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“Embora a Ética seja tratada como sinônimo 
de moral, entendo que, na verdade a Ética seja 
à parte da moral que trata da conduta do 
homem”. 

 



(CARLA MATOS) 
 

RESUMO 
 

O presente trabalho, surgiu do interesse em analisar o novo Código de Ética do Grupo Fisco 

em relação à utilização e divulgação do mesmo pelos fiscais do Estado, no exercício da sua 

profissão. Em decorrência disso, buscou-se analisar o conceito de ética, conduta e moral, para 

assim descrever e comparar o princípio norteador de conduta ética dos Códigos de Ética que 

regem as categorias, a exemplo do outros códigos de ética que regem os profissionais de 

auditor fiscal e profissionais da área contábil. O que se incluiu a análise comparativa de 

alguns códigos de ética nacionais e internacionais com o Código de Ética do Grupo Fisco, 

com a intenção de propor melhorias. A justificativa dessa temática consiste em chamar a 

atenção para a importância da ética no serviço público, melhorando a relação 

fisco/contribuinte, a melhoria na qualidade dos serviços prestados à comunidade, como 

também a melhoria da imagem do funcionalismo público da secretaria da fazenda perante a 

opinião pública. Para responder ao questionamento sobre de que forma vem sendo divulgado 

e utilizado o Código de Ética do Grupo Fisco, da SEFAZ-BA, a metodologia utilizada foi 

baseada na pesquisa de campo, no qual o acesso às informações se deu através da aplicação de 

questionários semi-estruturados, ao Grupo Fisco, no qual serviu de apoio aos dados primários, 

o que se inclui os dados relativos à entrevista na Corregedoria. A pesquisa também foi 

balizada pelo referencial teórico, assim como pela análise das respostas feitas aos 

questionados pelos pesquisadores. A conclusão a que se chegou foi que a incorporação de 

princípios de conduta ética nos Códigos de Ética se constitui em instrumento necessário e 

norteador para o estabelecimento de atitudes éticas e comportamentos. 

 

Palavras-chave: 1. Ética.   2. Funcionalismo Público.    3. Código de Ético.   4. Grupo 

Fisco. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 
 

The present work appeared of the interest in analyzing the new Code of Ethics of the Group 

Fiscal in relation to the use and popularization of the same for the district attorney of the 

State, in the exercise of your profession. Due to that, it was looked for to analyze the ethics 

concept, conduct and moral, for like this to describe and to compare the beginning road of 

ethical conduct of the Codes of Ethics that govern the categories, to example of the other 

ethics codes that govern fiscal auditor's professionals and professionals of the accounting 

area. It is a comparative analysis of some national and international ethics codes with the 

Code of Ethics of the Group Fiscal, with the intention of proposing improvements. The 

justification of that thematic one consists of calling the attention for the importance of the 

ethics in the public service, improving the relationship fiscal/taxpayer, the improvement in the 

quality of the services rendered to the community, as well as the improvement of the image of 

the public functionalism of the clerkship of the farm before the public opinion. To answer to 

the questions on that form has been published and used the Code of Ethics of the Group 

Fiscal, of the SEFAZ-BA, the used methodology it was based on the field research, in which 

the access to the information felt through the application of semi-structured questionnaires, to 

the Group Fiscal, in which served from support to the primary data. The research was also 

beacon by the theoretical reference, as well as for the analysis of the answers done to the 

questioned by the researchers. The conclusion the one that she arrived was that the 

incorporation of beginnings of ethical conduct in the Codes of Ethics is constituted in 

necessary instrument and road for the establishment of ethical attitudes and behaviors.   

   

Keys-word: 1. Ethics.   2. Public Functionalism.    3. Code of Ethical.   4. Group Fiscal. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Contexto 

 

Em todos os campos das ciências encontramos o trabalho integrado, gradual e cumulativo de 

seus precursores, filósofos e pensadores, que no decorrer dos tempos, nos legam essa gama de 

conhecimento que possuímos. Cabe a nós, ampliá-lo e deixá-lo com novas formas. No século 

XVII, Adam Smith consegue demonstrar, na sua obra A riqueza das Nações, que o lucro não é 

um acréscimo indevido, mas um vetor de distribuição de renda e de promoção do bem estar 

social. Com isso, expôs a compatibilidade entre Ética e atividade lucrativa. Em 1890, no 

Estados Unidos da América, entra em vigor a lei denominada Sherman Act, a qual passou a 

proteger a sociedade contra acordos entre empresas, contrários ou restritivos da livre 

concorrência (VASQUES, 1989).  

 

Outras leis se seguiram essa matéria, no começo do século XX a Lei Clayton, alterada na 

década de 30 pela emenda Pattman-Robison. Essa lei completou a Scerman Act, proibindo a 

prática de discriminação de preços por parte de uma empresa em relação ao seu cliente 

(VASQUES, 1989).  

 

A partir da segunda metade do século XX que o assunto: Ética Empresarial, de fato ganhou 

relevância. No ano de 1972, a Organização das Nações Unidas (ONU) realizou em 

Estocolmo, Suécia, a Conferência Internacional Sobre o Meio Ambiente. O evento serviu para 

alertar todos os segmentos sociais, inclusive as empresas sobre a necessidade de se preservar e 

proteger o planeta. Depois dessa Conferência, quase todos os países do mundo adotaram ou 

reforçaram as suas leis, subordinando a atividade econômica a proteção do meio ambiente.  
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Em 1977, o Congresso norte americano aprovou um a lei relativa à Ética Empresarial, que 

chamou atenção do mundo. Ela foi denominada “Foreign Corrupt Pratices Act” (“FCPA”). 

Essa Lei passou a proibir e a estabelecer penalidades para pessoas ou organizações que 

oferecessem subornos a autoridades estrangeiras, para obter negócios ou contratos. 

 

Na atualidade a sociedade vive uma redescoberta da importância e o valor no emprego da 

ética. Há uma exigência de valores morais em todas as instancias sociais, sejam elas 

científicas, políticas ou econômicas, surgindo ao mesmo momento em que a sociedade passa 

por uma grave crise de valores, identificada pelo senso comum como falta de decoro, de 

respeito pelos outros e de limites. Com isso, o sentido ético, substitui e suplantou o sentido 

mágico, a vida inteira do homem se converte numa luta constate pelo amor da justiça. Moral 

são as regras de conduta assumida pelo indivíduo de um grupo social com a finalidade de 

organizar as relações interpessoais, segundo os valores do bem e do mal. A Ética é mais 

abstrata, parte da filosofia que ocupa com a reflexão sobre as reações e princípios que são 

fundamentais à vida moral.  

 

No Brasil, muitos aspectos da Ética também mereceram regulamentação em textos legais. A 

Lei que reprimiu o abuso do poder econômico e as práticas anticoncorrências foi a Lei Federal 

4.137 de 1962. Recentemente, ela foi modificada pela Lei Federal 8.884 de 1993. Nas áreas 

de proteção do trabalho, proteção do meio ambiente, proteção ao cliente consumidor, e muitas 

outras, a legislação brasileira possui regulamentação especifica. 

 

Segundo a opinião pública, há realmente um desabono do comportamento ético no serviço 

público (GIANETTI, 1998). Em geral, tal expressão é confirmada no dia-a-dia, quando se 

observa a morosidade, o descaso com suas demandas, muito tempo perdido em longas filas, o 
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clientelismo, a competição entre funcionários, a falta de qualificação tecnológica, injustiça, 

enfim, um total desrespeito à dignidade da pessoa humana. 

 

 

1.2 Problematização 

 

A problemática que cerca a falta de comportamento ético no serviço público prediz que, cada 

vez mais, há um acréscimo da insatisfação pelos usuários dos serviços prestados, de um modo 

geral, no que diz respeito à qualidade de atendimento, do respeito, da confiabilidade e, 

principalmente no comportamento ético. Um ponto que tem contribuído, de forma 

considerável no desgaste do conceito do funcionalismo público dado pela sociedade, é o papel 

desempenhado pela imprensa, quando nas suas pesquisas traz à tona o empreguismo, o abuso 

do poder, do uso do dinheiro público ilicitamente e em casa própria ou em ações que não são 

consideradas prioritárias pela população. 

 

Como a população não sabe de quem é a responsabilidade, normalmente, generaliza, 

definindo os funcionários públicos, de uma forma geral, como irresponsáveis, incompetentes 

e preguiçosos. Contudo, não se pode generalizar, pois na prática, existem pessoas sérias e 

preocupadas com o serviço público e com o bem comum; funcionários que ingressaram no 

serviço público, através de concurso público, e que trabalham tanto quanto aqueles de 

empresas privadas. 

 

Por outro lado, a Constituição Federal (CF), 1988, estabelece os princípios de Administração 

Pública que são nomeados no art. 37, que trata na legalidade, da moralidade, da publicidade e 

da eficiência. No caput deste mesmo artigo, os cinco primeiros princípios, e os demais, 
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embora não mencionados, decorrem do atual regime político, tanto que, ao lado daqueles, 

foram textualmente enumerados pelo art. 2º da Lei Federal 9.784, de 29/01/1999. Essa mesma 

norma cita que a Administração Pública deve obedecer aos princípios legalidade, da 

moralidade, da publicidade e da eficiência, anteriormente mencionados.  

 

Diante de tal realidade evidenciada na problemática, e em alusão ao propósito desse trabalho, 

entende-se que a primeira função de um Código de Ética é a de tornar explícito o padrão que 

o grupo a que se dirige considera aceitável, o que se inclui tentar articular os valores 

afirmados por um grupo e, em seguida, dar uma concretude maior a eles. Ou seja, um Código 

de Ética, portanto, não deve ser entendido apenas como sendo primariamente disciplinar, de 

controle, repressivo; deve, sim, expressar os valores ou princípios aceitos desdobrando-os em 

regras que procurem torná-los efetivos, o que por conseqüência, seja útil na resolução de 

conflitos éticos. 

 

Ao nível da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (SEFAZ)/BA, a Lei Estadual  nº 8.597, 

de 28 de abril de 2003, instituiu o Código de Ética dos Servidores do Grupo Operacional 

Fisco da Secretaria da Fazenda, estabelecendo regras no campo ético, assegurando aos 

integrantes do Grupo Fisco, a manutenção de sua imagem e reputação, ratificando e 

estimulando assim, regras de comportamento ético entre os servidores fiscais.  

 

Diante disso, a criação deste Código de Ética vem atender um anseio da sociedade, pois a 

mesma almeja que o serviço público seja regido pela ética, como qualquer outra organização. 

Esta é uma necessidade decorrente da modernização e da globalização. Entre as várias 

finalidades deste Código de Ética, está em demonstrar para a sociedade as atitudes morais 

adequadas, ou não, e estabelecer direitos, deveres e proibições aos servidores do Grupo Fisco. 
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Assim, pelo que nela contém, tal norma, muito embora de natureza federal, tem verdadeiro 

conteúdo de normas gerais da atividade administrativa, não só da União, mas, também, dos 

Estados e Municípios. Diante de tal problemática questiona-se: “Como os funcionários do 

Grupo Fisco do estado da Bahia percebem o papel da ética, no desempenho de suas 

funções? Qual a compreensão que os mesmo têm sobre o papel do Código de Ética como 

instrumento capaz de induzir atitudes e comportamentos éticos?” 

 

 

1.3 Hipótese 

 

Para responder a tal questionamento, buscou-se confirmar ou refutar a hipótese sobre se a 

divulgação e utilização do Código de Ética do Grupo Fisco se constitui em instrumento 

necessário e norteador para o estabelecimento de atitudes éticas e comportamentos. 

 

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Geral 

 

Analisar como os funcionários do Grupo Fisco Estadual percebem a ética no desempenho de 

suas funções e verificar como os mesmos compreendem o papel do Código de Ética como 

instrumento indutor de atitudes e comportamentos éticos. 
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1.4.2 Específicos 

 

− Analisar o conceito de ética, conduta e moral. 

− Descrever e comparar o princípio norteador de conduta ética dos Códigos de Ética que 

regem as categorias, a exemplo do outros códigos de ética que regem os profissionais de 

auditor fiscal e profissionais da área contábil. 

− Analisar e comparar alguns códigos de ética nacionais e internacionais com o Código de 

Ética do Grupo Fisco Estadual, com a intenção de propor melhorias. 

 

 

1.5 Justificativa 

 

A justificativa para abordagem dessa temática consiste em chamar a atenção para a 

importância da ética no serviço público, melhorando a relação fisco/contribuinte, a melhoria 

na qualidade dos serviços prestados à comunidade, como também a melhoria da imagem do 

funcionalismo público da secretaria da fazenda perante a opinião pública.  

 

Por essas razões, um estudo dessa natureza resultará em substanciais contribuições de caráter 

jurídico – princípios e instrumentos – que se incorporados ao Código de Ética do Grupo Fisco 

em vigor, resultará no seu fortalecimento e capacidade de promover mudanças do 

comportamento, conduta e atitudes dos servidores do Grupo Fisco e, por conseguinte, os 

demais servidores da Secretaria da Fazenda, estabelecendo um padrão ético desejável em 

longo prazo, com implicações na formação de uma imagem de respeitabilidade percebida pela 

sociedade. Além do mais, propiciará que seja feita uma comparação com outros princípios 

norteadores de conduta ética de outras categorias, principalmente a de auditor fiscal e 
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profissionais da área contábil dando-nos subsídios, como profissionais da área, propor 

melhorias ao novo Código de Ética do Grupo Fisco.  

 

Assim, a relevância desse estudo está atrelada ao descrédito, mencionado, que a sociedade 

tem para com o funcionalismo público. Ademais, este trabalho busca, de certa forma, trazer à 

tona não somente o Código de Ético do Grupo Fisco, mas uma análise sobre outros Códigos 

de Ética de outras categorias, com a intenção de chamar a atenção para a importância da ética 

no serviço público, o que por conseqüência, nas ações dos funcionários desse Grupo, 

melhoraria, sobremaneira, a relação fisco/contribuinte, no qual permeado pelo Código de 

Ética, melhoraria, também, a imagem do funcionalismo público da SEFAZ, perante a opinião 

pública. 

 

 

1.6 ESTRUTURA DA PESQUISA 

 

A estrutura do trabalho compreende, até o presente momento, o norteamento – 

problematização, justificativa, objetivos a serem alcançados e estrutura –, ao leitor do 

conteúdo bibliográfico que foi analisado qualitativa e quantitativamente sobre o 

questionamento feito no bojo desse trabalho. 

 

O Capítulo 2, consiste no referencial teórico, onde buscou-se conceituar a ética, conduta e 

moral, bem como, o código de ética do funcionalismo público, regido pela Constituição 

Federal de 1988, dos profissionais de auditoria e de profissionais de contabilidade, assim 

como alguns Códigos de Ética nacionais e internacionais. 
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O Capítulo 3, explana sobre o caminho metodológico adotado para o desenvolvimento da 

pesquisa de campo, listando todos os parâmetros compreendidos entre o locus da pesquisa, o 

número de participantes, o tipo de coleta e os procedimentos utilizados para a análise dos 

dados coletados na pesquisa de campo. 

 

O Capítulo 4, consiste na discussão sobre o resultado da pesquisa, contemplando aspectos 

qualitativos e quantitativos, no qual buscou-se confirmar ou refutar a hipótese levantada, 

assim como o questionamento e os objetivos propostos sobre a análise da utilização e 

divulgação do novo Código de Ética do Grupo Fisco Estadual, bem como os limites dessa 

pesquisa. 

 

E, por fim, as conclusões a que se chegou no qual foi possível sugerir melhorias face à 

verificação e/ou confirmação das hipóteses, objetivos e questionamento levantado. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 SEFAZ 

 

O Estado da Bahia é um grande comprador, talvez o maior demandador de bens e serviços do 

mercado. São números “astronômicos”. Veja-se a carga tributária (volume de recurso  

transferido da sociedade para o Estado). Em 2001 foi de cerca de 33% do PIB, em 2002, 36% 

e para 2003 há previsão que alcance 40% do PIB, algo em torno de 400 bilhões. Todo este 

recurso em mãos do Setor Público é utilizado para pagamento do custeio da administração, 

investimento em políticas públicas e pagamento das dívidas, interna e externa.  

 

Na Bahia, por exemplo, para 2004 o orçamento prevê o montante da ordem de 14 bilhões. 

Excluindo-se 50% para pagamento de pessoal, 15% para o serviço da dívida, sobraria ainda 

35% para custeio e investimento. Seria algo em torno de 5 bilhões. O financiamento do 

custeio e o investimento em políticas públicas demandam a contratação de serviços e a 

compra de mercadorias e bens de toda as natureza, por centenas de unidades orçamentárias. 

Levando-se em conta os três níveis de governo, este número chega a milhares de unidades.  

 

Neste ponto reside o problema. Face a multiplicidade de unidades orçamentárias, espalhadas 

pela administração direta e indireta é praticamente impossível um controle efetivo da lisura e 

qualidade do gasto. A fiscalização feira pelos tribunais de contas dos estados, municípios e 

União é realizada a posteriori e por amostragem. Outra deficiência da fiscalização tradicional 

dos tribunais é que se dar exclusivamente nos registros contábeis (documentos), que nem 

sempre espelham a realidade dos fatos.  
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Por estes fatos não é de se estranhar que a Controladoria Geral da União – CGU revele que 

tem encontrado irregularidades em quase todas as contas públicas que audita, mormente de 

prefeituras que desviam verbas federais para fins escusos.  

 

Um dado revelador para o presente trabalho foi divulgado por pesquisa da FGV, segundo a 

qual 5% do PIB eram desperdiçados em fraudes de modo geral. E, os desvios existem não 

porque o brasileiro seja mais corrupto do que os habitantes de outros países. Em verdade, 

como afirma Stephan Kanitz, o brasileiro nem é mais nem menos honesto, o Brasil é que é um 

país pouco auditado, pouco fiscalizado, o que dá margem às fraudes. 

  

Como se vê, carecemos mesmo de sistemas de controles eficientes e simples, pois o grande 

volume de recursos do setor público, com sistemas de controles “frouxos” e pouca 

fiscalização seduz os agentes envolvidos que, conforme reiteradas matérias publicadas 

diariamente na imprensa, buscam tirar vantagens pessoais, subtraindo o poder de investimento 

do Estado. A corrupção subtrai recursos do erário e emperra a máquina estatal, que para se 

proteger cria inúmeros mecanismo de controle comprometendo a eficácia. 

 

Isto posto, para resolver este arqui-problema que afeta todos governos este trabalho propõe 

um sistema de controle das compras do Governo simples, automático e centralizado, com uso 

de tecnologia disponível e módica, e que atenderia, indubitavelmente as condições previstas 

para as propostas: impacto na qualidade de vida e serviços prestados aos cidadãos; 

originalidade – não há de projeto semelhante; e aplicabilidade imediata e viabilidade técnica; 

 

A SEFAZ adotou políticas para o desenvolvimento e implantação de uma arquitetura de 

informação sólida, integrada e consistente através da criação e manutenção do seu modelo 
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corporativo de dados, estabelecendo mecanismos que controlam a qualidade das informações 

existentes nos mais diversos níveis da organização, dentro de padrões de segurança e 

integridade dos dados armazenados.  

 

A SEFAZ entende e utiliza-se da TI como uma aliada extremamente relevante no seu 

processo de transformação organizacional. Mesmo face à necessidade de mudança nos 

conceitos adotados pelo estado, e também pela necessidade de exercer maior gerenciamento e 

controle, os resultados aqui observados dificilmente seriam alcançados na velocidade e 

profundidade que foram sem o uso da tecnologia da informação. 

 

 

2.2 PRESSUPOSTOS SOBRE A ÉTICA 

 

Há milhares de anos, os mais insignes filósofos chamavam a atenção para um posicionamento 

muito singelo, mas tão verdadeiro que resistiu ao tempo. Sócrates, Buda, dentre outros, 

lecionam que é preciso conhecer a si mesmo. A velha esfinge, na antiga civilização dos 

faraós, já tinha inscrito a frase sugestiva Advinha-me ou te devoro e que muitos interpretam 

como o célebre ensinamento do Conhece-te a ti mesmo (CHAUÍ, 1997). 

 

Na modernidade, os estudos sobre a dita Inteligência Emocional terminam sempre por repetir 

esse mesmo refrão sob roupagem nova, e mais sofisticada mas, na essência, nada difere do 

que há milhares de anos os sábios já haviam decretado. A inteligência emocional, como uma 

associação ou agregado que concilia emoção, razão e reflexão, é um instrumento de rara 

utilidade para o aprimoramento ético, e a aplicação dela é fator de sucesso.  
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Magalhães (1999, p. 22), quando fala sobre o conhecimento e o homem, diz que: 

A característica que essencialmente torna o ser humano diferente dos outros animais 
é o desenvolvimento da consciência reflexiva, o homem pode acumular 
conhecimento e experiências sobre o mundo; e esse conhecimento de cada pessoa 
foi se tornando patrimônio coletivo, constituído pela soma e colocados à disposição 
do grupo social.  

