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CÓDIGO DE ÉTICA 
PROFISSIONAL DO CONTADOR

⬡ ÉTICA

Ética diz respeito aos princípios e valores de
uma sociedade. Na Ciência Contábil refere-
se ao comportamento ideal e sadio que o
contador deve possuir, de forma a ter
credibilidade, respeito e valorização
profissional perante seus clientes e a
sociedade.
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⬡ ÉTICA

Os códigos de ética, no geral, são
compostos por deveres e obrigações que
tem por finalidade regular a forma como o
profissional contábil conduz a prestação de
serviço.
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BREVE HISTÓRICO DO CÓDIGO DE ÉTICA

1950: V Congresso Brasileiro de Contabilidade

O primeiro Código de Ética dos profissionais da contabilidade, 
no Brasil, foi aprovado pelo Conselho Federal de 
Contabilidade durante o V Congresso Brasileiro de 
Contabilidade, realizado de 8 a 15 de julho de 1950, em Belo 
Horizonte (MG).
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1970: Resolução CFC 290/1970
✓ Atualização do Código de ética, com a
publicação da Resolução 290/2970;

✓ O Código de Ética de 1950 ganhou o reforço em
sua aplicação no ano de 1970, quando, em reunião
plenária realizada no dia 26 de junho, os
conselheiros do CFC aprovaram a constituição do
Tribunal Superior de Ética Profissional, com a
função de garantir o cumprimento das normas
estabelecidas no documento.
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1996: 
Resolução 
CFC 803
Atualizações 
importantes de 
conteúdo, 
decorrentes da 
evolução da 
carreira.

1997: 
Resolução 
CFC 819
Restabelece o 
instituto do 
recurso ex
officio na área 
do processo 
ético.

2002:
Resolução 
CFC 942 e 
950

Novas alterações 
pontuais são 
promovidas.
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2010:

Resolução CFC 
1307

Novas alterações 
pontuais são 
promovidas.

* Lei 12249/2010 – arts 76/77

2019:

NBC PG 01

A NBC PG 01 
passa a ter 
vigência a partir de 
junho/2019
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⬡ NBC PG 01
A NBC PG 01 trouxe uma redação mais atual
ao Código de Ética alinhado às novas
perspectivas da carreira e aos padrões
internacionais.

Entenderemos aqui quais os pontos principais
da Norma e as novidades em relação à versão
anterior.
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OBJETIVO

1. Fixar a CONDUTA do contador,
quando no exercício da sua atividade e
nos assuntos relacionados à profissão
e à classe.
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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;

(18 itens)
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Vamos nos ater aos conteúdos que não existiam 
na Resolução n.º 803/96 e foram incluídos na NBC 
PG 01:



(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 sigilo;

(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;

NPC PG 01

Deveres, vedações e permissibilidades



(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.

NPC PG 01

Deveres, vedações e permissibilidades



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.

NPC PG 01

Valor e publicidade dos serviços profissionais:



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.

NPC PG 01

Valor e publicidade dos serviços profissionais:



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.

NPC PG 01

Valor e publicidade dos serviços profissionais:



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.

NPC PG 01

Valor e publicidade dos serviços profissionais:



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;

b. fazer comparações depreciativas entre o seu trabalho e o de outros;

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

NPC PG 01

Valor e publicidade dos serviços profissionais:



✓ATENUANTES

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.

NPC PG 01

Penalidades:



✓AGRAVANTES

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.

NPC PG 01

Penalidades:



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.

NPC PG 01

Disposições Gerais:
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FISCALIZAÇÃO NO SISTEMA CFC – CRCs
Essencialmente visa identificar e combater:
✓O exercício ilegal por leigos;
✓A exploração de serviços por sociedades não

registradas; e,
✓Exigir a observância das normas de natureza

técnica obrigatória por todos os profissionais,
quando da prestação de serviços.



PERGUNTAS?
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