 do Código Civil, o contador possui
responsabilidade direta, pessoal e solidaria somente nos casos de prática de
atos dolosos. Isso significa que, caso seja identificado a intenção da pratica
de um ato que fere a lei, o contador deve responder inclusive com seu
patrimônio pessoal para ressarcir eventuais danos causados por conta de sua
conduta.

Responsabilidade civil
Caso o contador tenha agido com imprudência ou imperícia, liberando um
balanço com um erro involuntário, ele responderá pessoalmente perante
a empresa. Para que seja invocada a responsabilidade do contador, é
necessário que se comprove a realização de uma conduta antijurídica pelo
profissional; a existência de um dano e o nexo de causalidade entre a
conduta e o fato danoso.
Por equiparar a responsabilidade do profissional à do proprietário da
empresa nos casos de atos dolosos, o contador deve ser extremamente
cauteloso no exercício de suas funções, agindo sempre de forma ética e
em cumprimento à legislação.

Responsabilidade tributária
No que se refere à responsabilidade do contador por créditos
tributários perante a Fazenda Pública, a questão é um pouco mais
complexa. Caso o contador conte com uma procuração para atuar
em nome da empresa, ele poderá ser responsabilizado inclusive
com seu patrimônio pessoal pela falta de pagamento de tributos.

Já, nas situações em que o contador não conta com uma procuração
específica para agir em nome da sociedade, ele é considerado um
mero prestador de serviços e sua responsabilidade fica limitada
somente aos atos que praticou para a empresa.

Responsabilidade criminal
O Código Penal também dispõe acerca da responsabilidade do contador de forma
específica e individualizada. Segundo a lei penal, caso o contador falsifique ou
altere qualquer espécie de documento, público ou particular, poderá incorrer nas
penas previstas no artigo 297 e 298 do Código Penal.
Diante das exigências da lei, fica claro que no exercício da profissão o contador
deve agir com a maior transparência, e ética, para que não seja invocada sua
responsabilidade.

Código de Ética da Contabilidade
O IBRACON – Instituto dos Auditores Independentes do
Brasil é uma associação que congrega profissionais
auditores independentes e contadores e, por este
motivo, adotou os preceitos do Código de Ética
Profissional do Contabilista como aplicável a seus
associados, bem como os princípios legais que regem a
profissão de contabilista e as normas profissionais
aplicáveis ao contador e ao auditor independente.

Código de Ética Profissional do
Contador está em audiência pública

A minuta do novo Código de Ética Profissional do
Contador foi disponibilizada, a partir do dia 24 de
novembro, no site do CFC, para audiência pública. Até o
dia 24 de fevereiro de 2018, os profissionais podem
conhecer e opinar.

Código de Ética Profissional do
Contador está em audiência pública
A minuta da Norma, que tem por objetivo fixar a conduta do contador, quando no
exercício da sua atividade e nos assuntos relacionados à profissão e à classe, está
de acordo com os padrões internacionais de ética da profissão contábil. O Código
se aplica também às prerrogativas profissionais dos técnicos em contabilidade.
A Norma dará uma nova visão a respeito das possíveis infrações cometidas pelos
profissionais, com enquadramentos que visam coibir a atuação indevida, tais
como: o assédio à clientela e a apresentação de propostas em desacordo com o
Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Código de Ética Profissional do
Contador está em audiência pública

O principal objetivo da atualização do Código é tornar a questão
comercial da profissão mais igualitária, pois o sistema CFC/CRCs tem
conhecimento de determinadas empresas que se valiam de estratégias de
marketing agressivas e até ilusórias para conseguir clientes, e estão
previstas situações para se coibir abusos, como ludibriar terceiros com
propostas de preços irrisórios de serviços.

Ministério da Transparência e Controladoria
Geral da União (CGU)

Pró-Ética

O Comitê Gestor do Pró-Ética é composto por representantes do Ministério da
Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União – CGU, do Instituto Ethos
e de entidades e instituições convidadas dos setores público e privado.
Lançado em 2010, busca incentivar nas empresas a adoção de políticas e ações que
reduzam os riscos de ocorrência de fraude e de corrupção e aumentar a confiança
nas relações entre o setor público e o setor privado. Trata-se de um compromisso
com a ética empresarial, assumido voluntariamente pelas corporações.