 

Isto é, a consciência de si mesma tornou o homem dono de uma vida onde somente ele pode 

viver, escolher sobre seu caminho, escolher sua profissão. Assim tornou-se livre, mas, 

também responsável pelo que pratica. Sendo verdadeiro, o erro é humano, mas analisando 

num contexto geral, até onde se pode questionar dessa maneira, porque o tempo passa, as 

pessoas mudam de um lugar para outro, mas não mudam sua maneira de agir, seus métodos, 

não se preocupam com o futuro e com sua profissão.  

 

Neste cenário, a transparência tornou-se fundamental em qualquer área, de acordo com o que 

está relacionada, porque as pessoas leigas são capazes de distinguir os bons e os maus 

profissionais, mesmo sem reflexões técnicas sobre o código inerente a esta categoria e quem a 

conhece; jamais contratam serviços sem ter a certeza da direção que sua empresa pode tomar. 

Segundo Vasquez (1989, p. 34): 

A prática da Ética deve constituir um estado de espírito; mas este depende, 
basicamente, da inteligência emocional, razão pela qual, se desejamos progressos 
essenciais em nós mesmos, é preciso, também, conversar conosco e agir com 
terceiro como desejaríamos que agissem conosco. Assim, evidencia-se em valores. 
Valores estes, que são resultados de relações dos seres humanos, quando 
estabelecidas entre si e com o mundo em que vivem.  

 

Os valores são partes herdadas da cultura e nossa primeira compreensão da realidade, se funda 

no solo dos valores da comunidade a que pertencemos. Dessa forma, percebe-se que todos os 

aspectos da vida humana estão sendo revistos e repensados e numa velocidade muito grande. 

Nada será como antes, no qual chega-se a conclusão que para um bom domínio dos aspectos 
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relacionados à vida humana e, principalmente, empresarial, deve buscar ser ético de forma 

autônoma, isto é, que tenhamos domínio sobre a vontade e controle sobre nós mesmos. 

 

São freqüentes as queixas sobre a falta de ética na sociedade, na política, nas profissões, e até 

mesmo nos meios esportivos, culturais e religiosos. A sociedade contemporânea valoriza 

comportamentos que dificultam o cultivo de relações éticas, muito fácil e evidenciáveis 

através do desejo obsessivo na obtenção de consumo da maior quantidade possível de bens 

materiais. Diga-se de passagem que tem papel relevante na sociedade em que vivemos e que o 

prestígio social é concedido para quem consegue esses bens. O sucesso material passou a ser 

sinônimo de sucesso social e o êxito pessoal deve ser adquirido a qualquer custo. 

 

Atualmente, a humanidade tem manifestado uma preocupação generalizada provocada pela 

falta de valores éticos, resultantes de um sistema econômico-financeiro baseado na relação 

capital trabalho, onde a maximização do lucro é um dos principais fatores que conduzem aos 

mais diversos comportamentos antiéticos no ambiente profissional. Dentre estes, destaca-se a 

concorrência que gera uma competição acirrada, em todos os setores: nos países, nas 

empresas, entre trabalhadores e profissionais.  

 

Segundo Rousseau – séc. XVII apud Chauí (1997, p. 12): “A consciência moral e o 

sentimento de dever são inatos, são a voz da Natureza e do dedo de Deus em nossos 

corações”. Neste mesmo segmento, Kant apud Chauí (Ibidem, p. 13) aspirava que: “Não 

existe bondade natural. Somos egoístas, ambiciosos, destrutivos, cruéis, ávidos de prazeres 

que nunca nos saciam e pelos quais matamos, mentimos, roubamos, sendo necessário do 

dever, da obrigação, para nos tornarmos seres morais”. 
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Na visão desses filósofos, a ética pode e deve ser incorporada pelos indivíduos, sob a forma 

de uma atitude diante da vida cotidiana, capaz de julgar criticamente os apelos acríticos da 

moral vigente. Mas a ética, tanto quanto a moral, não é um conjunto de verdades fixas, 

imutáveis. A ética se move, historicamente, se amplia e se adensa. Para que se entenda como 

isso acontece na história da humanidade, basta lembrarmos que, um dia, a escravidão foi 

considerada natural. 

 

Estando a Ética associada ao caráter do indivíduo e é algo que se forma pelo convívio, ainda 

na infância, o indivíduo, ao chegar à vida adulta, intensifica suas relações com outros 

indivíduos e grupos, em cujo processo, além do seu caráter, deve pautar-se por normas de 

comportamento, que são indicadores do que seja realmente adequado ou não, certo ou errado, 

bem ou mal. Para Lopes de Sá (2000, p. 40): “[...] falar sobre Ética é falar de uma parte 

essencial não só na vida da vida humana, mas parte essencial na vida de qualquer 

profissional”.  

 

A ética está se tornando um tema corrente em nosso dia-a-dia, pois nossa sociedade, 

enfrentando esses graves desafios no início do século XXI, precisa de visões do futuro que 

sejam atraentes, inspiradoras e vigorosas o bastante, para levar as pessoas a deixar de lado o 

seu costume atual de concentrar-se nas crises imediatas e a voltar-se com esperança para o 

futuro – um futuro em que a saúde e o bem estar da Terra e dos seus habitantes estejam 

assegurados. 

 

No dicionário Ferreira (2000, p. 416), encontra-se a definição Etimologicamente, do termo 

ética como palavra derivada do grego ethikos, chegando à língua portuguesa através do latim 

ethicu, significando assim, “O estudo dos juízos de apreciação que se referem a conduta 
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humana suscetível de qualificação do ponto de vista do bem e do mal, seja relativamente a 

determinada sociedade, seja de modo absoluto”. 

 

Tradicionalmente, a ética é entendida como um estudo ou reflexão científica ou filosófica e 

até teológica, sobre os costumes e as ações humanas. Os indivíduos estão mais sensíveis às 

questões de conservação, ao caráter sagrado da vida e cooperação global. As inúmeras 

conferências internacionais sobre ecologia, fome e direitos humanos são exemplos 

significativos da necessidade de uma mudança ética em todos os campos da vida social. Para 

Lopes de Sá (2000, p. 33), vale ressaltar, que a Ética é: 

Um estado de espírito é quase hereditário e vem da formação e do meio social no 
qual a criança teve sua personalidade moldada/burilada para ingressar no convívio 
da sociedade, que é o que popularmente se denomina berço; e a Moral é adquirida 
por meio da educação formal e da experiência de vida. 

 

Ou seja, é o comportamento da pessoa com relação aos seus semelhantes e ao seu 

enquadramento na sociedade em que vive. E, daí, percebe-se que as nações do mundo já 

entraram em acordo em torno de muitos dos princípios que permeiam a conduta humana.  

 

Dessa forma, Lopes de Sá (2000) analisou qual e quão importante e necessária é a ética, afinal 

sendo o principal regulador da humanização, sem ela a humanidade já teria se autodestruído, 

também é verdade dizer que a ética não garante o progresso moral da humanidade, é preciso 

que as pessoas aceitem esses princípios éticos e façam com eles estejam presentes em suas 

vidas, onde:  

A ética é um comportamento social, ninguém pode ser ético sozinho, é necessário a 
existência social, pois ela é firmada no bem comum, na igualdade e no respeito. Para 
que a ética seja respeitada é necessário que haja um acordo entre os membros da 
sociedade que a ela estará sujeita. (Ibidem, p. 50). 

 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, pela ONU (1948), é uma demonstração de o 

quanto a ética é necessária e importante. Mas a ética não basta como teoria, nem como 
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princípios gerais acordados pelas nações, povos, religiões etc. Nem basta que as Constituições 

dos países reproduzam esses princípios (como a Constituição Brasileira o fez, em 1988). Ela 

precisa estar internalizada dentro de cada indivíduo, de cada profissional. 

 

Na visão de Moore (1975, p. 4), Ética é: “Uma palavra de origem grega, com duas origens 

possíveis. A primeira é a palavra grega éthos, com e curto, que pode ser traduzida por 

costume, a segunda também se escreve éthos, porém com e longo, que significa propriedade 

do caráter”. Ou seja, a primeira é a que serviu de base para a tradução latina moral, enquanto 

que a segunda é a que, de alguma forma, orienta a utilização atual que damos a palavra Ética, 

que conseqüentemente, entende-se que seja a ética uma investigação geral sobre aquilo que é 

bom. 

 

Numa outra abordagem, Clotet (1986, p. 84-92), diz que a ética tem por objetivo: “Facilitar a 

realização das pessoas”. Ou seja, que o ser humano chegue a realizar-se a si mesmo como tal, 

isto é, como pessoa. A Ética se ocupa e pretende a perfeição do ser humano. Para Senge 

(1994, p. 4-6), ao referir-se à ética diz que: 

A Ética existe em todas as sociedades humanas, e, talvez, mesmo entre nossos 
parentes não-humanos mais próximos. Nós abandonamos o pressuposto de que a 
Ética é unicamente humana. A Ética pode ser um conjunto de regras, princípios ou 
maneiras de pensar que guiam, ou chamam a si a autoridade de guiar, as ações de 
um grupo em particular (moralidade), ou é o estudo sistemático da argumentação 
sobre como nós devemos agir (filosofia moral). 

 

A procedência do termo “ética”, portanto, nada tem a ver com aquilo que entende-se por 

“ética”. Vale acrescentar que, embora a ética seja universal, do ponto de vista da sociedade 

que a institui (porque seus valores são obrigatórios para todos os membros), está em relação 

com o tempo e a história, transformando-se para atender às novas exigências da sociedade e 

da cultura, pois somos seres históricos e nossas ações se desenrolam no tempo. 
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2.1.1 CONCEITUANDO CONDUTA 

 

O homem por sua natureza necessita de uma disciplina, com a finalidade de equilibrar seus 

atos e atividades. Segundo Gianetti (1998, p. 12): 

Quando interagimos em grupos, o que não é freqüente, visto que todo o 
relacionamento humano é calcado em relações interpessoais, necessita-se de regras, 
disciplinas comportamentais e, principalmente, de conduta. Quando isso ocorre no 
exercício de uma profissão, imperioso se faz que as pessoas componentes pratiquem 
e sigam conforme um determinado ‘código’, que tem por função homogeneizar o 
trabalho executado.  

 

Nessa ótica, a Ética passa a estar associada ao caráter do indivíduo e é algo que se forma pelo 

convívio, ainda na infância. O indivíduo, ao chegar à vida adulta, intensifica suas relações 

com outros indivíduos e grupos, em cujo processo, além do seu caráter, deve pautar-se por 

normas de comportamento, que são indicadores do que seja realmente adequado ou não, certo 

ou errado, bem ou mal. 

 

Em decorrência disso, um aspecto muito  importante, levantado por Moore (1975, p. 20), é 

quanto à evolução dos costumes, que: “Pressupõe um caráter provisório para a ética, uma vez 

que os padrões de comportamento adequam-se à época vigente”. De qualquer maneira, em sua 

função descritiva a ética defende princípios universais e atemporais, apoiada tanto em estudos 

de antropologia cultural como em costumes tradicionais e, ainda, em  geografias diferentes.

 

A Ética que o profissional deve ter, tem como premissa maior o relacionamento do 

profissional com seus clientes e com os outros profissionais, levando-se em conta valores 

como a dignidade humana, auto-realização e sociabilidade. Isto é, tem-se que o objetivo é 

possibilitar aos membros de uma determinada categoria melhores condições de 

autoconhecimento e participação consciente de seu papel na sociedade em que vivem.  
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Embora descritiva, ela não se limita ao retrato dos costumes: apresenta teorias que, por não se 

concentrarem em ideais humanos de grupos em particular, levam à validade universal, 

enquanto reflexão teórica. Com  relação à existência  de uma ética absoluta que transpusesse 

limites temporais e geográficos, Max Weber apud Chauí (1997, p. 20) aponta que: 

Essa ética não poderia apresentar-se de uma forma simplista nem acessível a todos 
universalmente, porque traria implicações quanto à natureza dos valores: um povo 
valorizaria o trabalho, num certo ponto do  mundo; outro valorizaria mais a 
abnegação, em outro ponto.  

 

Haveria, então, a necessidade de uma teoria que pudesse atender, simultaneamente, à 

pretensão de universalidade e explicar as variações de comportamento, em diferentes 

formações culturais. 

 

 

2.1.2 CONCEITUANDO MORAL 

 

Ao se entender que a Ética é um estado de espírito, é quase hereditária e vem da formação e 

do meio social no qual a criança teve sua personalidade moldada/burilada para ingressar no 

convívio da sociedade, que é o que popularmente se denomina berço; e a Moral é adquirida 

por meio da educação formal e da experiência de vida. É o comportamento da pessoa com 

relação aos seus semelhantes e ao seu enquadramento na sociedade em que vive. 

 

Neste aspecto, Santos (1993, p. 44), afirmou que:  

Sabendo-se que a ética é uma reflexão crítica sobre a moralidade e que ela não é 
puramente teoria, a ética torna-se um conjunto de princípios e disposições voltados 
para a ação, embora não seja um conjunto de verdades fixas, imutáveis, se move, se 
amplia e se adensa.  
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Vale acrescentar que é através do Código de Ética que se define os parâmetros morais de uma 

sociedade, uma categoria profissional como os contabilistas, uma associação, etc. Para Lopes 

de Sá (2000, p. 50): 

É o código que vai explicitar como determinado grupo social age, o que pensa, e se 
está de acordo como os princípios universais de ética. Ele gira em torno dos direitos 
e deveres de cada membro, seu fundamento legal está no exercício da ética, e deve 
ser democrático, pois quanto mais democrático, mas os seus associados o aceitarão e 
se identificarão com ele, fazendo que seja realmente eficaz.  

 

Segundo Tugendhat (1997, p. 35), no latim o termo grego éthicos foi então traduzido por 

moralis, onde: 

Mores significa: usos e costumes. Isto novamente não corresponde, nem à 
nossa compreensão de ética, nem de moral. Além disso, ocorre aqui um erro 
de tradução. Pois na ética aristotélica não apenas ocorre o termo éthos (com 
'e' longo), que significa propriedade de caráter, mas também o termo éthos 
(com 'e' curto) que significa costume, e é para este segundo termo que serve 
a tradução latina. 

 

A ética também se distingue de outros ramos do saber ou outros estudos do comportamento 

humano. Assim, para Chauí (1997, p. 23): 

[...] se Sócrates baseava sua ética numa convicção pessoal, adquirida através da 
tentativa de compreender a justiça das leis, Kant, muito tempo depois, buscava  uma 
ética de validade universal que se apoiasse apenas no princípio de que o dever 
obriga moralmente a consciência moral livre e compromete a vontade genuína, que 
tem de agir de acordo com o dever.. 

 

Partindo desse pressuposto, ele chegou a uma moral única para todos, que não se interessasse 

pelos valores exteriores, empíricos e históricos (CHAUÍ, 1997), que funcionasse como leis 

positivas, costumes e tradições. Se a moral é a racionalidade do sujeito, este deve agir de 

acordo com o dever e por respeito a ele, isto é, porque é dever. E isto se torna o motivo válido 

da ação moral.  

 

Para  muitos  pensadores da  atualidade, o estudo da ética, além de constituir uma  das áreas 

mais difíceis da filosofia, também é aquela onde há mais despreparo. Ante isto, fica a 
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proposta de Descartes: a adoção de uma moral provisória, que cuidasse, inicialmente, das 

questões teóricas, resolvendo as práticas do jeito que desse. Talvez, ainda, simplesmente 

ignorar a ética, cuidando apenas de assuntos técnicos: conseguir dinheiro, progredir 

profissionalmente, etc. Ou, quem sabe, deixar-se levar pelo sistema. 

 

Realmente os termos “ética” e “moral” são particularmente apropriados para orientar os 

indivíduos a atuar como forma de conduta. Cabe aqui uma observação sobre sua origem, 

talvez em primeiro lugar curiosa. Aristóteles tinha designado suas investigações teórico-

morais – então denominadas como “éticas” – como investigações “sobre o ethos”, “sobre as 

propriedades do caráter”, porque a apresentação das propriedades do caráter, boas e más (das 

assim chamadas virtudes e vícios) era uma parte integrante essencial destas investigações. 

 

 

2.3 CATEGORIA DE PROFISSIONAIS E CÓDIGO DE ÉTICA 

 

O código de ética profissional estabelece linhas éticas para as pessoas no exercício de sua 

profissão. A Ética Profissional é o que institui os direitos e deveres definidos pelo seu código 

de ética, que tem por um dos seus principais objetivos consiste em formar a consciência 

profissional; isto é, a sua conduta para representar de maneira digna a classe na qual pertence 

(CFC, 2004). 

 

Em um código de ética são abrangidos os problemas específicos à profissão e como resolvê-

los de maneira clara e idônea, mas seria uma utopia afirmar que qualquer código de ética 

abrange tudo, pois nenhum código consegue evidenciar de forma ampla “tudo”; por isso, deve 
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estar sempre aberto às evoluções pela qual a sociedade passa, pois o que não era ético ontem, 

pode ser ético hoje e deixar de ser ético amanhã. 

 

 

2.3.1 CÓDIGO DE ÉTICA DO FUNCIONALISMO PÚBLICO 

 

O código de ética profissional enfatiza a honestidade, a responsabilidade, a eficiência, o 

preparo, a dignidade, a justiça e a bondade. Nas organizações, independentemente de privadas 

ou públicas, na visão de Teixeira (1998, p.15):  

A ética constitui o respaldo filosófico sobre o qual são desenvolvidos os padrões de 
comportamentos e atividades, também representando o parâmetro sob o qual se 
analisam conceitos, perfis e a relação de compatibilidade entre si e entre eles e a 
organização.  

 

Daí, diz-se que, tanto a vida das organizações quanto as relações sociais dela resultantes, 

calcam-se em princípios que, por sua vez, servirão de base para o estabelecimento de normas 

de conduta e para o julgamento de uma associação entre eles e a organização. E, de acordo 

com as regras que vêm norteando os comportamentos nas organizações não consideram o 

comportamento humano em seu todo complexo, já que se pautam, tão somente, em valores 

econômicos de uma ética utilitária.  

 

Segundo o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil, do Poder Executivo 

Federal, no seu Capítulo I, Seção I, que trata “Das Regras Deontológicas”, tem-se que: 

I – A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais 
são primados maiores que devem nortear o servidor público, seja no exercício do 
cargo ou função, ou fora dele, já que refletirá o exercício da vocação do próprio 
poder estatal. Seus atos, comportamentos e atitudes serão direcionados para a 
preservação da honra e da tradição dos serviços públicos. 

II – O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua 
conduta. Assim, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o 
injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas 
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principalmente entre o honesto e o desonesto, consoante as regras contidas no art. 
37, caput, e § 4°, da Constituição Federal. 

III – A moralidade da Administração Pública não se limita à distinção entre o bem e 
o mal, devendo ser acrescida da idéia de que o fim é sempre o bem comum. O 
equilíbrio entre a legalidade e a finalidade, na conduta do servidor público, é que 
poderá consolidar a moralidade do ato administrativo. 

 

O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido 

como acréscimo ao seu próprio bem-estar, já que, como cidadão, integrante da sociedade, o 

êxito desse trabalho pode ser considerado como seu maior patrimônio. Além do mais, sabe-se, 

também, que a remuneração do servidor público é custeada pelos tributos pagos direta ou 

indiretamente por todos, até por ele próprio, e por isso se exige, como contrapartida, que a 

moralidade administrativa se integre no Direito, como elemento indissociável de sua 

aplicação e de sua finalidade, erigindo-se, como conseqüência em fator de legalidade. 

Ressalta-se que no Capítulo II, que trata “Das Comissões de Ética”, no seu Inciso XVI, tem-se 

que: 

Em todos os órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, indireta 
autárquica e fundacional, ou em qualquer órgão ou entidade que exerça atribuições 
delegadas pelo poder público, deverá ser criada uma Comissão de Ética, encarregada 
de orientar e aconselhar sobre a ética profissional do servidor, no tratamento com as 
pessoas e com o patrimônio público, competindo-lhe conhecer concretamente de 
imputação ou de procedimento susceptível de censura. 

 

Cada Comissão de Ética, integrada por três servidores públicos e respectivos suplentes, 

poderá instaurar, de ofício, processo sobre ato, fato ou conduta que considerar passível de 

infringência a princípio ou norma ético-profissional, podendo ainda conhecer de consultas, 

denúncias ou representações formuladas contra o servidor público, a repartição ou o setor em 

que haja ocorrido a falta, cuja análise e deliberação forem recomendáveis para atender ou 

resguardar o exercício do cargo ou função pública, desde que formuladas por: autoridade, 

servidor, jurisdicionados administrativos, qualquer cidadão que se identifique ou quaisquer 

entidades associativas regularmente constituídas. 
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À Comissão de Ética incumbe fornecer, aos organismos encarregados da execução 
do quadro de carreira dos servidores, os registros sobre sua conduta Ética, para o 
efeito de instruir e fundamentar promoções e para todos os demais procedimentos 
próprios da carreira do servidor público (Inciso XVIII). 

