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Currículo resumido
Mestre em Contabilidade e Controladoria pela UFAM (2014). pós-
graduado pela Fundação Getulio Vargas no Curso de MBA em
Gerenciamento de Projetos (2004), graduado em Ciências Contábeis
pela Universidade Federal do Amazonas (2011), graduado em
Processamento de Dados pela Uninorte (1999). Atua como
coordenador acadêmico e professor no departamento de Contabilidade
na Universidade Federal do Amazonas. É Contador e consultor dena Universidade Federal do Amazonas. É Contador e consultor de
negócios e sistemas atuando principalmente nos seguintes temas:
Sistemas Corporativos (SAP, Datasul), Gerenciadores de bancos de
dados relacionais(MSSQL, Progress, Oracle e Imformix), Sistemas de
teste Integrados, Administração de Sistemas Operacionais nas
plataformas Unix e Windows.



Ementa e Objetivo
Ementa
• ÉTICA E MORAL.
• VISÃO HISTÓRICA E FILOSÓFICA DA ÉTICA.
• ASPECTOS LEGAIS.
• O CÓGIGO DE ÉTICA PROFISSIONAL DO CONTADOR.
• OS ORGÃOS REPRESENTATIVOS DA CLASSE CONTÁBIL.

ObjetivoObjetivo
Proporcionar aos participantes uma visão abrangente das 

questões que envolvem os aspectos éticos no relacionamento do 
CONTADOR e a sociedade, de uma forma geral, bem como aqueles 
circunscritos ao exercício da profissão de auditor.



ÉTICA E MORAL.
Ética = Estudo do comportamento Humano.

Moral = Comportamento humano.
(LISBOA, 1997)



ÉTICA E MORAL.

Liberdade?Natureza.



ÉTICA E MORAL.
Fazer a coisa certa. TOMADA DE DECISÃO



ÉTICA E MORAL.
Fazer a coisa certa.

Hospital - Transplante



ÉTICA E MORAL.
Certo ou errado? Depende do referencial.



ÉTICA E MORAL.



ÉTICA E MORAL.
A relação da ética com outras ciências humanas ou

sociais, baseadas na relação das diferentes formas do
comportamento humano, não deve esquecer o seu objetivo
específico, que é ciência do comportamento moral.



ÉTICA E MORAL.
Nomes que contribuíram para evolução da Ética.

Fonte: Adaptado pelo autor (STUKART, 2003).



ÉTICA E MORAL.
Ética = Conjunto de regras e deveres.

Ética Profissional = Conjunto de regras e deveres
profissionais.profissionais.



ÉTICA PROFISSIONAL.
A finalidade da profissão é a retribuição em benefício

próprio, sua função social não é incompatível com o fato de
satisfazer o bem particular, faz-se o trabalho com o intuito
de prestar serviço a alguém, para atender a própria
necessidade de subsistência. Todavia, a profissão há de
atender ao chamado vocacional, deve ser encarada eatender ao chamado vocacional, deve ser encarada e
desempenhada com eficiência e eficácia. Uma verdadeira
profissão depende de vários fatores internos: personalidade,
tendências, aptidões, temperamento e fatores externos como
mercado de trabalho, valorização profissional e a
possibilidade de boa remuneração.



Os fatores internos são como potencialidades. Depois
de escolhida uma atividade, o profissional estará
condicionado a vários limites. Quando este não se realiza na
profissão, será um “fardo” aquela rotina de trabalho, por
isso, a escolha deve ser consciente. Para esta opção atingir
resultados positivos e satisfatórios, deve ser exercida de

ÉTICA PROFISSIONAL.

resultados positivos e satisfatórios, deve ser exercida de
modo honroso e estável, isto é, o profissional deverá ser
conduzido de acordo com as regras e os procedimentos.



