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RESUMO 
 
 

Ao estudar o costume do comportamento humano, percebe-se que a ética influencia a moral, 
inspirando a criação ou mudança de princípios que a sociedade assume como base de seus 
valores. A ética caminha atrelada à história da Contabilidade, cujo comportamento exige mais 
que leis, normas e regulamentos, uma vez que nenhum código de ética contempla todas as 
situações que poderão surgir ao longo da vida de um profissional. As exigências vividas pelos 
profissionais de Contabilidade, quanto a assertividade, precisão e confiabilidade, ser ético é 
valor fundamental, justificando-se por tamanha responsabilidade a qual representa, exigindo 
também um constante aprimoramento nos conhecimentos técnicos e lealdade ao código. Este 
trabalho tem como objetivo evidenciar a importância da ética no exercício da profissão de 
contabilista, bem como de que forma a conduta praticada por este profissional reflete na 
sociedade em geral. Para tanto, a metodologia utilizada apoia-se em revisões bibliográficas de 
literatura específica contida em livros e artigos sobre o tema, assim como consultas em leis 
vigentes e Códigos de Ética Profissional onde se buscou apresentar o conceito de ética, o 
histórico deste como instrumento de decisão, e sua abrangência como ferramenta de 
direcionamento comportamental aos profissionais contábeis. A discussão e relevância da 
pesquisa se apoiam na premissa de que tais valores, embora devessem ser intrínsecos às 
pessoas que optam por uma profissão, por vezes são violadas, fazendo-se importante recordar 
os conceitos que os norteiam e os impactos que essa violação provoca, assim como as 
ferramentas de defesa da própria profissão – códigos de ética profissional – que devem ser 
entendidos não apenas como instrumento de punição, mas principalmente como instrumento 
de resguardo ao profissional. Pode-se observar que a ética, em geral propõe uma linha de 
conduta pautada em obrigações e deveres, onde os envolvidos por ela, sejam eles uma 
categoria profissional ou um grupo social, podem se orientar quanto às suas ações e tomadas 
de decisões de acordo com o que foi estabelecido como politicamente correto. Constata-se que 
o profissional de Contabilidade enfrenta diariamente desafios, uma vez que o setor de 
contabilidade é o responsável em proporcionar informações de natureza física, econômica e 
financeira que inferem diretamente em tomada de decisões, e qualquer manipulação de dados, 
além de ferir a legislação vigente, pode colocar em risco a empresa. Esse profissional pode 
encontrar em sua rotina clientes – sejam eles externos ou internos – que demandam maneiras 
alternativas não lícitas para a manipulação desses dados, e nesse cenário o código de ética do 
profissional de Contabilidade passa a ser mais que um compilado de normas e condutas, torna-
se a lei maior que deve ser usada como seu instrumento de defesa. Conclui-se que é 
fundamental buscar sensibilidade e propriedade para se posicionar diante dos fatos 
profissionais. Muitas vezes o profissional de Contabilidade irá se deparar com opiniões 
divergentes na organização, e inclusive que divergem das suas próprias. Faz parte dos direitos 
e deveres do ser humano e de todo profissional pautar por uma conduta límpida e em 
conformidade com as normas dispostas para o exercício legal da profissão, garantindo também 
uma consciência tranquila perante as condutas morais às quais está submetido. 