 

Assim, Paul Ricoeur apud Teixeira (1992, p. 38) defende que: “Toda ação em um conjunto 

organizado deveria se assentar num triplo interesse: o interesse por si próprio, o interesse 

pelos outros, o interesse pela instituição”. Isto é, o comportamento embasado apenas na ética 

utilitária abriga relações que se desenvolvem sob os auspícios da instrumentalidade, logo, da 

objetividade e do interesse. Em outras palavras, essas relações têm como características a 

funcionalidade e o cálculo da racionalidade instrumental. 

 

Lopes de Sá (2000, p. 14), referindo-se à ambigüidade do sentimento existente no indivíduo, 

afirma que:  

A forma de se viver os valores gera no indivíduo um sentimento de ambigüidade em 
sua avaliação conceitual sobre aquele princípio de humanidade presente em todos os 
tempos, levando ao entendimento de que há duas realidades ou que há dois 
princípios éticos ou, ainda, que há dois códigos para a expressão de uma mesma 
ética.  

 

A experiência desse sentimento paradoxal leva a uma confusão ética, cujas conseqüências 

conduzem à descrença do sistema de um modo geral. Nessa perspectiva, não se percebeu o 

custo social das atitudes que pode ser  observado nos três aspectos da ação de que falou 

Ricoeur apud Teixeira (1992, p.41):  

No âmbito no interesse por si próprio, esse custo representa a eliminação da visão do 
outro; no âmbito do interesse pelos outros, a perda da correspondência entre direitos 
e deveres, e no âmbito do interesse pela instituição, o desenvolvimento de uma ação 
imediatista que valoriza o curto prazo, enfraquecendo a ligação entre pessoal e 
organização.  

 

Na visão dessas palavras, o sentimento de descrença para com o sistema pode ser 

representado pela inexistência de um sentido ético que englobe os valores da casa, da rua e do 

outro mundo, ou, o interesse de si próprio, dos outros e da instituição. Assim, a função pública 
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deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra na vida particular de cada 

servidor público. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia-a-dia em sua vida 

privada poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional. 

 

Em acordo com os princípios éticos profissionais do servidor público aprovado pelo Decreto 

1.171, de 22 de junho de 1994, esses colaboradores, comprometem-se a respeitar os seguintes 

preceitos: “[...] Conduzir-se profissionalmente, considerado a veracidade, a exatidão, a 

imparcialidade e a responsabilidade perante o Estado e a Sociedade [...]”. 

 

De acordo com Seção III, Da Administração Pública Estadual, no seu art. 13, e de acordo com 

a redação dada pela Emenda à Constituição Estadual nº 07, de 19 de janeiro de 1999: “[...] a 

Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes do Estado e dos Municípios 

obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência”. 

 

Handel (1994, p.13): “Pode identificar-se como a ética da convicção e a da responsabilidade, 

representadas, respectivamente, pela orientação da conduta para uma realização pessoal e 

social e pelo compromisso dessa mesma conduta”. Nessa premissa, pode-se dizer que, 

grandes empresas possuem um código de ética baseado em crenças como o respeito, a 

igualdade, qualidade, responsabilidade, discrição, etc. Então, a ética é, portanto, a educação 

do caráter do sujeito moral para dominar racionalmente impulsos e desejos, para orientar a 

vontade rumo ao bem e à felicidade, e para formá-lo como membro da coletividade sócio-

político, atuando, harmonicamente, entre o caráter do sujeito virtuoso e os valores coletivos, 

que também deveriam ser virtuosos. 
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Sendo a conduta um efeito da mente e se esta se encontra vacilante e confusa, dominada pelo 

negativismo, pela crença de que tudo está mal, a vocação é a de que os atos se materializem 

seguindo aos referidos perversos modelos. Lopes de Sá (2000, p. 37), referindo-se ao ser 

humano, afirma que:  

Nenhum ser humano é totalmente imperfeito e nem absolutamente perfeito. Não 
admito, pois, que existem pessoas infalíveis em face do que consagra a Ética. Todos 
nós nos sujeitamos a incorrer em falhas e em acertos no tratamento com o nosso 
semelhante.  

 

Ou seja, todos estão expostos e sujeitos a cometer falhas e, também, acertos, no tratamento 

com o nosso semelhante. E, complementa: “No autêntico ‘Contas Correntes’ de nossas vidas, 

melhor acerta o saldo quem mais rápido procura reduzir os débitos, praticando obras positivas 

(op.cit.)”. Percebe-se, então, que a cada erro vale a pena agir para remediar males, 

suplantando a estes com benefícios causados a terceiros em dimensões maiores que as ações 

negativas, estas equivocadamente realizadas. 

Toda profissão tende a construir sua própria hierarquia de valores dominantes, mas 
falando-se da área de autuação em empresas públicas, por exemplo, e juntamente 
com a sociedade em que se vivem os valores dominantes se referem ao acúmulo de 
bens materiais à conquista do poder e influência de pessoas. (CAMARGO, 1999,            
p. 23).  

 

A ética tornou-se própria e adequada para expressar a moral do grupo organizado em 

categoria profissional e é tão velha quanto as profissões, embora recentemente, se expressam 

através de códigos, dos preceitos que expressam dentro das comunidades profissionais. 

 

 

2.3.2 CÓDIGO DE ÉTICA DOS PROFISSIONAIS DE AUDITORIA 

 

As virtudes éticas são disposições estáveis para agir bem; a aquisição delas exige uma 

dedicação ou prática constante por meio de exercício; as virtudes são essencialmente pessoais, 
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não provêm de herança e nem resultam de circunstâncias, do meio; elas podem partir de 

predisposições. As virtudes demonstram que a ética é uma construção da pessoa a partir do 

que ela pretende com seu ser, com sua vida, não só isoladamente, mas junto com os outros 

nestas realidades materiais. A palavra virtude origina-se a palavra latina “vis”, que significa 

força, energia, dinamismo; então, o ser humano não pode esperar que as coisas aconteçam, 

mas deverá esforçar-se para imprimir um ritmo à sua vida. 

 

Segundo Lopes de Sá (2000, p. 65), em relação às virtudes básicas tem-se que: 

a) A prudência – é a reta noção daquilo que se deve fazer ou evitar, exigindo o 
conhecimento dos princípios gerais da moralidade e das contingências 
particulares da ação;   

b) A justiça – é a vontade firme e constante de respeitar todos os direitos e todos os 
deveres; é a disposição de dar a cada um o que é seu de acordo com a natureza, 
a igualdade ou a necessidade; ela é a base da vida em sociedade;  

c) A fortaleza – é uma firmeza interior contra tudo o que molesta a pessoa neste 
mundo, fazendo-a vencer as dificuldades e os perigos que excedem a medida 
comum e sofrer as penas pesadas;  

d) A temperança – é a regra, a medida e a condição de toda virtude; é o meio justo 
entre o excesso e a falta; uma obra boa é a que não falta nada e a que nem se 
deve acrescentar nada; assim o homem cumpre bem sua função.  

 

O sentido objetivo do Código de Ética dos profissionais de Auditoria, prediz que sua conduta 

seja igualmente necessária à objetividade. Isto deve ocorrer porque o trabalho do auditor 

interno é supinamente analítico pode suceder que ele se perca nos detalhes, devendo, portanto, 

a mente ser adestrada para a objetividade, no qual analisar e concluir são fetos que não se 

devem separar. Ressalta-se, porém que excessos de minúcias podem causar prejuízos elevados 

na tarefa. Entende-se que não se deve crer que é o detalhe exagerado que enriquece a técnica 

do auditor, pelo contrário, muitas minúcias às vezes nada informam, representam e ensejam 

em matéria de conclusão. 

 

Dessa forma, segundo Moreira (1999): “O senso de objetividade caracteriza-se por fazer com 

que a mente não se afaste do fim ao qual se propôs um indivíduo. [...] pouco interessa detalhar 
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exageradamente um fato se daí não emergem conclusões”. O que se entende é que muitas 

pessoas penetram nos labirínticos canais das idéias associadas sem, jamais, encontrar uma 

resposta. Iniciam exames e se perdem de tal forma nas circunstâncias que envolvem cada fato 

que não encontram realmente nada.  

 

Isto é, aprofundar-se tanto em determinada pesquisa, conseqüentemente, faz com que se leve 

um tempo maior para chegar à conclusão de que tudo estava certo. Quando isso ocorre falta-

lhe o senso de objetividade, mesmo que tenha chegado a um resultado o seu trabalho foi 

improdutivo, porque fugiu à realidade verdadeira, pois a falta deste senso caracteriza-se 

sempre por qualquer afasta mento do “objetivo central”. 

 

Mas o que o “senso de objetividade” teria a ver com a ética? Acredita-se que a objetividade é 

uma das características inerentes à atividade do auditor, devendo este estar consciente de suas 

obrigações, sendo permeado a sua conduta pelo Código de Ética, inerente a sua profissão. A 

ética em auditoria é uma atividade de assessoramento, que tem por finalidade assegurar que os 

controles  sejam  adequados, onde  as  informações  sejam  fidedignas, mostrando a realidade 

econômico-financeira da empresa. Nessa  premissa, o Auditor não deve esquecer, que antes 

de tudo ele é um contador,  por  isso  os resultados das suas ações refletirão não somente 

sobre si, como, também, em toda classe contabilista. 

 

 

2.3.3 CÓDIGO DE ÉTICA DOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE 

 

A autocrítica é dos mais poderosos instrumentos para controlarmos nossas emoções. O 

controle das emoções, por sua vez, é a ferramenta básica para um bom desempenho ético. O 
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contabilista, o profissional de perícia, lida com muitas pessoas, quer com o fisco, quer com 

empresários, quer com seus próprios funcionários, quer com seus colegas, quer com os 

magistrados, etc.; o sucesso de seu desempenho emocional tudo tem a ver com o seu bom 

comportamento ético. 

 

É imprescindível, para o sucesso, saber controlar emoções, medindo as palavras e os atos. 

Quem não sabe administrar emoções geralmente comete infrações no campo da Ética. O 

profissional precisa conversar consigo mesmo e questionar-se, a fim de encontrar soluções 

para seus problemas cotidianos. Onde se faz necessário, dedicar alguns bons minutos de cada 

dia ao julgamento de seus próprios atos e de suas próprias palavras. Os erros cometidos, 

devem ser corrigidos através do grande filtro da reflexão, e que inclui a autocrítica como um 

dos elementos preponderantes. 

 

Segundo Lopes de Sá (2000, p. 101): “Os contabilistas brasileiros iniciaram o esboço de seu 

código de ética em 1950, no V Congresso Brasileiro de Contabilidade, em Belo Horizonte. 

Porém, foram necessários 20 anos de amadurecimento e estudo”; isto é, somente em 1970 que 

surgiu, efetivamente, a primeira apresentação do Código de Ética.  

 

Numa segunda versão foi através da Resolução CFC-803/96, que o Código de Ética da 

Profissão Contábil foi aprovado estabelecendo regras de conduta para com a Profissão, os 

Colegas de Profissão e a sociedade, baseado em quatro grandes tópicos: 

a) Dos Deveres e Proibições.  

b) Dos Honorários Profissionais.  

c) Dos Deveres em Relação aos Colegas e à Classe.  

d) Das infrações Disciplinares (CFC, 2003).  
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O profissional contábil está muito habituado a um uso amplo da razão e isso às vezes dificulta 

a adoção de outros recursos inteligentes; faz-se necessário, todavia, que utilize o seu autovalor 

para benefício próprio e de seus semelhantes. Porque se procuramos dar o que cada um 

deseja, o respeito que cada um merece, dentro de limites de uma ética, guiada pela 

inteligência emocional, ajudamo-nos e ajudamos a terceiro. 

 

Ressalta-se que é no Código de Ética Profissional do Contabilista que se definem os deveres e 

direitos, a saber:  

O contador tem que cumprir, ele deve servir com lealdade e diligência e com 
respeito a si mesmo, devendo agir com responsabilidade perante a sociedade, para 
melhorar o meio em que atua, deve ser leal com os seus clientes, mantendo sigilo 
profissional, mas sempre trabalhando de acordo com a moral, não fazendo nada 
contra a moral, estar sempre se aprimorando profissionalmente para que seja 
reconhecido, valorizado e respeitado, individualmente como classe profissional 
elevando o nome da mesma, mantendo e melhorando sempre a imagem de excelente 
profissional, como é competente, reto idôneo o profissional contabilista (CFC, 
2004). 

 

Porém, para Nalini (1999, p.14):  

O contador não pode ser somente técnico, especialista, ele precisa estar vinculado à 
sociedade, deve interagir com ela, ser útil, pois quando o contador atua na sociedade 
de maneira ética e justa, ele faz com que ela o reconheça, o respeite, como aquele 
profissional que faz algo de bom, que busca beneficiar a comunidade, e não vive 
fechado em um mundo particular sem se preocupar com a importância do trabalho 
social. 

 

O Código de Ética Profissional afirma: “Inequívoco que se tenha sua individualidade, sua 

forma de realizar seu trabalho, mas também o é que uma norma comportamental deva reger a 

pratica profissional, no que concerne a sua conduta, em relação a seus semelhantes (CFC, 

2004)”. Ou seja, uma ordem deve existir para que se consiga eliminar conflitos e 

especialmente evitar que se macule o bom nome e o conceito social de uma categoria. Assim, 

o contador deve ser um homem íntegro, pois a integridade é uma das maiores, senão a maior 

das virtudes que um homem poder ter, agindo desta forma ele sempre será respeitado. A 

profissão contábil e a ética precisam estar sintonizadas na mais perfeita harmonia, pois um 
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profissional que não adota a ética como bússola da sua profissão corre o grande risco de 

degradação da sua imagem e da sua classe.  

 

Neste cenário, Lopes de Sá, (2000, p. 138): “A profissão, pois, que pode enobrecer pela ação 

correta e competente, pode também ensejar a desmoralização, através da conduta 

inconveniente, com a quebra de princípios éticos”. Esta afirmação revela a importância do 

exercício profissional dentro dos padrões de conduta ética. Entretanto, Sobral Pinto apud 

Nalini (1999, p.20): 

O segredo profissional é um dever, porque foi instituído em favor do cliente; não 
pode ficar ao arbítrio de cada um revelá-lo ou não. E fundado no principio da 
confiança de que o profissional deve inspirar no cliente. O sigilo é um dever e só 
seria, na realidade, um direito, se o profissional tivesse a faculdade de revelar o 
sigilo, sem ficar responsável. 

 

O Código Civil, no seu art. 144, prescreve esse dever do segredo profissional, podendo 

recusar-se a depor todo aquele que sabe dos fatos em razão da profissão (BRASIL, 2004). O 

Código Comercial reconhecendo, também, a necessidade do sigilo profissional, estabeleceu 

nos artigos 17, 18 e 19, regras assecuratórias desse segredo. De acordo com esses mesmos 

artigos, entretanto, pode-se, ainda, considerar o sigilo profissional um direito-dever em razão 

do que permitem os Códigos já citados. No tocante à liberação desse dever, há três correntes: 

a) a liberal, que permite sem restrições;  

b) a liberação não elimina a regra do silêncio, transferindo para a consciência do profissional 

a sua revelação;  

c) o sigilo é obrigatório. 

 

Há, contudo, ocasiões em que deve ser violado o segredo; quando entra em jogo o direito à 

vida, à honra afetada ou à própria defesa da Pátria, ou quando o profissional se veja atacado 

pelo próprio cliente e em sua defesa precise alegar algo do segredo, sempre, porém, restrito ao 
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interesse da causa (CFC, 2004). O segredo profissional pode, pois, ser revelado quando entrar 

em jogo ou grave dano à coletividade, ou defesa do profissional contra o próprio cliente, 

motivando, por isso, justa causa, contida no Inciso XIX do artigo 32 do Código de Ética do 

Profissional Contabilista. 

 

 

2.3.4 CÓDIGO DE ÉTICA NACIONAIS E INTERNACIONAIS 

 

A divulgação das informações fiscais-contábeis tem particular importância dentro da doutrina 

contábil sendo tratada como um importante capítulo da teoria contábil, segundo o CFC 

(2004): “A evidenciação está diretamente associada aos usuários das demonstrações 

contábeis”. Alguns autores, porém, afirmam que a quantidade de informações a serem 

fornecidas depende do grau de necessidade desses usuários. Essa consideração é importante, 

de maneira generalizada, quando os diversos organismos de regulamentação contábil, 

consideram um conjunto mínimo de informações necessárias para seus usuários, independente 

de suas necessidades. Mesmo porque, em muito se discute sobre o papel da auditoria, ou seja, 

seu campo de atuação, responsabilidades, limites e outros. 

 

Segundo Chiavenato (1992, p. 55), historicamente: “A cultura ocidental contém uma marca 

qualificada como individualista, desde que calcada no interesse por si mesmo e no 

desenvolvimento de regras neste sentido”.  

 

Todavia, observa-se, principalmente nos Estados Unidos, um retorno a algumas questões de 

natureza moral, a partir de fatos que vão desde escândalos financeiros até os negócios, de uma 
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maneira geral. Nesse bojo encontram-se dois fatores por demais importantes para a 

interpretação do modus operandi das organizações: 

a) os resultados econômicos e financeiros de decisões apenas especulativas; e  

b) o baixo nível de consciência profissional, que se reflete, dentre outros, no 
desencadeamento de conflitos, quando da avaliação com os valores subjacentes 
ao indivíduo. 

 

Ou seja, o universo das relações implica associações entre ação política e moral e entre bem 

individual e bem coletivo. Isto porque a ordem considerada ética reveste-se de um princípio 

de humanidade comum a qualquer época.  

 

Segundo a Lei nº 2.195, de 18 de dezembro de 2000, o governo do Estado de Mato Grosso do 

Sul, estabeleceu normas de conduta dos agentes públicos detentores de cargos ou funções na 

Administração Estadual; inclusive, criou a Comissão de Ética Estadual, dando outras 

providências, sendo estas publicadas no Diário Oficial do Estado (DOE) nº 5.410, de 19 de 

dezembro de 2000, que entre outros pontos destacados, decretou e sancionou no art. 1º, o 

estabelecimento de normas de conduta referentes aos ocupantes de cargos na administração 

pública estadual, ratificada pelo art 2º que dispõe sobre: 

O agente público estadual desempenhará suas funções com estrita observância aos 
padrões éticos inerentes à função pública, de forma a preservar e ampliar a confiança 
do público na integralidade, objetividade e imparcialidade do Governo, 
reconhecendo-se como padrões éticos essenciais aos objetivos desta Lei (BRASIL-
MS-DOE, 2000). 

 

Sendo vedado, entre outros: 

― I – criar vínculos pessoais ou obrigações com os administrados; 

― II – dar tratamento preferencial a qualquer pessoa ou entidade; 

― III – utilizar informações privilegiadas em proveito próprio; 

― IV – utilizar bens e serviços em benefício próprio; 

― V – valer de informações internas do Governo depois de ter deixado o cargo 
(BRASIL-MS-DOE, 2000). 
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No ato de posse, o agente público estadual se compromete ao fiel cumprimento das 

disposições legais e regulamentares aplicáveis aos servidores públicos, bem como às 

disposições desta Lei, em particular. 

No ato da posse em cargo público ou admissão em emprego permanente, o agente 
público estadual encaminhará à Comissão de Ética Estadual de que trata os artigos 
18 e seguintes desta Lei, uma cópia de Declaração de Situação Patrimonial, na forma 
por esta determinada, bem como sobre situações patrimoniais de outras naturezas 
que possam suscitar conflitos entre o servidor e o Estado e o modo pelo qual 
pretende administrar tais situações durante o tempo em que permanecer no cargo 
(ARTIGO 7º, BRASIL-MS-DOE, 2000).  

 

Entretanto, foi no art. 18 que ficou criada a Comissão de Ética Estadual com a finalidade de 

subsidiar o Governador do Estado na tomada de decisões referentes a atos de servidores 

públicos estaduais que possam caracterizar conduta aética, cuja competência dessa Comissão 

está disposta no art. 19, na qual compete à Comissão de Ética Estadual: 

I – revisar as normas que disponham sobre conduta na Administração pública 
estadual; 

II – receber denúncias acerca de atos de agentes públicos estaduais contrários às 
normas de conduta estabelecidas nesta Lei e promover a averiguação de sua 
veracidade, desde que instruídas, fundamentadas, identificado o denunciante. 