NBC PG 01 – CÓDIGO DE ÉTICA PROFISSIONAL
DO CONTADOR
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Objetivo
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.
A conduta ética do contador deve seguir os padrões estabelecidos nos
princípios éticos, nas Normas Brasileiras de Contabilidade e nas legislações
vigentes.
Esta norma se encontra convergente aos padrões internacionais da ética no
exercício da profissão contábil.
Este Código de Ética Profissional do Contador se aplica também aos técnicos
em contabilidade, no exercício de suas prerrogativas profissionais.

Deveres e proibições - deveres
• exercer a profissão com zelo, diligência, honestidade e capacidade técnica,
observando as NBC e a legislação vigente, resguardando o interesse público,
os interesses de seus clientes e/ou empregadores, sem prejuízo da dignidade
e independência profissionais;
• recusar sua indicação em trabalho quando reconheça não se achar
capacitado para a especialização requerida;
• 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;
• 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;

Deveres e proibições - deveres
• manifestar, imediatamente, em qualquer tempo, a existência de
impedimento para o exercício da profissão;
• cumprir os Programas de Educação Profissional Continuada de acordo com o
estabelecido pelo CFC;
• atender à fiscalização do exercício profissional e disponibilizar papéis de
trabalho, relatórios e outros documentos solicitados; e
• mencionar o número de registro e a categoria profissional após a assinatura
em trabalho de contabilidade.

Deveres e proibições –
No desempenho de suas funções,
é vedado ao contador:
• assinar documentos ou peças contábeis elaborados por outrem alheio à sua
orientação, supervisão e/ou revisão;
• 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;
• solicitar ou receber de cliente ou empregador qualquer vantagem que saiba
para aplicação ilícita;
• exercer atividade ou ligar o seu nome a empreendimentos com finalidades
ilícitas;
• exercer a profissão demonstrando comprovada incapacidade técnica, na
prestação de serviços contábeis para os quais não esteja capacitado,
colocando em risco o patrimônio da empresa pelas más execuções dos
serviços.

Deveres e proibições
O contador pode:
• publicar trabalho, científico ou técnico, assinado e sob sua responsabilidade;
• transferir o contrato de serviços a seu cargo a outro profissional, com a
anuência do cliente, sempre por escrito;
• transferir, parcialmente, a execução dos serviços a seu cargo a outro
profissional, mantendo sempre como sua a responsabilidade técnica; e
• indicar, em qualquer modalidade ou veículo de comunicação, títulos,
especializações, serviços oferecidos, trabalhos realizados e relação de
clientes.

Valor e publicidade dos serviços profissionais
O contador deve estabelecer, por escrito, o valor dos serviços em
suas propostas de prestação de serviços profissionais,
considerando os seguintes elementos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

a relevância, o vulto, a complexidade, os custos e a dificuldade do serviço a
executar;
o tempo que será consumido para a realização do trabalho;
a possibilidade de ficar impedido da realização de outros serviços;
o resultado lícito favorável, que, para o contratante, advirá com o serviço
prestado;
a peculiaridade de tratar-se de cliente eventual, habitual ou permanente; e
o local em que o serviço será prestado.

Valor e publicidade dos serviços profissionais
Nas propostas devem constar, explicitamente, todos os serviços
cobrados em separado, o valor de cada serviço, a periodicidade e a
forma de reajuste e também, as obrigações, os deveres e os prazos de
entrega e recebimento de cada um dos serviços a serem executados,
bem como para a parte contratante.
É vedado efetuar ações de marketing que denigram a reputação da
profissão e/ou dos colegas de profissão, tais como:
•
•
•

fazer afirmações exageradas sobre os serviços que oferece, sua capacitação ou sobre
a experiência que possui;
fazer menções depreciativas ou comparações sem fundamento com o seu trabalho
ou com o de outros; e
desenvolver ações comerciais que iludam a boa-fé de terceiros.

Valor e publicidade dos serviços profissionais
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.

Deveres em relação aos colegas e à classe
A conduta do contador com relação aos colegas deve ser
pautada nos princípios de consideração, respeito, apreço,
solidariedade e harmonia da classe.

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.

Penalidades
A transgressão de preceito desta norma constitui infração ética,
sancionada, segundo a gravidade, com a aplicação de uma das
seguintes penalidades:
• advertência reservada;
• censura reservada; ou
• censura pública.
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