DIA DO CONTABILISTA.
No memorial da gestão presidencial 1991/1995, do

Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São
Paulo, encontra-se o seguinte texto: "Em 25 de abril
comemora-se em todo o Brasil o Dia do Contabilista. A data
foi criada em 1926 durante um almoço realizado em São
Paulo em homenagem ao Senador João Lyra, que haviaPaulo em homenagem ao Senador João Lyra, que havia
consolidado conquistas da Classe no Senado Federal."
(CRCSP, 1995). O Dia do Contabilista foi oficialmente
instituído pela Lei Estadual nº 1.989, em 23 de maio de
1979.



DIA DO CONTADOR
Foi escolhido como dia do contador o dia 22 de

setembro (Dia do Bacharel em Ciências Contábeis), por ter
sido criado, nesta data, em 1945, o Curso de Ciências
Contábeis. A criação da data homenageou a criação do curso
de Ciências Contábeis na Universidade Federal de Minas
Gerais (UFMG). Ou seja, a data marca um fato histórico: aGerais (UFMG). Ou seja, a data marca um fato histórico: a
criação do primeiro curso de Ciências Contábeis no Brasil,
com a assinatura do Decreto-lei nº 7.988, em 22 de setembro
de 1945, pelo então presidente Getúlio Vargas.(Dec. Lei
7988/45).



SIMBOLO DA CONTABILIDADE

Fonte: Site do CFC (www.cfc.org,br, 2016)



PATRONO DA CONTABILIDADE

Fonte: Site do CFC (www.cfc.org,br, 2016)



ANEL DO CONTADOR
Pedra: Turmalina Rosa Clara, ladeada de Diamantes.

Fonte: Site do CFC (www.cfc.org,br, 2016)



Responsabilidades dos contadores

Fonte: Adaptado Institute of Management Accounts - IMA (1982).



Legislação p/ Contador

Fonte: Elaborado pelo autor com informações do CFC.



Legislação p/ Contador

Fonte: Elaborado pelo autor com informações do CFC.



• Civil: É definida como a obrigação que pode incumbir uma pessoa a reparar o
prejuízo causado a outra, por fato próprio, ou por fato de pessoas ou coisas que dela
dependam. Esta pode ser ainda contratual (violação direta das normas do contrato) e
extracontratual (violação do ordenamento jurídico).
• Administrativa: caso envolva um agente público no exercício da função, como
perito judicial.
•

Classificação das responsabilidades

• Penal: quando os atos do agente repercuta na seara penal, enquadrando-se
como crime ou contravenção. Nesta, diferente da civil, o interesse protegido é público
(violação direta da ordem social) e a consequência do dano é a pena.
• Profissional: Atos contra as diretrizes CEPC.



Infrações previstas no CEPC

Fonte: Adaptado Resolução CFC No 803(1996).



Responsabilidade Civil
• Novo Código Civil (Lei 10.406/2003). Conforme o artigo
186 do NCC, aquele que, por ação ou omissão voluntária,
negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem,
ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. O art. 927
dispõe que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência,
ou imprudência, violar direito, ou causar prejuízo a outrem, fica
obrigado a reparar o dano. Haverá obrigação de reparar o dano,obrigado a reparar o dano. Haverá obrigação de reparar o dano,
independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou
quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano
implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. O juiz
poderá aplicar ainda multa sobre o valor da causa, no caso de dano
por perito contábil (art. 424/CPC)



Responsabilidade Civil
• Código do Consumidor (Lei 8.078/90). Excepcionando a
regra do CDC, a responsabilidade dos profissionais liberais é
subjetiva. Arts. 14 e 18. c/c o art. 927 do código Civil. Art. 14: O
fornecedor de serviços responde, independentemente da
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem
como por informações insuficientes ou inadequadas sobre suacomo por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua
fruição e riscos. (…) § 4º: A responsabilidade pessoal dos
profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.
Enfim, deve-se comprovar dano, ação, nexo causal e dolo ou culpa
do agente causador do dano.



Responsabilidade Civil
• O trabalho elaborado pelo contabilista tem
garantia de cinco anos, por derivação óbvia do
estabelecido na legislação tributária, que condiciona à
prescrição qüinqüenária a maioria dos tributos e
contribuições, principalmente, pelo que assegura o art. 27
do Código de Defesa do Consumidor, que em outrasdo Código de Defesa do Consumidor, que em outras
palavras registra: “prescreve em 5 (cinco) anos o direito
de exigir a reparação de danos causados por fato do
produto ou serviço, contados do conhecimento do fato”.