 

A Comissão de Ética Estadual será composta de cinco membros, nomeados pelo Governador 

do Estado, dentre pessoas de idoneidade moral ilibada e notório conhecimento de 

Administração pública. Dessa forma, quando entender que fatos devam ser objeto de 

apuração, sindicância, processo administrativo ou inquérito, a Comissão encaminhará o 

assunto à Corregedoria do Serviço Público.  
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 Natureza, Método e Tipo de Estudo 

 

Este trabalho se caracterizou como estudo de caso, pois como Chizzoti (1998) informa: “O 

estudo de caso permite o amplo e detalhado conhecimento de um ou poucos objetos”. Para a 

obtenção dos dados necessários para esta pesquisa, surgiu a necessidade do trabalho de 

campo, apontado por Gil (2002) como o segundo momento do estudo de caso, cuja finalidade 

foi de reunir todo o tipo de informações necessárias e disponíveis para a pesquisa.  

 

Segundo Goode e Hatt, (1975, p. 422);  Matallo; Pozzeboo (2002, p. 71), o estudo de caso,   

[...] é uma abordagem que considera qualquer unidade social como um todo. Quase 
sempre esta abordagem inclui o desenvolvimento dessa unidade, que pode ser uma 
pessoa, uma família ou outro grupo social, um conjunto de relações ou processos 
(como crises familiares, ajustamento à doença, formação de amizade, invasão étnica 
de uma vizinhança etc.) ou mesmo toda uma cultura.  

 

O estudo de caso pode complementar a coleta de dados em trabalhos acadêmicos, ou 

constituir, em si, um trabalho monográfico (MATALLO; POZZEBOO, 2002, p. 76-82). 

Entretanto, para se realizar este trabalho se fez necessário o acesso à informação, que foi 

fornecida pelo Grupo Fisco, na qual se aplicou questionários semi-estruturados, servindo de 

apoio aos dados primários. 

 

No que tange ao método e tipo de estudo, vale ainda ressaltar que, segundo Bruyne et. al. 

(1991, p. 11): “A idéia da cientificidade comporta, ao mesmo tempo, um pólo de unidade e 

um pólo de diversidade”. Ou seja, existe possibilidade de se encontrarem semelhanças 

relativamente profundas em todos os empreendimentos que se inspiram na idéia geral de um 

conhecimento; e, que, por outro lado, a cientificidade não pode ser reduzida a uma forma 
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determinada de conhecer; ela pré-contém, por assim dizer, diversas maneiras concretas e 

potenciais de realização.  

 

 

3.2 Locus do Estudo e Sujeitos da Pesquisa 

 

Grupo Fisco do Estado da Bahia, lotados na Secretaria da Fazenda. Os sujeitos da pesquisa 

compreenderam os próprios colegas que atuam na área fiscal. Disponibilizou-se 260 

questionários, entretanto, só obtivemos respostas de 210, o que considerá-se um retorno 

razoável, tendo em vista que o número de respostas equivale a 81% do número de resposta 

desejado. MELHORAR  

 

 

3.3 Procedimentos de Coleta 

 

A coleta de dados ocorreu via correio-eletrônico, no qual foi enviado os questionários e estes 

enviaram respondidos. A formulação de conceitos se deu em diferentes níveis de abstração, 

foram estes conceitos de observação direta, que se colocaram num grau bastante operacional, 

servindo para a etapa descritiva de uma investigação; observações indiretas, que articulam os 

detalhes da observação empírica, relacionando-os no qual os conceitos são construídos a partir 

do campo empírico; e conceitos teóricos, que articulam proposições e se colocam no plano da 

abstração. 
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3.4 Procedimentos da Análise dos Dados 

 

Para a análise dos dados os pesquisadores valeram-se da análise quantitativa, no qual buscou-

se demonstrar as respostas fechadas com tabelas e gráficos sendo balizadas pelo referencial 

teórico, bem como, a análise qualitativa das respostas semi-abertas dada pelos respondentes. 

 

Levou-se em consideração, também, a investigação qualitativa, porque segundo Minayo 

(1994, p. 21): “A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se 

preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser quantificado”. Ou 

seja, ela trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e 

atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos 

fenômenos, que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis.  

 

Entende-se que estas posições sejam coerentes com a natureza complexa do tema e das 

questões a qual se pretende investigar. 

 

 

3.5 Esquema do Desenvolvimento da Pesquisa 

 

A pesquisa foi dividida em 04 fases, que compreende as partes caracterizadas no esquema 

abaixo. 
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Figura 1 – Esquema de Construção da Pesquisa 

Contexto

Problematização

Justificativa
PRIMEIRA 

PARTE Objetivos
Geral e Específicos

Limites da Pesquisa

Estrutura da Pesquisa

Conduta
Pressupostos
sobre a Ética

Moral

Funcionalismo
SEGUNDA Público

PARTE
Profissionais de

Auditoria
Categoria de
Profissionais Profissionais de

Contabilidade

Nacionais e
Internacionais

Natureza, Método e
Tipo de Estudo

Locus do Estudo e
TERCEIRA Sujeitos da Pesquisa

PARTE
Procedimentos

de Coleta

Procedimentos da
Análise

PARTE I
QUARTA
PARTE PARTE II

PARTE III

Código de 
Ética

METODOLOGIA

DISCUSSÃO

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONDENTE

QUESTÕES FECHADAS

INTRODUÇÃO

REFERENCIAL 
TEÓRICO

QUESTÕES SEMI-ABERTAS  

Fonte: Elaborado pelos autores (2004). 

 

O esquema é definido da seguinte forma: 

― a primeira, que se caracteriza como a introdução, cujo contexto busca nortear o leitor 

quanto o desenvolvimento da pesquisa, no que diz respeito ao contexto, problema, 

justificativa, objetivos – geral e específicos, limites da mesma e estrutura; 
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― a segunda, compreende o referencial teórico, cuja abordagem compreende os pressupostos 

sobre a ética, quanto conceito de conduta e moral, o que permitiu abordar sobre as 

categorias de profissionais e seus respectivos códigos de ética;  

― a terceira, é esta parte, que se caracteriza como o caminho metodológico adotado para o 

desenvolvimento da pesquisa, quanto a natureza e o tipo de estudo, o locus e sujeitos da 

pesquisa, os procedimentos de coleta e análise dos dados, bem como o esquema do 

desenvolvimento da pesquisa a seguir; 

― a quarta e última parte, compreende a discussão da pesquisa quanto aos resultados, sendo 

estes sub-desenvolvidos em quatro partes: identificação do respondente; questões fechadas 

acerca da pesquisa; questões semi-abertas acerca da pesquisa e entrevista em profundidade 

na Corregedoria. 

 

 

3.6 Limites da Pesquisa 

 

O estudo se delimitará nas pesquisas bibliográficas, levando-se em consideração a análise do 

código de ética de outras profissões, assim como, questionamento aos profissionais da SEFAZ 

sobre a utilização e divulgação do novo Código de Ética. Buscou-se analisar os pressupostos 

desse novo código, baseado na entrevista feita na Corregedoria, órgão integrante da estrutura 

patonal da SEFAZ, foi quem idealizou, implementou e vem paulatinamente divulgando entre 

os funcionários do Grupo Fisco estadual.  

 

Sendo assim, o caminho metodológico adotado foi o da pesquisa de campo. No 

desenvolvimento da pesquisa de campo, aplicou-se: 
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− questionário semi-estruturado, junto aos colegas do grupo Fisco do Estado da Bahia, 

lotados na Secretaria da Fazenda; 

− entrevista em profundidade, junto à Corregedoria, que criou o Novo Código de Ética do 

Grupo Fisco e colocou em prática. 

 

Para complementar a pesquisa de campo utilizou-se da pesquisa bibliográfica para 

fundamentar teoricamente a temática proposta sobre o estudo da ética, conduta e moral no 

exercício da profissão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51  

4 DISCUSSÃO 

 

A questão ética é fortemente ligada a moral e á conduta humana. No atual cenário em que se 

vive, a sociedade vive uma redescoberta da ética. Existe uma exigência de valores morais em 

todas as instâncias sociais, sejam elas científicas, políticas ou econômicas. Isso tudo, porque, 

também, essa mesma sociedade passa por uma grave crise de valores, identificada pelo senso 

comum e, principalmente, com a falta de decoro, de respeito pelos outros e, para completar a 

falta de limites. 

 

Em decorrência disso, existe uma insatisfação pelos usuários dos serviços públicos, de um 

modo geral, na qualidade dos serviços prestados, no qual a opinião pública acredita haver um 

desabono do comportamento ético no serviço público. Assim, as respostas abaixo, 

evidenciadas na pesquisa de campo, junto aos colegas fiscais, buscam não resolver um 

problema enraizado no serviço público, mas identificar e analisar o novo Código de Ética do 

Grupo Fisco em relação à utilização e divulgação do mesmo pelos fiscais do Estado, no 

exercício da sua profissão. 

 

Bem como, analisar o conceito de ética, conduta e moral, tido pelos mesmos, o que nos 

permitiu descrever e comparar o princípio norteador de conduta ética dos Códigos de Ética 

que regem as categorias, a exemplo do outros códigos de ética que regem os profissionais de 

auditor fiscal e profissionais da área contábil.  

 

Como conseqüência, foi possível analisar e comparar alguns códigos de ética nacionais e 

internacionais com o Código de Ética do Grupo Fisco, com a intenção de propor melhorias. 
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As perguntas semi-abertas e abertas que compõem o referido instrumento de coleta de dados, 

contempla questões relacionadas em quatro partes: 

― a primeira, que trata da identificação do respondente em relação ao sexo, faixa etária, 

estado civil e tempo de profissão; 

― a segunda, que traz questões fechadas acerca da pesquisa, que permitiram aos 

pesquisadores compreender o entendimento dos respondentes sobre a questão ética, a falta 

de ética no serviço público, bem como os pontos fundamentais para o bom 

desenvolvimento do trabalho do Grupo Fisco; 

― a terceira parte, são questões semi abertas que possibilita que os respondentes expressem 

sua opinião sobre o comportamento ético no serviço público, quanto aos aspectos de 

alteração deste comportamento; os princípios permeados pelo art. 37 da CF – sobre a 

administração pública; o Novo Código de Ética do Grupo Fisco e suas sugestões; 

― a quarta parte, que compreende a entrevista direta com a Corregedoria, contemplando 

posicionamento crítico sobre  

 

 

4.1 PARTE I – IDENTIFICAÇÃO DO RESPONDENTE 

60%

40%

Masculino Feminino

 

Gráfico 1 – Sexo  
Fonte: Pesquisa de Campo (2004) 
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Em relação a esse questionamento, identificou-se que a maioria dos respondentes (60%) são 

do sexo masculino; enquanto que para o sexo feminino esta parcela é significativa, porém 

menor (40%). 

72%

28%

31 a 35 anos Acima de 35 anos

 

Gráfico 2 – Faixa Etária  
Fonte: Pesquisa de Campo (2004) 

 

Em relação a faixa etária do público pesquisado, este se encontra na sua grande maioria (72%) 

na faixa compreendida entre 31 a 35 anos; entretanto, os 28% restantes encontram-se na faixa 

etária acima de 35 anos. Assim, compreende-se que este grupo de respondentes sejam 

maduros e compreendam efetivamente o significado de sua conduta e do seu dever moral e 

profissional perante a sociedade. 

65%10%

25%

Casado Viúvo (a) Separado (a)

 

Gráfico 3 – Estado Civil 
Fonte: Pesquisa de Campo (2004) 
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Em relação a identificação do estado civil do grupo pesquisado, percebeu-se que este é 

composto por 65% casados; 25% separados e 10% viúvos. Levando-se em conta a análise 

identificada no gráfico anterior, compreende-se também que a conduta moral e ética não está 

atrelada somente a idade e ao estado civil, muito pelo contrário, esta deve ser inerente às 

atividades desenvolvidas em todas as fases da vida do indivíduo. 

33%

67%

04 a 08 anos 09 a 13 anos

 

Gráfico 4 – Tempo de Profissão 
Fonte: Pesquisa de Campo (2004) 

 

Em relação ao tempo de profissão, o grupo pesquisado tem de 09 a 13 anos de exercício na 

função, perfazendo 67% do público pesquisado; e os restantes 33% têm entre 04 e 08 anos de 

atividade funcional.  

 

A maturidade e o entendimento sobre o posicionamento de como atuar na profissão é 

adquirido também com o passar dos tempos, é óbvio que a responsabilidade pelas ações são 

melhor analisadas, em decorrência, dessa própria maturidade. A ética inerente às suas 

atividades é uma das primeiras funções, no seu ingresso ao serviço público. 
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Cabe ressaltar, que todos têm direito e dever de exercer a profissão com honestidade, 

probidade e correção. Essas ações operam como um sistema de partidas dobradas, onde de um 

lado há direitos, mas de outro, há deveres também, onde cada um contribui com uma parcela. 

Correlacionando com a Contabilidade tem-se uma das profissões mais antigas que existe no 

nosso meio, pois o homem sempre controlava seus bens através de anotações feitas em 

cavernas. Havia controle, e se era assim, pode-se concluir que a contabilidade ganhou espaços 

novos e momentos felizes, dando destaque para os futuros cognitores. Na visão de Senge 

(1999, p. 55):  

Os fundamentos de quase todos os profissionais são basicamente em se tornarem 
prósperos e bem sucedidos, ganhar bem, ser reconhecido como o melhor, ter bons 
clientes com quem ajustar-se-ão num círculo de trocas. Considerando-se o bom 
profissional, para que se consiga realmente estar no topo, é preciso adequar-se, 
principalmente a ética, porque sem ela tudo se perde e fica sem qualidade. 

 

Entretanto, num mundo de constantes transformações onde as distâncias praticamente não 

existem só quem for capaz de correr a frente com idéias novas, eficiência e acima de tudo 

conhecimento das novas tendências de mercado vai sobreviver. Os profissionais devem estar 

preparados para esta realidade e seus efeitos, pois todos se encontram no mesmo patamar, não 

existe mais espaço para quem vai devagar, mas sim, o que tem maior domínio de sua 

profissão e a conduz com rigor da perfeição, dentro dos princípios éticos, para que assim 

conquiste-se os horizontes já visionados. 

 

As mudanças do ambiente/estratégia/estrutura, e dos diversos modelos de gestão e do próprio 

perfil do profissional/gestor das organizações submetidas a processos de transformações é que 

emergem, do cenário globalizado, as competições, que de certa forma, provocam mudanças 

no caráter do profissional. Para Moscovici (1999, p.22): “A base do desenvolvimento se dá 

através das pessoas, na preservação do meio ambiente e na construção de uma sociedade mais 

justa ou pelo menos que os futuros profissionais sejam mais justos”. Daí, pressupõe-se que os 
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profissionais de contabilidade são importantes, e tem muito a contribuir dentro de um 

contexto organizacional, onde o começo consiste no respeito ao ser humano e a todas as 

formas de vida. 

 

 

4.2 PARTE II – QUESTÕES FECHADAS ACERCA DA PESQUISA 

 

A ética tem sido também uma reflexão teórica, com uma validade mais universal, pois a 

humanidade só reteve por escrito, depoimentos sobre as normas e teorias de comportamento 

dos últimos milênios. É extremamente difícil pois, dizer como se comportavam os homens das 

cavernas, como era a sua ética sexual, suas normas políticas, há mais de trinta mil anos. E 

quanto às grandes teorizações que vieram desde os gregos antigos estes também traziam a 

marca do tipo de organização social daquela sociedade. Mas os enraizamentos sociais não 

desvalorizam as reflexões mais aprofundadas, eles nos ajudam a compreender a distância 

entre as doutrinas éticas escritas pelos filósofos, e os costumes reais do povo e das diferentes 

classes. 

28%

27%
23%

12%
10%

Ética no serviço público deve ser a mesma na vida particular

Ramo da moral que se atém à conduta humana

A sociedade dá importância e valor ao emprego da ética

Ética difere da moral pura

Ética é uma forma genérica
 

Gráfico 5 – Entendimento em relação ao conceito de ética 
Fonte: Pesquisa de Campo (2004) 
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De acordo com a análise acima, o entendimento sobre o conceito de ética tido pelos 

respondentes, foi o seguinte: 

― 28% entenderam que a ética no serviço público deve ser a mesma na vida particular; 

― 27% afirmaram que a ética é o ramo da moral que se atém à conduta humana; 

― 23% afirmaram que a sociedade dá importância e valor ao emprego da ética; 

― 12% afirmaram que a ética difere da moral pura; e 

― 11% afirmaram a ética é uma forma genérica. 

2% 12%
5%

20%

17%2%

23%

20%

Morosidade Descanso
Longas Filas Clientelismo
Competição entre funcionários Falta de qualif icação profissional
Vícios e desonestidade Desrespeito a dignidade humana

 

Gráfico 6 – Caracterização da ética no serviço público 
Fonte: Pesquisa de Campo (2004) 

 

Em relação a esse questionamento, obteve-se os seguintes resultados: 

― 23% possuem vícios e são desonestos; 

― 20% propiciam o clientelismo e o desrespeito à dignidade humana, respectivamente; 

― 17% competem entre si; 

― 12% atuam com descaso; 

― 5% atribuem a longas filas; 

― 2% atribuem à morosidade do próprio sistema e existe falta de qualificação profissional, 

respectivamente. 
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A conclusão que se tira é que a falta de ética no serviço público compreende vários fatores, 

que não foram mencionados, mas que contemplam aspectos que indignam a sociedade. estes, 

no entanto, foram os mais relevantes. 

19%

14%

13%
13%

11%

11%

9%
5% 4% 3%

Transparência Honestidade Imparcialidade
Integridade Comprometimento Competência Profissional
Idoneidade Zelo Sigilo
Humildade

 

Gráfico 7 – Desenvolvimento do trabalho, permeado pela ética 
Fonte: Pesquisa de Campo (2004) 

 

Em relação ao questionamento feito sobre os pontos fundamentais para o bom 

desenvolvimento do trabalho, permeado pela ética, obteve-se é que é necessário: 

― ter transparência (19%); ser honesto (14%); 

― ser imparcial e íntegro (13%), respectivamente; 

― ser comprometido e ter competência profissional (11%); 

― ter idoneidade (9%); ter zelo com sua atividade (5%);  

― ter sigilo (4%); e ser humilde (3%). 
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Percebeu-se que os respondentes variaram quanto ao levantamento desses pontos, porém, a 

predominância maior ficou a cargo da transparência e da honestidade, seguido por ações 

imparciais as quais, conseqüentemente, o tornam ainda mais íntegros. 

 

 

4.3 PARTE III – QUESTÕES SEMI-ABERTAS ACERCA DA PESQUISA 

20%

60%

20%

Sim Às Vezes Raramente
 

Gráfico 8 – Existência de desabono do comportamento ética no serviço público 
Fonte: Pesquisa de Campo (2004) 

 

Em relação a essa parte da pesquisa, buscou-se além de direcionar os questionamentos e as 

respostas, solicitou que os mesmos justificassem as suas respostas. Assim, para o 

questionamento sobre se existe desabono no comportamento ético do serviço público, obteve-

se as seguintes respostas: 60% afirmaram que às vezes; 20% afirmaram que sim e 

respectivamente, afirmaram que raramente. 

 

Pode-se perceber que uma percentual, considerado alto, 60%, que às vezes passaram por 

situações a qual não tiveram ética nas suas atividades do serviço público. Ressalta-se que o 

percentual daqueles que nunca o tiveram é relativamente baixo, pois compreende ¼ dos 
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respondentes. Embora alguns dos respondentes tenham achado que a pergunta não foi clara, 

percebeu-se que a justificativa dada para aqueles que afirmaram a existência de desabono na 

conduta, foi em decorrência de que muitos que exercem estas atividades estão no topo tomam 

decisões em prol dos grupos, categorias, desabonando o comportamento ético no serviço 

público.  

 

Além do mais, a conduta sofre interferência da quantidade do trabalho e do próprio 

comprometimento do profissional em relação à veracidade das informações e, 

conseqüentemente o respeito humano. Sabe-se que alguns dos funcionários não importam 

com a ética no serviço público e que alguns colegas não agem de forma ética em relação dos 

outros colegas em relação a empresa (Bastão) B com relação aos clientes (contribuintes). 

Entretanto, estes respondentes ressaltaram que em relação a SEFAZ-BA, a qualidade no 

atendimento direto ao público melhorou muito, porém a chefia de um modo geral continua a 

mesma, só quem tem um bom “QI” Quem Indica, é quem assume.  

 

Medidas próprias e que custa muito ao cofre público são tomadas por uma só pessoa 

prejudicando e dando prejuízos ao estado sem que existe a cobrança desta responsabilidade, 

mesmo porque entende-se que perante a sociedade o serviço público é tido como moroso, 

desonesto e parcial, entre outra coisas, pelo modo como o cidadão é tratado na maioria dos 

casos. Porém, estes têm certeza que essa “visão” poderá mudar a partir do momento em que 

cada servidor trate o contribuinte ou solicitante do serviço da forma como gostaria de ser 

tratado. 

 

Um outro fator que propicia um desabono do comportamento ético no serviço público é que 

existem costumes antigos de parte de funcionários, quando, por exemplo, os chefes diretos 
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determinam ações sem esclarecerem devidamente o porque da determinação e o resultado 

esperado. Ou ainda, no caso de coleta de dados, quais usos terão os mesmos.  

11%

55%

34%

Sim Às Vezes Nunca

 

Gráfico 9 – Ética e Conduta estão atreladas ao comportamento do indivíduo e, também, na sua 

área de atuação 
Fonte: Pesquisa de Campo (2004) 

 

A resposta obtida para esse questionamento nos leva a crer que 55% acreditam que existe uma 

interferência no plano físico e psíquico se a ética não estiver permeada na sua conduta; muito 

embora 34% dos respondentes afirmaram que esta não interfere; sendo que apenas 11% 

confirmaram que sim, que existe uma relação entre a ética e a conduta que altera o 

comportamento do indivíduo.  

 

A justificativa dada pela maioria dos respondentes para essa questão, principalmente para 

aqueles que acreditam que a ética não é permeada na sua conduta, foi basicamente em 

decorrência de que a pessoa antiética não inspira confiança e isso interfere no ambiente de 

trabalho causa. Mas, o ideal é que ao saber que o ser humano deve está integrado no contexto 

ao qual faz parte, para que isso possa refletir na sua conduta com um todo, entende-se que a 

conduta do ser humano seja inerente à sua moral. O que não se deve esquecer é que, na 
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maioria das vezes, os interesses pessoais do individuo sobrepujam aos da organização 

ocasionando desvios dos objetivos da organização, de forma a se protege desta falta.  

 

Os exemplos atuais mais comuns são fechamento de vários postos e da CAF, obrigação do 

pessoal do volume de utilizar o auto-track quando se é provado que estas informações feitas 

para um telefone 0800 a uma equipe preparada é de uma eficiência muito superior, o que 

contribui, ainda mais, quando existe uma competição predatória e um egoísmo exacerbado. 

16%

84%

Sim Às Vezes

 

Gráfico 10 – Princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência 

são norteadores da atividade profissional de fiscalização 
Fonte: Pesquisa de Campo (2004) 

 

Em relação a esse questionamento, obteve-se que 84% afirmaram que às vezes estes 

princípios são norteadores da atividade de fiscalização; enquanto que apenas 16% disseram 

que sim. Entende-se que esses princípios dispostos no art. 37 da Constituição Federal, são 

balizadores de atividades específicas como a dos respondentes, pois é necessário que o fiscal 

seja eticamente legal, seja impessoal, não tenha sua moral abalada por escândalos para que 

possa atuar dignamente e ser respeitado, bem como tornar suas atividades válidas perante a 
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sociedade de forma eficiente. Além do mais, A consciência se manifesta na capacidade de 

decidir diante de possibilidades variadas, decorrentes de alguma ação que será realizada.  

 

As justificativas para esse questionamento foram as mais variadas possíveis, embora a maioria 

concordou que quem quiser ser um profissional correto tem que trabalhar dentro da lei, 

independentemente, de atuar em empresa pública ou privada. Ressaltas, no entanto, foram 

feitas, principalmente em relação ao princípio da publicidade, porque o agente público está a 

serviço da coletividade; entretanto, já que a fiscalização é uma atividade tipicamente 

administrativa, deve ser norteada por estes princípios.  

 

A base, contudo, é buscar sempre cumprir as tarefas, norteados por estes princípios, pois 

estes, de certa forma, proporcionam segurança para ter certeza de estar trabalhando de forma 

ética e profissional. Vale lembrar que no processo de escolha das condutas, avaliam-se os 

meios em relação aos fins, pesa-se o que será necessário para realizá-las, quais ações a fazer e 

que conseqüências esperar. Os valores podem se entendidos como padrões sociais ou 

princípios aceitos e mantidos por pessoas, pela sociedade, dentre outros. neste aspecto, Chauí  

(1995, p.24), afirma que:  

A existência de um agente consciente, reconhecendo a diferença entre os pares de 
opostos, é condição sine qua non da conduta ética. E a consciência moral  não só 
reconhece essas diferenças, como julga o valor dos atos e das condutas  à   luz  de  
seus  valores, assumindo  as   responsabilidades deles.   

 

Ou seja, se em uma sobressai-se a consciência, na outra, a responsabilidade. Aí, a 

manifestação da consciência moral apresenta-se, principalmente, na capacidade de resolução 

baseada no julgamento, diante de várias alternativas. Deste modo, essa autora complementa 

que o sujeito moral deve preencher os seguintes requisitos: 

 

a) a reflexão e o reconhecimento, em igualdade de condições, da existência de si e 
dos outros; 
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b) o controle das tendências e impulsos permitindo a capacidade para deliberar e 
decidir; 

c) a responsabilidade pela autoria da ação, seus efeitos e conseqüências (Ibidem, p. 
30). 

Percebe-se que a vida ética é o acordo e a harmonia entre a vontade subjetiva individual e a 

vontade objetiva cultural. 
 

80%

10%
10%

Sim Às Vezes Nunca

 

Gráfico 11 – Minimização dos problemas de falta de ética no serviço público, mediante a 

utilização do Novo Código de Ética do Grupo Fisco 
Fonte: Pesquisa de Campo (2004) 

 

Esta questão, apesar de saber que a ética deve estar inerente a todas as atividades humanas, 

sejam estas profissionais ou pessoais, mesmo assim, o otimismo reinou nas respostas, pois 

80% dos respondentes afirmaram que sim, embora 10%, respectivamente, tivessem afirmado 

que às vezes e nunca minimizaria os problemas de falta de ética. 

 

As justificativas para minimização dos problemas de falta de ética no serviço público, 

mediante a utilização do Novo Código de Ética do Grupo Fisco, a maioria acredita que um 

código a ser cumprido inibirá aqueles que pensam em transgredi-lo. A ética e inerente do ser, 

e como a moral está ladeada, o homem não as cumpram. Ressalta-se que muitos dos 
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respondentes não conhecem o novo código de ética, por causa da pouca divulgação. Sabe-se 

que existe, porém, nada oficial foi comunicado. 

 

Muitos acreditam, também que embora não resolva em 100% a problemática da falta de ética, 

o código trará algo de positivo. No entanto, é necessário um trabalho de conscientização de 

todo o grupo e a maioria é bastante ética. Ademais, a ética está inerente, é como a moral, 

estão ladeadas é como mercadoria, não se comercializa. O ideal, seria que não houve a 

necessidade de tal código, para que houvesse respeito pelo cidadão no seu atendimento no 

convívio.  

 

Segundo Lopes de Sá (2000, p. 67): “A ética tem sido o principal regulador do 

desenvolvimento histórico-cultural da humanidade”. Sem ética, ou seja, sem a referência a 

princípios humanitários fundamentais comuns a todos os povos, nações, religiões etc, a 

humanidade já teria se despedaçado até à autodestruição. Também é verdade que a ética não 

garante o progresso moral da humanidade. Complementa que: “O fato de que os seres 

humanos são capazes de concordar minimamente entre si sobre princípios como: justiça; 

igualdade de direitos; dignidade da pessoa humana; cidadania plena; e solidariedade; etc.”  

 

Um ponto mencionado pelos respondentes é que o código é redundante pois, não foi revogado 

o Estatuto que rege o funcionalismo público. Além disso, o Novo Código não foi alvo de 

debates, palestras nem de reuniões de forma a que todos que ficaram sob sua influência 

reconhecessem a sua necessidade e utilidade. Com isso, cria chances para que esses princípios 

possam vir a ser postos em prática, mas não garante o seu cumprimento. É preciso que cada 

cidadão e cidadã incorporem esses princípios como uma atitude prática diante da vida 

cotidiana, de modo a pautar por eles seu comportamento. Isso traz uma conseqüência 
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inevitável: freqüentemente o exercício pleno da cidadania (ética) entra em colisão frontal com 

a moral vigente. Até porque a moral vigente, sob pressão dos interesses econômicos e de 

mercado, está sujeita a freqüentes e graves degenerações. 

 

 

4.4 PARTE IV – ENTREVISTA COM A CORREGEDORIA 

 

Esta parte buscou ratificar todos os pontos explanados no bojo desse trabalho, relacionados à 

questão ética e, principalmente, como esta se insere na agenda do servidor público brasileiro, 

nos dias atuais. Em entrevista com a Corregedora, esta afirmou que: 

[...] a sua falta [ética] ocasiona um sério risco à sobrevivência das organizações e 
do regime democrático. Todos nós temos idéia do que seja a ética, pois no nosso 
cotidiano agimos sob sua influência, mesmo que não estejamos refletindo sobre 
isso, tomamos decisões a partir de valores e de conceitos definidos no cenário 
cultural em que vivemos.  

 

Entende-se que o ponto fundamental da ética é discutir a relação entre as pessoas e isto reflete 

a interação entre costume e forma de agir. Mesmo assim definir ética não é fácil, como 

complementa a mesma:  

Na última década a SEFAZ implementou um processo de modernização da sua 
estrutura, voltado principalmente para a área da tecnologia da informação e 
capacitação dos recursos humanos, finalizando com a instituição do Código de 
Ética, através da Lei 8.597/03, que tem o objetivo de definir um modelo de 
comportamento para o servidor do grupo fisco, estabelecendo no campo ético as 
regras de conduta necessárias ao bom desempenho de suas funções. 

 

Ressalta-se que para os profissionais do serviço público ela funciona como um divisor entre o 

que é certo ou errado, o que é permitido ou proibido. Daí a importância do planejamento e 

estruturação do Código de Ética do Grupo Fisco, mesmo porque, mesmo que muitas das vezes 

não venha à tona, existe um certo desabono em relação à conduta de alguns profissionais do 
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serviço público, inclusive, isso é ratificado na entrevista quando a corregedora informou que 

esse desabono existe sim: 

Pelo que conheço das pesquisas acredito que sim, principalmente quando o servidor 
público é policial ou fiscal. Inclusive, relatório de pesquisa realizada pela 
Kroll/Transparência Brasil, divulgada há pouco tempo, com a participação de três 
mil e quinhentas empresas no preenchimento dos questionários, revela que na 
classe dos agentes públicos quase 60% dos policiais, seguidos de perto pelos fiscais, 
cobram propina ou praticam nepotismo. É algo chocante, mas infelizmente 
verdadeiro. Importante salientar, entretanto, que este comportamento revelado no 
âmbito brasileiro, sofre oscilações regionais.  

 

Essa oscilação é entendida no aspecto regional, principalmente na Bahia, que a exemplo da 

SEFAZ sempre atuou de forma ética, destacando-se entre os demais profissionais da mesma 

área em outras regiões, de modo que não se teve esse nível de incidência. Além do mais, cabe 

lembrar que o servidor ao cometer infrações à Lei 6.677/94, Estatuto do Servidor, responde a 

processo administrativo, e havendo provas de infrações graves, poderá ser apenado com a 

demissão, e até com a nota “a bem do serviço público”. 

 

Daí a preocupação com o comportamento do indivíduo na organização/instituição, pois 

entende-se, dessa forma, que se altera a área de atuação, independente de ser no plano físico 

ou psíquico, quando a ética não é permeada na sua conduta. Concordando com esse 

posicionamento, a corregedora fez o seguinte comentário: 

É claro que sim. O indivíduo influencia o meio e vice-versa. Se o profissional possui 
firmeza de caráter e pauta seu comportamento por princípios éticos, mesmo que ele 
conviva num ambiente de influências maléficas dificilmente se influenciará. Muito 
provavelmente, tenderá a buscar outro local para trabalhar. Já o indivíduo de 
personalidade mais vulnerável, que tende a ser influenciado pela opinião de outros, 
possivelmente será arrastado à prática, quando passar a atuar em ambiente 
contaminado pela corrupção. 

 

Ao se lembrar que a Constituição Federal de 1988 estabelece os princípios de administração 

pública que são nomeados no art.37, sendo estes a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, 

a publicidade e a eficiência, devendo a Administração Pública, também obedecer a estes 



68 

princípios. A resposta obtida para o questionamento de como estes princípios se inserem na 

atividade profissional de fiscalização, a Corregedoria afirmou que: 

São fundamentais, e na minha modesta opinião não existe um mais importante que 
outro. Eles têm que ser observados em conjunto, exceção apenas ao princípio da 
eficiência que está ligado mais à idéia de administração gerencial: 

− o princípio da legalidade impõe ao servidor público fazer o que a lei determina 
e, não, o que ela não proíbe;  

− o princípio da impessoalidade objetiva a neutralidade da atividade 
administrativa, desse modo não se dá tratamento preferencial a qualquer pessoa, 
seja física ou jurídica, além de impedir que o servidor utilize-se do cargo para 
promoção pessoal; e 

− o princípio da publicidade visa à ação com transparência, que dá suporte a 
outro princípio: o da moralidade.  

 

De acordo com essa afirmativa, entende-se que a lei pode ser cumprida moralmente ou não; 

mesmo porque a probidade administrativa é uma forma de moralidade, que impõe ao servidor 

o dever de agir com honestidade, exercendo suas funções sem aproveitar os poderes ou 

facilidades delas decorrentes, abstendo-se de tirar proveito pessoal ou para terceiros. Assim, 

ratificando o que afirmou a corregedora, a atividade de fiscalização exercida sem a 

observância de qualquer um destes princípios será fatalmente comprometida. 

 

Dessa forma, a percepção que se deve ter dos pontos fundamentais para o bom 

desenvolvimento do trabalho, permeado pela ética, com vistas a melhorar os “pontos” de 

conflitos aos quais vão à tona até por meio da mídia, quando da falta de ética de alguns 

profissionais, estaria permeado pela própria definição de um padrão de comportamento ético, 

estabelecendo regras de convivência, pois como afirmou a Corregedora: 

De preferência transformar esse conjunto de regras em documento, levá-lo à 
discussão entre aqueles que deverão adotá-lo e por fim pactuar a sua utilização, 
dando a devida divulgação. 
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Atrelado a essas regras de convivência, para estabelecimento de um padrão mais ético, foi que 

propiciou que a Corregedoria elaborasse um Novo Código de Ética para o Grupo Fisco da 

Secretaria da Fazenda; entretanto, segundo informações da Corregedora, isso se deu também: 

Em conjunto com atos do Senhor Governador do Estado, que na mesma data, 28 de 
abril de 2003, através da Lei de nº 8.596, criou a Corregedoria da SEFAZ, e através 
da Lei de nº 8.597, instituiu o Código de Ética do Grupo Ocupacional Fisco. 

 

Não se pode deixar de comentar que essa iniciativa partiu do Secretário da Fazenda, Dr. 

Albérico Mascarenhas, e de sua equipe, que oportunamente sentiu necessidade de dotar a 

SEFAZ e a própria sociedade baiana de um instrumento que espelhasse o comportamento 

ideal de um servidor fazendário. Essa percepção levou em consideração que muitas são as 

categorias profissionais que se baseiam na sua atividade profissional em Códigos de Ética. No 

entanto, percebeu-se que a divulgação do mesmo não foi massiva e muitos dos profissionais 

dessa área não o conhecem. Mas, a justificativa da Corregedora foi: 

Essa atribuição ficou a cargo da Comissão de Ética, também nomeada pelo Senhor 
Governador do Estado, no dia 30 de abril de 2003. Mas, ainda no ano passado, 
logo após a Lei ser sancionada, a própria assessoria de comunicação da SEFAZ 
cuidou de fazer a divulgação. O Código foi objeto de matéria jornalística na 
imprensa escrita, no SEFAZ Notícias, jornal de circulação interna, e na página da 
Intranet. [...], foi impresso e encaminhado a todos os servidores em atividade na 
SEFAZ.Além disso, no dia 30/04/03 foi apresentado à alta administração da 
SEFAZ, em reunião trimestral, e sempre que possível é, e continuará a ser, objeto 
de discussão nos eventos promovidos pela SEFAZ para o seu público interno. 

 

Entende-se que a divulgação é um fator predominante para a eficácia das ações, 

principalmente, quando o assunto tratado é Ética, no serviço público. Que para a Corregedora, 

em relação às ações desse nível: 

Primeiramente que ele seja aceito pelo grupo. Acredito que isso já aconteceu. Que 
seja entendido, respeitado e praticado na sua essência. Essa etapa está sendo 
desenvolvida. Aos poucos nossos colegas vão se habituando às regras de conduta. A 
grande maioria já praticava o que está estabelecido no nosso Código, até porque 
ética é algo que a gente começa a aprender e a praticar desde a nossa formação 
como ser humano. Na vida nós vamos acumulando as lições: de casa, dos nossos 
pais, dos nossos professores, dos nossos colegas de trabalho, e assim se forma o 
homem.  
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A partir do momento em que cada um dos profissionais, integrante do Grupo Fisco, passar a 

cobrar de si e daqueles com quem trabalha um comportamento pautado no Código, o 

problema está resolvido. A atitude de indiferença, ou seja, aquela do colega que vê o erro e 

finge que não vê é a pior possível. É preciso ter consciência da responsabilidade e cobrar 

daquele que trabalha ao lado o mesmo que nos é cobrado. Ressalva-se que em decorrência da 

pouca divulgação do mesmo alguns melhorias para àqueles que conhecem são pertinentes 

algumas melhorias. Embora na visão da Corregedora seria necessário somente “alguns 

ajustes”, pois: 

Nesse momento não acredito em necessidade de melhorias. Alguns ajustes talvez, 
mesmo assim o Código tem muito pouco tempo de implantado, na verdade acabou 
de completar um ano de existência. Na minha opinião ainda não dá para avaliar. A 
própria categoria poderá dar a sua contribuição na medida em que for detectando 
os pontos de tensão.  

 

Uma coisa é certa, em muito contribui a implantação do Novo Código de Ética do Grupo 

Fisco Estadual, principalmente, porque traz para a sociedade, que muitas das vezes, com os 

diversos escândalos que vem à tona, está descrente de ações pautadas na ética. Além do mais, 

no Código estão definidos os princípios éticos fundamentais, os direitos e deveres do servidor, 

e as proibições ao servidor. Com essas regras estabelecidas a sociedade se sente protegida em 

relação aos exageros cometidos pelos maus profissionais dos quadros da SEFAZ. 
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5 CONCLUSÕES 

 

Ao entender que a dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios 

morais são primados maiores que devem nortear o servidor público, seja no exercício do 

cargo ou função, ou fora dele, já que refletirá o exercício da vocação do próprio poder estatal. 

Conseqüentemente, seus atos, comportamentos e atitudes serão direcionados para a 

preservação da honra e da tradição dos serviços públicos. 

 

Sabe-se que existe uma tênue distância que separa as decisões críticas pautadas nos padrões 

de conduta profissional daquelas impostas pela realidade do momento ou das condições às 

quais estão submetidos os profissionais no exercício de sua profissão. As exigências 

estratégicas e operacionais cada vez maiores, com o objetivo de aferir níveis de 

competitividade, aliadas ao processo de globalização, vêm impondo desafios às empresas 

modernas, na busca de transformações capazes de integrá-las em um novo ambiente político, 

econômico e social. 

 

O objetivo desse trabalho de pesquisa foi analisar o novo Código de Ética do Grupo Fisco 

Estadual em relação à utilização e divulgação do mesmo pelos fiscais do Estado, no exercício 

da sua profissão, no qual face aos questionamentos junto aos 210 respondentes, para 

responder sobre de que forma vem sendo divulgado e utilizado o Código de Ética do Grupo 

Fisco, da SEFAZ-BA, concluiu-se que uma boa parcela, senão a maioria, não fez, ainda, uma 

análise profunda da questão sobre o conhecimento e a aplicabilidade do Novo Código de 

Ética do Grupo Fisco. Percebeu-se, também, que a divulgação não contemplou aspectos que o 

mesmo se propõe, uma vez que este ainda está em análises e sugestões. 
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Entretanto, uma pequena parte conhece, mas não se sente a vontade para opinar, tendo em 

vista ser este redundante e desnecessário, uma vez que existe um Código de Ética voltado 

para o funcionalismo público, que na verdade atua mais como um balizador das atividades a 

qual o funcionário público pode ou não fazer. O que de certa forma, conclui-se que por não 

existir nada de “novo”, talvez, tenha sido por isso, que houve pouca divulgação. 

 

Além do mais, os próprios respondentes concordaram que o cumprimento da obrigação 

profissional, já deve estar permeada pela Ética, o que lhe permitirá, também, cumprir com as 

obrigações com competência e honestidade, dignidade, zelo e decoro, que são bases 

fundamentais para o exercício da profissão, junto à SEFAZ-BA, como em qualquer outra 

atividade profissional. O resultado desses pontos seriam atitudes comprometidas, que 

conseqüentemente tornaria o serviço público eficaz. 

 

Em decorrência disso, buscou-se analisar o conceito de ética, conduta e moral, para assim 

descrever e comparar o princípio norteador de conduta ética dos Códigos de Ética que regem 

as categorias, a exemplo do outros códigos de ética que regem os profissionais de auditor 

fiscal e profissionais da área contábil. Em relação a essa comparação, entendeu-se após o 

termino dessa pesquisa que o elemento moral deve ser norteador da conduta do fiscal, 

cabendo ao profissional ser transparente, salvo nos casos de sigilo. Deve sempre informar a 

verdade, pois é um direito de todo cidadão conhecer a veracidade dos fatos, pois como se 

sabe, muitos são os profissionais que atuam nesta área que não são éticos e prejudicam o bom 

andamento do funcionalismo público, pois assim o é nos demais códigos analisados. 