Responsabilidade Civil
• Lei básica do ICMS (Lei Complementar no 87 de
13/09/96), “Art. 5o - Lei poderá atribuir a terceiros a
responsabilidade pelo pagamento do imposto e
acréscimos devidos pelo contribuinte ou responsável,
quando os atos ou omissões daqueles concorrerem para o
não recolhimento do tributo.” Aqui se incluem as falhasnão recolhimento do tributo.” Aqui se incluem as falhas
técnicas cometidas pelos profissionais, ou as omissões
provocadas por artifícios ardis arquitetados pelo cliente ou
com a participação do contabilista, podendo assim, ser-lhe
atribuído o dever de suprir a falta.



Responsabilidade Penal
• Falsificação de documentos, Art. 297 e 298 do
Código Penal prevê pena para quem falsificar ou alterar
documento público ou particular, nele incluso os livros
mercantis. Pena: Reclusão de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e
multa.
§ 1o) Se o agente é funcionário público, e comete o
crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se à pena decrime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se à pena de
sexta parte.
§ 2o) Para os efeitos penais, equipara-se a documento
público o emanado de entidade paraestatal, o título ao
portador ou transmissível por endosso, as ações de
sociedade comercial, os livros mercantis e o testamento
particular.



Responsabilidade Penal
• Perante a lei de Falências - Lei no 11.101, de
09/02/2005.
Reclusão de 2 a 6 anos
Elaborar escrituração contábil ou balanço com os dados
inexatos;
Omite, na escrituração contábil ou no balanço, lançamento
que deles deveria constar, ou alterar escrituração ou balançoque deles deveria constar, ou alterar escrituração ou balanço
verdadeiros;
Destrói, apaga ou corrompe dados contábeis ou negociais
armazenados em computador ou sistema informatizado;
Simula a composição do capital social;
Destrói, oculta ou inutiliza total ou parcialmente, os
documento de escrituração contábil obrigatórios.(Art. 168).



Responsabilidade Penal
• Falso Testemunho ou Falsa Perícia (Perjúrio).
Art. 342 do CP (DL 2.848/1940), inseridos no capítulo
“Dos Crimes contra a Administração da Justiça”, alterados
pela Lei 10.268/2001.



Responsabilidade Penal
• Sonegação Fiscal (Lei 8.137/90, arts. 1° e 2°). Crimes cometidos
por particular contra a ordem tributária.
Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir
tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes
condutas: (Vide Lei nº 9.964, de 10.4.2000)
I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades
fazendárias;
II - fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou
omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigidoomitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido
pela lei fiscal;
III - falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou
qualquer outro documento relativo à operação tributável;
IV - elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba
ou deva saber falso ou inexato;
Pena - reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.
Parágrafo único. A falta de atendimento da exigência da



• Atualização Tecnológica: Manter-se atualizado com
as novas soluções para atender os usuários da informação
contábil e órgãos competentes. (CFC, JUCEA, RFB, SEFAZ,
PREFEITURA,...)
• Atualização quanto a legislação: Lei de

Desafios 

• Atualização quanto a legislação: Lei de
responsabilidade fiscal 101/2000, Lei da transparência ou Lei
de acesso a informação 2527/11, Lei anticorrupção 12846/13.



•Pressupostos da Contabilidade como provedor de Informações:
•Há a necessidade da informação.
•Precisa de planejamento e controle.

•Qualidades da informação p/ tomada de DECISÃO:

Importância 

•Qualidades da informação p/ tomada de DECISÃO:
•Relevância 
•Materialidade 
•Representação fidedigna

•Comparabilidade
•Verificabilidade
•Tempestividade
•Compreensibilidade



”Planeta terra: Casa comum nossa 
responsabilidade”.

(Amos 5,24)(Amos 5,24)
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