 

A chave da discussão contemporânea gira em torno do egoísmo ético em choque com as 

morais socialmente orientadas. Assim é que se rastreia essa dupla moral social: uma moral da 
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integridade, que é a moralidade oficial, edificante e convencional, compondo uma retórica 

pública que se difunde nas escolas, nas igrejas, nos tribunais e na mídia; e uma moral do 

oportunismo, que é a moral oficiosa, pragmática e dissimulada, furtivamente praticada como 

ação entre amigos, e muitas vezes celebrada pela “esperteza” de seus procedimentos. 

 

Os valores da moral da integridade são a honestidade, a lealdade, a idoneidade, o respeito à 

verdade e à legalidade, o compromisso com a retidão. Tais virtudes desenham o perfil do 

homem de caráter, confiável, decente e digno, cumpridor de suas obrigações e fiel à palavra 

empenhada, sujeito eminentemente virtuoso e inflexível na preservação dos valores 

consagrados. Quaisquer decisões e ações deveriam orientar-se por princípios que, por 

definição, valem para todos os homens. 

 

Em contrapartida, a moral do oportunismo funciona com base em procedimentos cínicos 

como o “jeitinho”, o calote, a falta de escrúpulos, o desprezo irresponsável pelas 

conseqüências dos atos praticados, o vale-tudo, o engodo, a trapaça, a exaltação da 

malandragem, o fisiologismo e a bajulice. Esta moral valoriza o enriquecimento rápido e o 

egotismo, consagra a esperteza e acredita que o proveito pessoal move o mundo. Assim, desde 

que a finalidade seja alcançada, a ação se justifica, não importando os meios (lícitos ou não). 

 

Em relação às características da ética no serviço público, face à pesquisa de campo, obteve-se 

os resultados: 

― 23% possuem vícios e são desonestos; 

― 20% propiciam o clientelismo e o desrespeito à dignidade humana, respectivamente; 

― 17% competem entre si; 

― 12% atuam com descaso. 
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Para o desenvolvimento do trabalho, permeado pela ética, quanto aos pontos fundamentais 

para o bom desenvolvimento do trabalho, obteve-se o seguinte resultado: 

― 19% ter transparência  

― 14% ser honesto; 

― 13% ser imparcial e íntegro; 

― 11% ser comprometido e ter competência profissional. 

 

Em relação à Ética e Conduta se estas estão atreladas ao comportamento do indivíduo e, 

também, na sua área de atuação: 

― 55% acreditam que existe uma interferência no plano físico e psíquico se a ética não 

estiver permeada na sua conduta;  

― 34% dos respondentes afirmaram que esta não interfere;  

 

Ao final da pesquisa conclui-se que: 

― 60% são do sexo masculino; 

― 72% compreendem a faixa etária de 31 a 35 anos; 

― 65% são casados; 

― 67% têm de 09 a 13 anos de profissão; 

― 28% entenderam que a ética no serviço público deve ser a mesma na vida particular; 

― 27% afirmaram que a ética é o ramo da moral que se atém à conduta humana; 

― 23% afirmaram que a sociedade dá importância e valor ao emprego da ética; 

― 60% afirmaram que existem situações em que há existência de desabono do 

comportamento ética no serviço público; 

― 84% afirmaram que às vezes os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência são norteadores da atividade profissional de fiscalização;  
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― 80% afirmaram que a utilização do Novo Código de Ética do Grupo Fisco minimizaria os 

problemas de falta de ética no serviço público. 

 

Portanto, conclui-se que o único lucro moralmente aceito é aquele obtido com ética. 

Independentemente, da atividade ao qual se predispõe, deve-se agir com lealdade e buscar 

melhorar continuamente os pontos que ainda são exclusos nessa atividade, pois entende-se 

que a trajetória de eficácia e eficiência devem permear a ética. Assim, a adoção de um código 

de ética ou conduta torna-se importante porque visa padronizar e formalizar entendimentos da 

atividade profissional como um todo, o que conseqüentemente, melhorará a imagem do 

Estado perante os contribuintes e cidadão, pela veracidade de sua atuação. Para tanto, todos os 

funcionários da SEFAZ-BA precisam entender que todos são obrigados a obedecer a esses 

códigos. 

 

O profissional deve periodicamente fazer uma auto-avaliação, questionando-se até que ponto 

suas atitudes estão compatíveis com os padrões éticos profissionais e, se for o caso, mudar os 

rumos de sua atuação. Obviamente, um código de ética profissional não consegue abranger 

todas as questões que possam vir a ocorre no exercício da profissão, porém fornece uma linha 

de atuação a ser observada pelos profissionais, sujeitando-os inclusive a penalidades quando 

houver transgressões, o que contribui para uma conduta mais austera. 

 

O Novo Código de Ética do Grupo Fisco Estadual aumentará a responsabilidade dos 

profissionais, no que tange a integridade e a veracidade de sua atuação. Desta forma, os 

profissionais da área, devem reger sua atuação com base em rígidos padrões de conduta ética, 

porque este Código se constitui em instrumento necessário e norteador para o estabelecimento 

de comportamentos e atitudes éticos. 
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APÊNDICE A – TABELAS  

 
 
Tabela 1 – Sexo 

 % No. 
Masculino 60% 126
Feminino 40% 84
Total 100% 210

Fonte: Pesquisa de Campo (2004) 

 

Tabela 2 – Faixa Etária 

 % No. 
31 a 35 anos 72% 151
Acima de 35 anos 28% 59
Total 100% 210

Fonte: Pesquisa de Campo (2004) 

 

Tabela 3 – Estado Civil 

 % No. 
Casado 65% 136
Viúvo (a) 10% 21
Separado (a) 25% 53
Total 100% 210

Fonte: Pesquisa de Campo (2004) 

 

Tabela 4 – Tempo de Serviço 

 % No. 
04 a 08 anos 33% 69
09 a 13 anos 67% 141
Total 100% 210

Fonte: Pesquisa de Campo (2004) 

 

Tabela 5 – Entendimento sobre o Conceito de Ética 

 % No. 
Ética no serviço público deve ser a mesma na vida particular 28% 59
Ramo da moral que se atém à conduta humana 27% 57
A sociedade dá importância e valor ao emprego da ética 23% 48
Ética difere da moral pura 12% 25
Ética é uma forma genérica 10% 21
Total 100% 210

Fonte: Pesquisa de Campo (2004) 
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Tabela 6 – Caracterização da Ética no Serviço Público 
 % No. 
Morosidade 2% 4
Descanso 12% 25
Longas Filas 5% 10
Clientelismo 20% 42
Competição entre funcionários 17% 35
Falta de qualificação profissional 2% 4
Vícios e desonestidade 23% 48
Desrespeito a dignidade humana 20% 42
Total 100% 210

Fonte: Pesquisa de Campo (2004) 

 

Tabela 7 – Desenvolvimento do Trabalho Permeado pela Ética 
 % No. 
Transparência 19% 39
Honestidade 14% 29
Imparcialidade 13% 27
Integridade 13% 27
Comprometimento 11% 23
Competência Profissional 11% 23
Idoneidade 9% 18
Zelo 5% 10
Sigilo 4% 8
Humildade 3% 6
Total 100% 210

Fonte: Pesquisa de Campo (2004) 

 

Tabela 8 – Existência de Desabono do Comportamento Ético no Serviço Público 
 % No. 
Sim 20% 42
Às Vezes 60% 126
Raramente 20% 42
Total 100% 210

Fonte: Pesquisa de Campo (2004) 

 

Tabela 9 – Ética e Conduta estão Atreladas ao Comportamento do Indivíduo e, Também, na 
sua Área de Atuação 
 % No. 
Sim 11% 23
Às Vezes 55% 116
Nunca 34% 71
Total 100% 210

Fonte: Pesquisa de Campo (2004) 
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Tabela 10 – Princípios de Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência 
são Norteadores da Atividade Profissional de Fiscalização 
 % No. 
Sim 16% 34
Às Vezes 84% 176
Total 100% 210

Fonte: Pesquisa de Campo (2004) 

 

Tabela 11 – Minimização dos Problemas de Falta de Ética no Serviço Público, Mediante a 
Utilização do Novo Código de Ética do Grupo Fisco 
 % No. 
Sim 80% 168
Às Vezes 10% 21
Nunca 10% 21
Total 100% 210

Fonte: Pesquisa de Campo (2004) 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO SEMI-ESTRUTURADO (GRUPO FISCO) 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM TÉCNICAS FAZENDÁRIAS 

QUESTIONÁRIO DE INVESTIGAÇÃO – COLEGAS DO GRUPO FISCO DA SEFAZ 
O Código de Ética do Grupo Fisco: Uma Análise da sua Utilização e Divulgação 

 
 
IDENTIFICAÇÃO DO RESPONDENTE 
1. Sexo 

1 (   ) Masculino  2  (   ) Feminino 
 
2. Faixa Etária 

1 (   ) 20-25 anos  2  (   ) 26-30 anos 3  (   ) 31-35 anos 4  (   ) acima de 35 anos 
 
3. Estado civil 

1 (   ) Casado(a)  2  (   ) Solteiro(a) 3  (   ) Viúvo(a)  4  (   ) Separado(a) 
 
4. Tempo de Profissão 

1 (   ) 03 anos  2  (   ) 04-08 anos 3  (   ) 09-13 anos 4  (   ) acima de 13 anos 
 

 
 
QUESTÕES FECHADAS ACERCA DA PESQUISA 
 
5. Assinale com um (X), 03 (três) das afirmativas abaixo, sobre seu entendimento em relação à ética. 

1. (    ) Ética é o ramo da moral que se atém, à conduta humana. 
2. (    ) A Ética difere da moral pura, por ser escrita e codificada.  
3. (    ) A palavra Ética significa a busca do equilíbrio. 
4. (    ) A Ética tem, de uma forma genérica, recorrido às práticas morais diferenciadas e opostas. 
5. (    ) Na atualidade, a sociedade vive uma redescoberta da importância do valor no emprego da Ética. 
6. (    ) A conduta Ética do servidor público precisa ser a mesma na vida profissional e particular. 
 

6. Que pontos você caracteriza como falta de ética no serviço público? Assinale com um (X) 03 
(três) das afirmativas que melhor se encaixa com sua resposta. 
1. (    ) Morosidade     2.  (    ) Descaso 
3. (    ) Longas Filas    4.  (    ) Clientelismo 
5. (    ) Competição entre funcionários  6.  (    ) Falta de qualificação profissional 
7. (    ) Vícios e Desonestidade   8.  (    ) Desrespeito à dignidade humana 
 

7. Que pontos são fundamentais para o bom desenvolvimento do trabalho, permeado pela 
ética? Assinale 04 (quatro) as quais acha mais relevantes. 
1.   (    ) Integridade     2.    (    ) Comprometimento 
3.   (    ) Competência Profissional   4.    (    ) Honestidade 
5.   (    ) Idoneidade     6.    (    ) Transparência 
7.   (    ) Zelo     8.    (    ) Sigilo 
9.   (    ) Competência    10.  (    ) Prudência 
11. (    ) Humildade     12.  (    ) Imparcialidade 
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QUESTÕES SEMI-ABERTAS ACERCA DA PESQUISA 
 

8. Existe um desabono do comportamento ético no serviço público? 
1. (    ) Sim  2. (    ) Às vezes     3. (    ) Raramente  4. (    ) Nunca 
Justifique sua resposta: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 
9. Você acha que o comportamento do indivíduo na organização/instituição altera a área de 

atuação, seja no plano físico ou psíquico, quando a ética não é permeada na sua conduta?  
1. (    ) Sim  2. (    ) Às vezes     3. (    ) Raramente  4. (    ) Nunca 
De que forma? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

 
10. Os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 37/CF 

– Adm.Pública), são princípios norteadores da sua atividade profissional de fiscalização? 
1. (    ) Sim  2. (    ) Às vezes     3. (    ) Raramente  4. (    ) Nunca 
Justifique sua resposta: 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

11. Você acredita que o Novo Código de Ética do Grupo Fisco minimizará os problemas de falta 
de ética no serviço público? 
1. (    ) Sim  2. (    ) Às vezes     3. (    ) Raramente  4. (    ) Nunca 
Justifique sua resposta: 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
 

QUESTÃO ABERTAS ACERCA DA PESQUISA 
 
12. Muitas são as categorias profissionais que se baseiam na sua atividade profissional em 

Códigos de Ética. Você conhece o Novo Código de Ética do Grupo Fisco? Caso afirmativo, 
enumere os pontos fundamentais para permear a conduta ética no exercício da profissão, 
face à sua utilização e divulgação. 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

 
Agradecemos a sua colaboração. 
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APÊNDICE C – ENTREVISTA DE PROFUNDIDADE (CORREGEDORIA) 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM TÉCNICAS FAZENDÁRIAS 

Os Fiscais do Estado, a Ética e o Novo Código de Ética do Grupo Fisco, como Princípio 
Norteador da Conduta Ética no Exercício da Profissão. 

 
 

ENTREVISTA DE PROFUNDIDADE 
CORREGEDORIA 

 
 
1. O que significa a Ética no atual contexto em que se encontram os profissionais do Estado da 

Bahia, principalmente os da SEFAZ? 
 
2. Existe um desabono do comportamento ético no serviço público? 
 
3. Você acha que o comportamento do indivíduo na organização/instituição altera a área de atuação, 

seja no plano físico ou psíquico, quando a ética não é permeada na sua conduta?  
 
4. A Constituição Federal de 1988 estabelece os princípios de administração pública que são 

nomeados no art.37, sendo estes a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a 
eficiência, devendo a Administração Pública, também obedecer a estes princípios.  Como estes 
princípios se inserem na atividade profissional de fiscalização? 

 
5. Que pontos são fundamentais para o bom desenvolvimento do trabalho, permeado pela ética, com 

vistas a melhorar os “pontos” de conflitos aos quais vão à tona até por meio da mídia, quando da 
falta de ética  de alguns profissionais? 

 
6. O que levou a Corregedoria elaborar um Novo Código de Ética para o Grupo Fisco da Secretaria 

da Fazenda? 
 
7. Muitas são as categorias profissionais que se baseiam na sua atividade profissional em Códigos de 

Ética. Como está sendo divulgado o Novo Código de Ética do Grupo Fisco?  
 

8. Que ações são percebidas e necessárias para que o Novo Código de Ética do Grupo Fisco tenha 
sucesso e minimize os problemas de falta de ética no serviço público? 

 
9. Quais as melhorias podem ser feitas no Novo Código de Ética do Grupo Fisco, levando-se em 

consideração que este Código em muito se assemelha aos princípios emanados para o serviço 
público? 

 
10. Que tipo de contribuição o Novo Código de Ética do Grupo Fisco traz para a sociedade? 
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ANEXOS 
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ANEXO A – CÓDIGO DE ÉTICA PROFISSIONAL DO SERVIÇO PÚBLICO 

 
CÓDIGO DE ÉTICA PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO  

DO PODER EXECUTIVO FEDERAL 
 

CAPÍTULO I 
Seção I 

Das Regras Deontológicas 
I - A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primados 
maiores que devem nortear o servidor público, seja no exercício do cargo ou função, ou fora dele, já 
que refletirá o exercício da vocação do próprio poder estatal. Seus atos, comportamentos e atitudes 
serão direcionados para a preservação da honra e da tradição dos serviços públicos. 
II - O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim, não  terá 
que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o 
oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto, consoante as regras 
contidas no art. 37, caput, e § 4°, da Constituição Federal. 
III - A moralidade da Administração Pública não se limita à distinção entre o bem e o mal, devendo 
ser acrescida da idéia de que o fim é sempre o bem comum. O equilíbrio entre a legalidade e a 
finalidade, na conduta do servidor público, é que poderá consolidar a moralidade do ato 
administrativo. 
IV- A remuneração do servidor público é custeada pelos tributos pagos direta ou indiretamente por 
todos, até por ele próprio, e por isso se exige, como contrapartida, que a moralidade administrativa se 
integre no Direito, como elemento indissociável de sua aplicação e de sua finalidade, erigindo-se, 
como conseqüência em fator de legalidade. 
V - O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como 
acréscimo ao seu próprio bem-estar, já que, como cidadão, integrante da sociedade, o êxito desse 
trabalho pode ser considerado como seu maior patrimônio. 
VI - A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra na vida 
particular de cada servidor público. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia-a-dia em sua 
vida privada poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional. 
VII - Salvo os casos de segurança nacional, investigações policiais ou interesse superior do Estado e 
da Administração Pública, a serem preservados em processo previamente declarado sigiloso, nos 
termos da lei, a publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade, 
ensejando sua omissão comprometimento ético contra o bem comum, imputável a quem a negar. 
VIII - Toda pessoa tem direito à verdade. O servidor não pode omiti-la ou falseá-la, ainda que 
contrária aos interesses da própria pessoa interessada ou da Administração Pública. Nenhum Estado 
pode crescer ou estabilizar-se sobre o poder corruptivo do hábito do erro, da opressão, ou da mentira, 
que sempre aniquilam até mesmo a dignidade humana quanto mais a de uma Nação. 
IX - A cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo dedicados ao serviço público caracterizam o 
esforço pela disciplina. Tratar mal uma pessoa que paga seus tributos direta ou indiretamente significa 
causar-lhe dano moral. Da mesma forma, causar dano a qualquer bem pertencente ao patrimônio 
público, deteriorando-o, por descuido ou má vontade, não constitui apenas uma ofensa ao equipamento 
e às instalações ou ao Estado, mas a todos os homens de boa vontade que dedicaram sua inteligência, 
seu tempo, suas esperanças e seus esforços para construí-los. 
X - Deixar o servidor público qualquer pessoa à espera de solução que compete ao setor em que exerça 
suas funções, permitindo a formação de longas filas, ou qualquer outra espécie de atraso na prestação 
do serviço, não caracteriza apenas atitude contra a ética ou ato de desumanidade, mas principalmente 
grave dano moral aos usuários dos serviços públicos. 
XI - 0 servidor deve prestar toda a sua atenção às ordens legais de seus superiores, velando 
atentamente por seu cumprimento, e, assim, evitando a conduta negligente Os repetidos erros, o 
descaso e o acúmulo de desvios tornam-se, às vezes, difíceis de corrigir e caracterizam até mesmo 
imprudência no desempenho da função pública. 
XII - Toda ausência injustificada do servidor de seu local de trabalho é fator de desmoralização do 
serviço público, o que quase sempre conduz à desordem nas relações humanas. 
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XIII - 0 servidor que trabalha em harmonia com a estrutura organizacional, respeitando seus colegas e 
cada concidadão, colabora e de todos pode receber colaboração, pois sua atividade pública é a grande 
oportunidade para o crescimento e o engrandecimento da Nação. 
 

Seção II 
Dos Principais Deveres do Servidor Público 

XIV - São deveres fundamentais do servidor público: 
a) desempenhar, a tempo, as atribuições do cargo, função ou emprego público de que seja titular; 
b) exercer suas atribuições com rapidez, perfeição e rendimento, pondo fim ou procurando 
prioritariamente resolver situações procrastinatórias, principalmente diante de filas ou de qualquer 
outra espécie de atraso na prestação dos serviços pelo setor em que exerça suas atribuições, com o fim 
de evitar dano moral ao usuário; 
c) ser probo, reto, leal e justo, demonstrando toda a integridade do seu caráter, escolhendo sempre, 
quando estiver diante de duas opções, a melhor e a mais vantajosa para o bem comum; 
d) jamais retardar qualquer prestação de contas, condição essencial da gestão dos bens, direitos e 
serviços da coletividade a seu cargo; 
e) tratar cuidadosamente os usuários dos serviços, aperfeiçoando o processo de comunicação e contato 
com o público; 
f) ter consciência de que seu trabalho é regido por princípios éticos que se materializam na adequada 
prestação dos serviços públicos; 
g) ser cortês, ter urbanidade, disponibilidade e atenção, respeitando a capacidade e as limitações 
individuais de todos os usuários do serviço público, sem qualquer espécie de preconceito ou distinção 
de raça, sexo, nacionalidade, cor, idade, religião, cunho político e posição social, abstendo-se, dessa 
forma, de causar-lhes dano moral; 
h) ter respeito à hierarquia, porém sem nenhum temor de representar contra qualquer 
comprometimento indevido da estrutura em que se funda o Poder Estatal; 
i) resistir a todas as pressões de superiores hierárquicos, de contratantes, interessados e outros que 
visem obter quaisquer favores, benesses ou vantagens indevidas em decorrência de ações morais, 
ilegais ou aéticas e denunciá-las; 
j) zelar, no exercício do direito de greve, pelas exigências específicas da defesa da vida e da segurança 
coletiva; 
l) ser assíduo e freqüente ao serviço, na certeza de que sua ausência provoca danos ao trabalho 
ordenado, refletindo negativamente em todo o sistema; 
m) comunicar imediatamente a seus superiores todo e qualquer ato ou fato contrário ao interesse 
público, exigindo as providências cabíveis; 
n) manter limpo e em perfeita ordem o local de trabalho, seguindo os métodos mais adequados à sua 
organização e distribuição; 
o) participar dos movimentos e estudos que se relacionem com a melhoria do exercício de suas 
funções, tendo por escopo a realização do bem comum; 
p) apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas ao exercício da função; 
q) manter-se atualizado com as instruções, as normas de serviço e a legislação pertinentes ao órgão 
onde exerce suas funções; 
r) cumprir, de acordo com as normas do serviço e as instruções superiores, as tarefas de seu cargo ou 
função, tanto quanto possível, com critério, segurança e rapidez, mantendo tudo sempre em boa 
ordem. 
s) facilitar a fiscalização de todos atos ou serviços por quem de direito;  
t) exercer, com estrita moderação, as prerrogativas funcionais que lhe sejam atribuídas, abstendo-se de 
fazê-lo contrariamente aos legítimos interesses dos usuários do serviço público e dos jurisdicionados 
administrativos; 
u) abster-se, de forma absoluta, de exercer sua função, poder ou autoridade com finalidade estranha ao 
interesse público, mesmo que observando as formalidades legais e não cometendo qualquer violação 
expressa à lei; 
v) divulgar e informar a todos os integrantes da sua classe sobre a existência deste Código de Ética, 
estimulando o seu integral cumprimento. 
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Seção III 
Das Vedações ao Servidor Público 

XV - E vedado ao servidor público; 
a) o uso do cargo ou função, facilidades, amizades, tempo, posição e influências, para obter qualquer 
favorecimento, para si ou para outrem; 
b) prejudicar deliberadamente a reputação de outros servidores ou de cidadãos que deles dependam; 
c) ser, em função de seu espírito de solidariedade, conivente com erro ou infração a este Código de 
Ética ou ao Código de Ética de sua profissão; 
d) usar de artifícios para procrastinar ou dificultar o exercício regular de direito por qualquer pessoa, 
causando-lhe dano moral ou material; 
e) deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou do seu conhecimento para 
atendimento do seu mister; 
f) permitir que perseguições, simpatias, antipatias, caprichos, paixões ou interesses de ordem pessoal 
interfiram no trato com o público, com os jurisdicionados administrativos ou com colegas 
hierarquicamente superiores ou inferiores; 
g) pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber qualquer tipo de ajuda financeira, gratificação, 
prêmio, comissão, doação ou vantagem de qualquer espécie, para si, familiares ou qualquer pessoa, 
para o cumprimento da sua missão ou para influenciar outro servidor para o mesmo fim; 
h) alterar ou deturpar o teor de documentos que deva encaminhar para providências; 
i) iludir ou tentar iludir qualquer pessoa que necessite do atendimento em serviços públicos; 
j) desviar servidor público para atendimento a interesse particular; 
l) retirar da repartição pública, sem estar legalmente autorizado, qualquer documento, livro ou bem 
pertencente ao patrimônio público; 
m) fazer uso de informações privilegiadas obtidas no âmbito interno de seu serviço, em benefício 
próprio, de parentes, de amigos ou de terceiros; 
n) apresentar-se embriagado no serviço ou fora dele habitualmente; 
o) dar o seu concurso a qualquer instituição que atente contra a moral, a honestidade ou a dignidade da 
pessoa humana; 
p) exercer atividade profissional aética ou ligar o seu nome a empreendimentos de cunho duvidoso. 
 

CAPÍTULO II 
Das Comissões de Ética 

XVI - Em todos os órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, indireta autárquica e 
fundacional, ou em qualquer órgão ou entidade que exerça atribuições delegadas pelo poder público, 
deverá ser criada uma Comissão de Ética, encarregada de orientar e aconselhar sobre a ética 
profissional do servidor, no tratamento com as pessoas e com o patrimônio público, competindo-lhe 
conhecer concretamente de imputação ou de procedimento susceptível de censura. 
XVII -- Cada Comissão de Ética, integrada por três servidores públicos e respectivos suplentes, poderá 
instaurar, de ofício, processo sobre ato, fato ou conduta que considerar passível de infringência a 
princípio ou norma ético-profissional, podendo ainda conhecer de consultas, denúncias ou 
representações formuladas contra o servidor público, a repartição ou o setor em que haja ocorrido a 
falta, cuja análise e deliberação forem recomendáveis para atender ou resguardar o exercício do cargo 
ou função pública, desde que formuladas por autoridade, servidor, jurisdicionados Administrativos, 
qualquer cidadão que se identifique ou quaisquer entidades associativas regularmente constituídas. 
XVIII - À Comissão de Ética incumbe fornecer, aos organismos encarregados da execução do quadro 
de carreira dos servidores, os registros sobre sua conduta Ética, para o efeito de instruir e fundamentar 
promoções e para todos os demais procedimentos próprios da carreira do servidor público. 
XIX - Os procedimentos a serem adotados pela Comissão de Ética, para a apuração de fato ou ato que, 
em princípio, se apresente contrário à ética, em conformidade com este Código, terão o rito sumário, 
ouvidos apenas o queixoso e o servidor, ou apenas este, se a apuração decorrer de conhecimento de 
ofício, cabendo sempre recurso ao respectivo Ministro de Estado. 
XX - Dada a eventual gravidade da conduta do servidor ou sua reincidência, poderá a Comissão de 
Ética encaminhar a sua decisão e respectivo expediente para a Comissão Permanente de Processo 
Disciplinar do respectivo órgão, se houver, e, cumulativamente, se for o caso, à entidade em que, por 
exercício profissional, o servidor público esteja inscrito, para as providências disciplinares cabíveis. O 
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retardamento dos procedimentos aqui prescritos implicará comprometimento ético da própria 
Comissão, cabendo à Comissão de Ética do órgão hierarquicamente superior o seu conhecimento e 
providências. 
XXI - As decisões da Comissão de Ética, na análise de qualquer fato ou ato submetido à sua 
apreciação ou por ela levantado, serão resumidas em ementa e, com a omissão dos nomes dos 
interessados, divulgadas no próprio órgão, bem como remetidas às demais Comissões de Ética, criadas 
com o fito de formação da consciência ética na prestação de serviços públicos. Uma cópia completa de 
todo o expediente deverá ser remetida à Secretaria da Administração Federal da Presidência da 
República. 
XXII - A pena aplicável ao servidor público pela Comissão de Ética é a de censura e sua 
fundamentação constará do respectivo parecer, assinado por todos os seus integrantes, com ciência do 
faltoso. 
XXIII - A Comissão de Ética não poderá se eximir de fundamentar o julgamento da falta de ética do 
servidor público ou do prestador de serviços contratado, alegando a falta de previsão neste Código, 
cabendo-lhe recorrer à analogia, aos costumes e aos princípios éticos e morais conhecidos em outras 
profissões; 
XXIV - Para fins de apuração do comprometimento ético, entende-se por servidor público todo aquele 
que, por força de lei, contrato ou de qualquer ato jurídico, preste serviços de natureza permanente, 
temporária ou excepcional, ainda que sem retribuição financeira, desde que ligado direta ou 
indiretamente a qualquer órgão do poder estatal, como as autarquias, as fundações públicas, as 
entidades paraestatais, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, ou em qualquer setor 
onde prevaleça o interesse do Estado. 
XXV - Em cada órgão do Poder Executivo Federal em que qualquer cidadão houver de tomar posse 
ou ser investido em função pública, deverá ser prestado, perante a respectiva Comissão de Ética, um 
compromisso solene de acatamento e observância das regras estabelecidas por este Código de Ética e 
de todos os princípios éticos e morais estabelecidos pela tradição e pelos bons costumes. 

 
D.O.U., 23/06/1994 

REP., 08/07/1994 
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ANEXO B – CÓDIGO DE ÉTICA DO GRUPO FISCO 

 
 

CÓDIGO DE ÉTICA E GRUPO FISCO 
 
A Lei 8.597/03, a seguir apresentada, é o Código de Ética do Grupo Físico,instituído para nortear o 
padrão de comportamento de auditores fiscais e agentes de tributos do Estado da Bahia. Como um 
mapa de valores morais e éticos perfeitamente definido, este Código protege a sociedade e fortalece o 
Fisco preservando sua imagem de carreira pública importância. Com este instrumento a administração 
pública da Bahia dá um salto de qualidade ao estabelecer, com transparência, os moldes do 
relacionamento entre seus prepostos fiscais e a sociedade, materializando a missão e os valores da 
Secretaria da Fazenda em atitudes, regras e práticas organizacionais.  

 
Alberico Mascarenhas  
Secretário da Fazenda  

A Lei 8.597 de 28 de abril de 2003  
Publicada no D.O.E, em 29.04.2003 
Institui o Código de Ética dos Servidores do Grupo Ocupacional Fisco da Secretaria da Fazenda e dá 
outras providências.  
 
O Governo do Estado da Bahia, faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei:  
 

Capítulo 1 
Das Disposições Preliminares 

Art. 1o Fica instituído o Código de Ética dos Servidores do Grupo Ocupacional Fisco da Secretaria da 
Fazenda. 
Art. 2o Este Código tem por objetivo:  
I -estabelecer, no campo ético, regras específicas, reduzindo a possibilidade de conflitos entre o 
interesse privado e o dever funcional do servidor fiscal;  
II - assegurar aos integrantes do Grupo Ocupacional Fisco a manutenção da sua imagem e reputação, 
quando o seu atuar se pautar pelas normas estabelecidas neste Código;  
III - estimular a observância e o aperfeiçoamento de regras de comportamento ético entre os servidores 
fiscais, na sua relação com a sociedade e com o próprio Grupo. 
Art. 3o Os preceitos relacionados neste Código não substituem os deveres e proibições constantes do 
Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado da Bahia. 
 

Capítulo II 
Dos Princípios Éticos Fundamentais 

Art. 4o A dignidade, o decoro e o zelo pelos recursos públicos são primados que devem nortear o 
servidor fiscal, no exercício do cargo ou fora dele.  
Art. 5o As atitudes do servidor fiscal devem ser direcionadas para a busca de eficácia e para a 
preservação da imagem da Administração Fazendária, sem perder de vista que o interesse público 
situa-se acima do interesse individual ou particular.  
Art. 6o O servidor fiscal não desprezará o elemento moral de sua conduta. Dessa forma, não terá que 
decidir apenas entre o conveniente e o inconveniente, mas também entre o ético e o antiético, e o 
obedecerá rigorosamente   
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Artº 7  Toda pessoa tem direito á verdade não podendo o servidor fiscal omiti-la ou falseá-la, ainda 
que contrária ao interesse do contribuinte ou da Administração Pública. 
Artº 8 Salvo os casos de sigilo fiscal, a publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito 
de eficácia, moralidade e obrigações com a transparência, que deve nortear os atos públicos.  
Artº 9 A utilização indevida de bem pertencente ao patrimônio da Administração Fazendária, ou o 
dano causado por descuido, representa ofensa a todos os cidadãos que direta ou indiretamente pagam 
tributos. 
Artº 10 Retardar o atendimento de uma demanda, deixando o cidadão interessado à espera de solução 
do problema, em razão de desídia ou ausência injustiçada do servidor ao seu local de trabalho, 
caracteriza atitude antiética e compromete a imagem da Administração Fazendária.  
Artº 11 Todo servidor fiscal deve trabalhar em harmonia com a estrutura organizacional, respeitando 
seus colegas e cada cidadão. 
 

Capítulo III 
Dos princípios deveres do servidor do grupo ocupacional fisco 

Artº 12 São deveres fundamentais do servidor fiscal:  
I - desempenhar, a tempo e com zelo e dedicação, as atribuições do cargo de que seja titular; 
II - tratar com cortesia os contribuintes e demais usuários dos serviços prestados pela Administração 
Fazendária, respeitando sua capacidade e suas limitações, sem qualquer espécie de preconceito ou 
distinção; 
III - ter respeito à hierarquia, porém sem nenhum temor de representar contra qualquer 
comprometimento indevido da estrutura em que se funda o Poder Estatal;  
IV - resistir a eventuais pressões de superiores hierárquicos ou de qualquer pessoa que vise a obter 
favores, benesses ou vantagens indevidas, denunciando-as; 
V - ser assíduo e pontual ao serviço, na certeza de que sua ausência ocasiona prejuízos ao trabalho 
ordenado, refletindo negativamente em todos o sistema; 
VI - manter em ordem o local de trabalho, seguindo os métodos mais adequados à sua organização e 
distribuição;  
VII - apresenta-se ao trabalho com vestimentas adequadas ao exercício da atividade fazendária;  
VIII - manter-se atualizado com a legislação pertinente à atividade fazendária; 
IX - facilitar a fiscalização de todos os atos ou serviços fazendários por quem de direito; 
X - exercer, com estrita moderação, as prerrogativas funcionais que lhe são atribuídas; 
XI - abater-se de exercer sua função, poder ou autoridade com finalidade estranha ao interesse público;  
XII - manter contato com contribuinte e receber ao entregar documentos, quando no exercício de suas 
atividades, estritamente nas dependências da Secretaria da Fazenda ou no estabelecimento daquele, 
exceto nas ações de fiscalização de mercadorias em trânsito, quando executadas em unidades móveis;  
XIII - ter consciência de que seu trabalho é regido por princípios éticos que se concretizam na 
adequada prestação dos serviços públicos.  
 

Capítulo IV 
Dos principais direitos do servidor do grupo ocupacional fisco 

Artº 13  São direitos dos servidor fiscal, além daqueles previstos estatutariamente:  
I - exercer suas atividades fiscalizadoras dentro dos princípios de honradez e justiça, sem interferência 
econômicas, políticas ou administrativas que venham a prejudicar o bom andamento do serviço; 
II - concorrer em igualdade de condições com os demais servidores e programas de treinamento e 
desenvolvimento que visem à sua capacitação e aperfeiçoamento, observados os critérios de seleção 
estabelecidos;  
III - conhecer os requisitos que possibilitam seu desenvolvimento na carreira técnica ou gerencial; 
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dispor de instalações físicas, equipamentos e instrumentos adequados ao exercício de suas atividades, 
de modo a evitar situações que exponham a sua integridade ou que posam comprometer seu 
desempenho funcional; 
IV - ter pleno conhecimento dos procedimentos, prazos e condições que lhe permitam o mais amplo 
direito de defesa em qualquer processo disciplinar contra si instaurado.  
 

Capítulo V 
Das vedações ao servidor do grupo ocupacional fisco 

Artº 14  É vedado ao servidor fiscal:  
I - usar do cargo ou função, facilidades, amizades, tempo, posição ou influência para obter qualquer 
favorecimento, para si ou para outrem;  
II - prejudicar deliberadamente a reputação de outros servidores; 
III - usar de artifícios para procrastinar ou dificultar o exercício regular de direito por qualquer 
contribuinte;  
III - deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou do seu conhecimento para o 
desempenho de suas atividades; 
IV - permitir que simpatias, antipatias ou interesses de ordem pessoal interfiram no trato com os  
contribuintes ou com colegas hierarquicamente subordinados ou não; 
V - pleitear, provocar, sugerir ou receber gratificação, prêmio, comissão, doação ou vantagem de 
qualquer espécie, para si, familiares ou qualquer pessoa, para o cumprimento da sua missão o para 
influenciar outro servidor para o mesmo fim; 
VI - desviar servidor público para atendimento a interesse particular; 
VII - retirar da repartição fazendária, sem estar legalmente autorizado, qualquer documento, livro ou 
bem pertencente ao patrimônio público; 
VIII - desviar veículo ou outro equipamento da Administração Fazendária para atendimento a interesse 
particular; 
IX - fazer uso de informações privilegiadas obtidas no âmbito de seu serviço, em benefício próprio, de 
parentes, de  amigos ou de terceiros; 
X - apresentar-se embriagado no serviço ou fora dele habitualmente; 
XI - dar o seu concurso a qualquer instituição que atente contra a moral, a honestidade ou a dignidade 
da pessoa humana;  
XII - exercer atividade profissional antiética ou ligar o seu nome a empreendimento de cunho 
duvidoso; 
XIII - prestar serviços profissionais a contribuinte de fato ou de direito, direta ou indiretamente, em 
prejuízo dos interesses da Administração Fazendária; 
XIV - emitir, de maneira habitual, cheques com insuficiência de fundos; 
XV - utilizar senha própria ou de terceiros para acesso a sistema eletrônico com o intuito de lograr 
proveito para si ou para outrem; 
XVI - ceder a terceiro senha própria para acesso a sistema eletrônico; 
XVII - impedir ou inibir, por qualquer meio, usando o poder hierárquico ou não, o desenvolvimento de 
ação fiscal ou outra atividade inerente à Administração Fazendária; 
XVIII - recusar-se a comparecer, quando convocado, a audiência relativa a processo administrativo 
disciplinar; 
XIX - constranger servidor ou terceiro a participar de evento com caráter político, partidário, 
ideológico ou religioso; 
XX - delegar ou transferir, com ou sem remuneração, a outro servidor ou terceiro, tarefa ou parte do 
trabalho de sua exclusiva competência; 
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XXI - participar de viagem, encontro, seminário, congresso ou atividade semelhante custeada por 
quem possa ter interesse em decisão de sua competência;  
XXII - exercer a advocacia ou a função de contador; 
XXIII - ser proprietário, sócio ou empregado de escritório de prestação de serviços contábeis ou 
jurídicos ou de assessoramento ou consultoria na área tributária; 
XXIV - exercer cargo de direção e assessoramento superior de uma das Diretorias de Administração 
Tributária no município onde seu cônjuge, irmão ou qualquer ascendente ou descendente até o 
primeiro grau seja proprietário ou sócio de escritório de prestação de serviços contábeis ou jurídicos 
no campo tributário estadual.  
 

Capítulo VI 
Da comissão de ética 

Artº 15  Funcionará permanentemente na Secretaria da Fazenda uma Comissão de Ética composta por 
03 (três) ocupantes do cardo de Auditor Fiscal, da classe 5 ou superior, e seus respectivos suplentes.  
§1º O integrante da Comissão de Ética deverá se declarar impedido de participar de apuração que 
envolva, como denunciado ou denunciante, seu conjugue, companheiro, parente consangüíneo ou 
afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau; 
§2º O mandato dos integrantes da Comissão será de um ano, sendo permitida apenas uma recondução 
por igual período. 
Artº 16  Compete à Comissão de Ética:  
I - orientar o servidor fiscal sobre a ética profissional no tratamento com contribuintes e demais 
cidadãos, bem assim na proteção do patrimônio público;  
II - receber denúncias ou representações, desde que identificadas e devidamente fundamentadas, 
contra servidor fiscal, repartição ou setor em que tenha ocorrido a suposta falta; 
III - instituir processos, no âmbito de sua competência, contra servidores fiscais; 
receber consultar e dar parecer sobre a adequação das imposições que tenham por objeto matéria de 
sua competência; 
IV - propor à Corregedoria a instauração de processo sobre ato, fato ou conduta que considerar 
infringente a norma estatutária;  
V - fornecer à Diretoria de Recursos Humanos da Secretaria da Fazenda os registros sobre desvios 
éticos julgados conclusivamente, para efeito de instituir e fundamentar avaliações de desempenho e 
para todos os demais procedimentos próprios da carreira do servidor fiscal;  
VI - apresentar sugestões relacionadas à matéria de sua competência; 
VII - zelar pela correta aplicação do disposto neste Código e pela imagem da Secretaria da Fazenda; 
VIII - aplicar, quando cabível, censura ética, com base em parecer fundamentado e assinado por todos 
os seus integrantes.  
Parágrafo único. Da decisão pela aplicação de censura ética caberá recurso ao Secretário da Fazenda.  
Artº 17  Compete ao integrante da Comissão de Ética:  
I - manter total discrição e sigilo sobre apurações inerentes à sua função; 
II - participar de todas as reuniões da Comissão, exceto quando impedido por motivos relevante e 
previamente justificado ao Presidente, hipótese em que será substituído pelo suplente.  
 

Capítulo VII 
Do processo na Comissão de Ética 

Artº 18 Os procedimentos a serem adotados pela Comissão de Ética para apuração de fato ou ato que, 
em princípio, apresente-se contrário à ética, em conformidade com este Código, terão rito sumário, 
ouvidos e queixoso e o servidor ou apenas este se a apuração decorrer de conhecimento de ofício, 
podendo ser apresentadas provas escritas e testemunhais.  
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Artº 19 As decisões da Comissão de Ética, na análise de qualquer fato ou ato submetido à sua 
apreciação ou por ela levantado, serão resumidas em ementa e, com a omissão dos nomes dos 
interessados, divulgada na Secretaria da Fazenda. 
 

Capítulo VIII 
Da transparência quando ao patrimônio do servidor do grupo ocupacional fisco 

Artº 20 A posse de servidor fiscal fica condicionada à apresentação de declaração dos bens e valores 
que compõe o seu patrimônio, a fim de ser arquivada no setor competente.  
§1º A declaração compreenderá bens imóveis, móveis. Semoventes, dinheiro, títulos, ações e qualquer 
outra espécie de bens e valores patrimoniais, localizados no Brasil ou no exterior e, quando for o caso, 
abrangerá os bens e valores patrimoniais do cônjuge ou companheiro, dos filhos e de outras pessoas 
que vivam sob a dependência econômica do declarante, excluídos apenas os objetos e utensílios de uso 
doméstico.  
 §2º A declaração de bens será atualizada e entregue pelo servidor, ocupante de cargo de direção e 
assessoramento superior, em envelope lacrado, anualmente, na data em que deixar o exercício do 
referido cargo e quando requisitada pela Comissão de Ética.  
§3º O servidor fiscal, a seu critério, poderá entregar cópia da declaração anual de bens apresentada à 
Secretaria da Receita Federal na conformidade da legislação do Imposto sobre Renda e Proventos de 
Qualquer Natureza, com as necessárias atualizações, para suprir a exigência contida no §2º deste 
artigo.  
§4º A Comissão de Ética é responsável pelo sigilo das declarações de bens recebidas nos termos do 
§2º deste artigo.  
§5º Haverá proposta de exoneração à autoridade competente quando o servidor fiscal ocupante de 
cargo de direção e assessoramento superior se recusar a prestar declaração de bens dentro do prazo 
determinado.  
 

Capítulo IX 
Das disposições finais 

Artº 21 O cumprimento do disposto neste Código deverá ser especialmente observado por ocasião do 
estágio probatório, na gestão de desempenho, nas ponderações para promoção e nas demais 
circunstâncias em que seja avaliado o mérito do servidor fiscal, devendo qualquer restrição ao servidor 
se basear em decisões conclusivas da Comissão de Ética. 
Artº 22 O disposto neste Código aplica-se, no que couber, aos servidores não fiscais que ocupem 
cargos executivos ou de direção e assessoramento superior na Secretaria da Fazenda. 
Artº 23 Fica o Poder Executivo autorizado a implementar as providências necessárias à plena vigência 
desta Lei.  
Artº 24 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Artº 25 Revogam-se as disposições em contrário.  
 

Palácio do Governo do Estado da Bahia, em 28 de abril de 2003.  
Paulo Souto  
Governador  

Ruy Tourinho  
Secretário de Governo  

Albérico Machado Mascarenhas  
Secretário da Fazenda  
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ANEXO C – CÓDIGO DE ÉTICA DOS PROFISSIONAIS DE AUDITORIA 

 
Como os profissionais de Auditoria reportam-se, também, ao Código de Ética dos 
Profissionais Contábeis. Abaixo buscou-se destacar algumas partes da Norma de Auditoria 
Independente por acharmos relevantes e por estes estarem atrelados a conduta no exercício da 
profissão. 
 
 
 

NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE 
NBC T 11 – NORMAS DE AUDITORIA INDEPENDENTE 

DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
(Revisadas em dezembro de 1997) 

 
11.1 – CONCEITUAÇÃO E DISPOSIÇÕES GERAIS 
11.1.1 – CONCEITUAÇÃO E OBJETIVOS DA AUDITORIA INDEPENDENTE 
11.1.1.1 – A auditoria das demonstrações contábeis constitui o conjunto de procedimentos técnicos 

que tem por objetivo a emissão de parecer sobre a sua adequação, consoante os Princípios 
Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade e, no que for 
pertinente, a legislação específica. 
11.1.1.1.1– Na ausência de disposições específicas, prevalecem as práticas já consagradas 

pela Profissão Contábil, formalizadas ou não pelos seus organismos próprios. 
11.1.1.2 – Salvo declaração expressa em contrário, constante do parecer, entende-se que o auditor 

considera adequadas e suficientes, para o entendimento dos usuários, as informações 
divulgadas nas demonstrações contábeis, tanto em termos de conteúdo quanto de forma. 

11.1.1.3 – O parecer do auditor independente tem por limite os próprios objetivos da auditoria das 
demonstrações contábeis e não representa, pois, garantia de viabilidade futura da entidade 
ou algum tipo de atestado de eficácia da administração na gestão dos negócios. 

11.1.1.4 – O parecer é de exclusiva responsabilidade de contador registrado no Conselho Regional de 
Contabilidade, nestas normas denominado auditor. 

 
11.1.2 – PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA 
11.1.2.1 – Os procedimentos de auditoria são o conjunto de técnicas que permitem ao auditor obter 

evidências ou provas suficientes e adequadas para fundamentar sua opinião sobre as 
demonstrações contábeis auditadas e abrangem testes de observância e testes 
substantivos. 

11.1.2.2 – Os testes de observância visam à obtenção de razoável segurança de que os 
procedimentos de controle interno estabelecidos pela administração estão em efetivo 
funcionamento e cumprimento. 

11.1.2.3 – Os testes substantivos visam à obtenção de evidência quanto à suficiência, exatidão e 
validade dos dados produzidos pelo sistema contábil da entidade, dividindo-se em: 
a) testes de transações e saldos; e b) procedimentos de revisão analítica. 

 
11.1.3 – PAPÉIS DE TRABALHO 
11.1.3.1 – Os papéis de trabalho são o conjunto de documentos e apontamentos com informações e 

provas coligidas pelo auditor, preparados de forma manual, por meios eletrônicos ou por 
outros meios, que constituem a evidência do trabalho executado e o fundamento de sua 
opinião. 

11.1.3.2 – Os papéis de trabalho são de propriedade exclusiva do auditor, responsável por sua 
guarda e sigilo. 
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11.1.4 – FRAUDE E ERRO 
11.1.4.1 – Para os fins destas normas, considera-se: 

a) fraude, o ato intencional de omissão ou manipulação de transações, adulteração de 
documentos, registros e demonstrações contábeis; e 

b) erro, o ato não intencional resultante de omissão, desatenção ou má interpretação de 
fatos na elaboração de registros e demonstrações contábeis. 

11.1.4.2 – Ao detectar erros relevantes ou fraudes no decorrer dos seus trabalhos, o auditor tem a 
obrigação de comunicá-los à administração da entidade e sugerir medidas corretivas, 
informando sobre os possíveis efeitos no seu parecer, caso elas não sejam adotadas. 

11.1.4.3 – A responsabilidade primária na prevenção e identificação de fraude e erros é da 
administração da entidade, através da implementação e manutenção de adequado sistema 
contábil e de controle interno. Entretanto, o auditor deve planejar seu trabalho de forma a 
detectar fraudes e erros que impliquem efeitos relevantes nas demonstrações contábeis. 

 
11.2 – NORMAS DE EXECUÇÃO DOS TRABALHOS 
11.2.1 – PLANEJAMENTO DA AUDITORIA 
11.2.1.1 – O auditor deve planejar seu trabalho consoante as Normas Profissionais de Auditor 

Independente e estas normas, e de acordo com os prazos e demais compromissos 
contratualmente assumidos com a entidade. 

11.2.1.2 – O planejamento pressupõe adequado nível de conhecimento sobre as atividades, os fatores 
econômicos, legislação aplicável e as práticas operacionais da entidade, e o nível geral de 
competência de sua administração. 

11.2.1.3 – O planejamento deve considerar todos os fatores relevantes na execução dos trabalhos, 
especialmente os seguintes: 
a) o conhecimento detalhado das práticas contábeis adotadas pela entidade e as alterações 

procedidas em relação ao exercício anterior; 
b) o conhecimento detalhado do sistema contábil e de controles internos da entidade e seu 

grau de confiabilidade; 
c) os riscos de auditoria e identificação das áreas importantes da entidade, quer pelo 

volume  de transações, quer pela complexidade de suas atividades; 
d) a natureza, oportunidade e extensão dos procedimentos de auditoria a serem aplicados; 
e) a existência de entidades associadas, filiais e partes relacionadas;  
f) o uso dos trabalhos de outros auditores independentes, especialistas e auditores internos; 
g) a natureza, conteúdo e oportunidade dos pareceres, relatórios e outros informes a serem 

entregues à entidade; e 
h) a necessidade de atender prazos estabelecidos por entidades reguladoras ou 

fiscalizadoras e para a entidade prestar informações aos demais usuários externos. 
11.2.1.4 – O auditor deve documentar seu planejamento geral e preparar programas de trabalho por 

escrito, detalhando o que for necessário à compreensão dos procedimentos que serão 
aplicados, em termos de natureza, oportunidade e extensão. 

11.2.1.5 – Os programas de trabalho devem ser detalhados de forma a servir como guia e meio de 
controle de sua execução. 

11.2.1.6 – O planejamento da auditoria, quando incluir a designação de equipe técnica, deve prever a 
orientação e supervisão do auditor, que assumirá total responsabilidade pelos trabalhos 
executados. 

11.2.1.7 – A utilização de equipe técnica deve ser prevista de maneira a fornecer razoável segurança 
de que o trabalho venha a ser executado por pessoa com capacitação profissional, 
independência e treinamento requeridos nas circunstâncias. 

11.2.1.8 – O planejamento e os programas de trabalho devem ser revisados e atualizados sempre que 
novos fatos o recomendarem. 

11.2.1.9 – Quando for realizada uma auditoria pela primeira vez na entidade, ou quando as 
demonstrações contábeis do exercício anterior tenham sido examinadas por outro auditor, o 
planejamento deve contemplar os seguintes procedimentos: 
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a) obtenção de evidências suficientes de que os saldos de abertura do exercício não 
contenham representações errôneas ou inconsistentes que, de alguma maneira, 
distorçam as demonstrações contábeis do  exercício atual; 

b) exame da adequação dos saldos de encerramento do exercício anterior com  os saldos de 
abertura do exercício atual; 

c) verificação se as práticas contábeis adotadas no atual exercício são uniformes com as 
adotadas no exercício anterior; 

d) identificação de fatos relevantes que possam afetar as atividades da entidade e sua 
situação patrimonial e financeira; e 

e) identificação de relevantes eventos subseqüentes ao exercício anterior, revelados ou não 
revelados. 

 
11.2.2 – RELEVÂNCIA 
11.2.2.1 – Os exames de auditoria devem ser planejados e executados na expectativa de que os 

eventos relevantes relacionados com as demonstrações contábeis sejam identificados. 
11.2.2.2 – A relevância deve ser considerada pelo auditor quando: 

a) determinar a natureza, oportunidade e extensão dos procedimentos de auditoria; 
b) avaliar o efeito das distorções sobre os saldos, denominações e classificação das contas; 

e 
c) determinar a adequação da apresentação e da divulgação da informação contábil. 

 
[...] 
 
11.2.4 – SUPERVISÃO E CONTROLE DE QUALIDADE 
11.2.4.1 – Na supervisão dos trabalhos da equipe técnica durante a execução da auditoria, o auditor 

deve: 
a) avaliar o cumprimento do planejamento e do programa de trabalho; 
b) avaliar se as tarefas distribuídas à equipe técnica estão sendo cumpridas no grau de 

competência exigido; 
c) resolver questões significativas quanto à aplicação dos Princípios Fundamentais de 

Contabilidade e das Normas Brasileiras de Contabilidade; 
d) avaliar se os trabalhos foram adequadamente documentados e os objetivos dos 

procedimentos técnicos alcançados; e 
e) avaliar se as conclusões obtidas são resultantes dos trabalhos executados e permitem ao 

auditor fundamentar sua opinião sobre as demonstrações contábeis. 
11.2.4.2 – O auditor deve instituir um programa de controle de qualidade visando avaliar, 

periodicamente, se os serviços executados são efetuados de acordo com as Normas 
Profissionais de Auditor Independente e estas normas. 

11.2.4.3 – O programa de controle de qualidade deve ser estabelecido de acordo com a estrutura da 
equipe técnica do auditor e a complexidade dos serviços que realizar. No caso do auditor 
atuar sem a colaboração de assistentes, o controle da qualidade é inerente à qualificação 
profissional do auditor. 

11.2.4.4 – Os requisitos que o auditor deve adotar para o controle da qualidade dos seus serviços são 
os que seguem: 
a) o pessoal designado deve ter a competência e habilidade profissionais compatíveis com 

o requerido no trabalho realizado; 
b) o pessoal designado deve ter o nível de independência e demais atributos definidos nas 

Normas Profissionais de Auditor Independente para ter uma conduta profissional 
inquestionável; 

c) o trabalho de auditoria deverá ser realizado por pessoal que tenha um nível de 
treinamento e de experiência profissional compatível com o grau de complexidade das 
atividades  da entidade auditada; e 

d) o auditor deverá planejar, supervisionar e revisar o trabalho em todas as suas etapas, de 
modo a garantir aos usuários de seus serviços a certeza razoável de que o trabalho foi 
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realizado de acordo com as normas de controle de qualidade requeridas nas 
circunstâncias. 

11.2.4.5 – O controle de qualidade do auditor inclui a avaliação permanente da carteira dos clientes, 
quanto ao seguintes aspectos: 
a) capacidade de atendimento ao cliente, em  face da estrutura existente; 
b) grau de independência existente; e 
c) integridade dos administradores do cliente. 

11.2.4.6 – A avaliação permanente da carteira de clientes deverá ser feita por escrito considerando os 
seguintes pressupostos: 
a) a capacidade de atendimento será determinada pela soma das horas disponíveis, 

segundo horário contratado com a equipe técnica, em relação às horas contratadas com 
os clientes; 

b) a independência em relação aos clientes deve abranger toda a equipe técnica que 
trabalhar para o cliente; 

c) que não há evidências de que a administração do cliente adotou medidas administrativas 
que possam comprometer o trabalho do auditor; e 

d) o auditor independente deverá avaliar a necessidade de rodízio de auditores 
responsáveis pela realização dos serviços, de modo a resguardar a independência do 
auditor responsável pela execução dos serviços. 

 
[...] 
 
Publicada no DOU, de 21-01-98. 
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ANEXO D – CÓDIGO DE ÉTICA DOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE 

 
CÓDIGO DE ÉTICA PROFISSIONAL DO CONTABILISTA 

 
CAPÍTULOI 

DO OBJETIVO 
Art. 1º Este Código de Ética Profissional tem por objetivo fixar a forma pela qual se devem conduzir 
os contabilistas, quando no exercício profissional.  
 

CAPÍTULO II 
DOS DEVERES E DAS PROIBIÇÕES 

Art. 2º São deveres do contabilista:  
I - exercer a profissão com zelo, diligência e honestidade, observada a legislação vigente e  
resguardados os interesses de seus clientes e/ou empregadores, sem prejuízo da dignidade e 
independência profissionais;  
II - guardar sigilo sobre o que souber em razão do exercício profissional lícito, inclusive no âmbito do 
serviço público, ressalvados os casos previstos em lei ou quando solicitado por autoridades 
competentes, entre estas os Conselhos Regionais de Contabilidade.  
III - zelar pela sua competência exclusiva na orientação técnica dos serviços a seu cargo;  
IV - comunicar, desde logo, ao cliente ou empregador, em documento reservado, eventual 
circunstância adversa que possa influir na decisão daquele que lhe formular consulta ou lhe confiar 
trabalho, estendendo-se a obrigação a sócios e executores;  
V - inteirar-se de todas as circunstâncias, antes de emitir opinião sobre qualquer caso;  
VI - renunciar às funções que exerce, logo que se positive falta de confiança por parte do cliente ou 
empregador, a quem deverá notificar com trinta dias de antecedência, zelando, contudo, para que os 
interesses dos mesmos não sejam prejudicados, evitando declarações públicas sobre os motivos da 
renúncia;  
VII - se substituído em suas funções, informar ao substituto sobre fatos que devam chegar ao 
conhecimento desse, a fim de habilitá-lo para o bom desempenho das funções a serem exercidas; 
VIII - manifestar, a qualquer tempo, a existência de impedimento para o exercício da profissão;  
IX - ser solidário com os movimentos de defesa da dignidade profissional, seja propugnando por 
remuneração condigna, seja zelando por condições de trabalho compatíveis com o exercício ético- 
profissional da Contabilidade e seu aprimoramento técnico.  
Art. 3º No desempenho de suas funções, é vedado ao contabilista:  
I - anunciar, em qualquer modalidade ou veículo de comunicação, conteúdo que resulte na diminuição 
do colega, da Organização Contábil ou da classe, sendo sempre admitida a indicação de títulos, 
especializações, serviços oferecidos, trabalhos realizados e relação de clientes; 
II - assumir, direta ou indiretamente, serviços de qualquer natureza, com prejuízo moral ou 
desprestígio para a classe;  
III - auferir qualquer provento em função do exercício profissional que não decorra exclusivamente de 
sua prática lícita;  
IV - assinar documentos ou peças contábeis elaborados por outrem, alheio à sua orientação, supervisão 
e fiscalização;  
V - exercer a profissão, quando impedido, ou facilitar, por qualquer meio, o seu exercício aos não 
habilitados ou impedidos;  
VI - manter Organização Contábil sob forma não autorizada pela legislação pertinente;  
VII - valer-se de agenciador de serviços, mediante participação desse nos honorários a receber;  
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VIII - concorrer para a realização de ato contrário à legislação ou destinado a fraudá-la ou praticar, no 
exercício da profissão, ato definido como crime ou contravenção;  
IX - solicitar ou receber do cliente ou empregador qualquer vantagem que saiba para aplicação ilícita;  
X - prejudicar, culposa ou dolosamente, interesse confiado a sua responsabilidade profissional;  
XI - recusar-se a prestar contas de quantias que lhe forem, comprovadamente, confiadas;  
XII - reter abusivamente livros, papéis ou documentos, comprovadamente confiados à sua guarda; 
XIII - aconselhar o cliente ou o empregador contra disposições expressas em lei ou contra os 
Princípios Fundamentais e as Normas Brasileiras de Contabilidade editadas pelo Conselho Federal de 
Contabilidade; 
XIV - exercer atividade ou ligar o seu nome a empreendimentos com finalidades ilícitas;  
XV - revelar negociação confidenciada pelo cliente ou empregador para acordo ou transação que, 
comprovadamente, tenha tido conhecimento; 
XVI - emitir referência que identifique o cliente ou empregador, com quebra de sigilo profissional, em 
publicação em que haja menção a trabalho que tenha realizado ou orientado, salvo quando autorizado 
por eles;  
XVII - iludir ou tentar iludir a boa fé de cliente, empregador ou de terceiros, alterando ou deturpando o 
exato teor de documentos, bem como fornecendo falsas informações ou elaborando peças contábeis 
inidôneas;  
XVIII - não cumprir, no prazo estabelecido, determinação dos Conselhos Regionais de Contabilidade, 
depois de regularmente notificado; 
XIX - intitular-se com categoria profissional que não possua, na profissão contábil;  
XX - elaborar demonstrações contábeis sem observância dos Princípios Fundamentais e das Normas 
Brasileiras de Contabilidade editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade;  
XXI - renunciar à liberdade profissional, devendo evitar quaisquer restrições ou imposições que 
possam prejudicar a eficácia e correção de seu trabalho;  
XXII - publicar ou distribuir, em seu nome, trabalho científico ou técnico do qual não tenha 
participado.  
Art. 4º O Contabilista poderá publicar relatório, parecer ou trabalho técnico-profissional, assinado e 
sob sua responsabilidade.  
Art. 5º O Contador, quando perito, assistente técnico, auditor ou árbitro, deverá:  
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;  
IV - considerar com imparcialidade o pensamento exposto em laudo submetido a sua apreciação;  
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 
Fundamentais e Normas Brasileiras de Contabilidade editadas pelo CFC;  
VIII - 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;  
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IX - atender à Fiscalização dos Conselhos Regionais de Contabilidade e Conselho Federal de 
Contabilidade no sentido de colocar à disposição desses, sempre que solicitado, papéis de trabalho, 
relatórios e outros documentos que deram origem e orientaram a execução do seu trabalho.  
 

CAPÍTULO III 
DO VALOR DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS 

Art. 6º O Contabilista deve fixar previamente o valor dos serviços, de preferência por contrato escrito, 
considerados os elementos seguintes: 
I - a relevância, o vulto, a complexidade e a dificuldade do serviço a executar;  
II - o tempo que será consumido para a realização do trabalho;  
III - a possibilidade de ficar impedido da realização de outros serviços;  
IV - o resultado lícito favorável que para o contratante advirá com o serviço prestado;  
V - a peculiaridade de tratar-se de cliente eventual, habitual ou permanente;  
VI - o local em que o serviço será prestado.  
Art. 7º O Contabilista poderá transferir o contrato de serviços a seu cargo a outro Contabilista, com a 
anuência do cliente, preferencialmente por escrito.  
Parágrafo único. O Contabilista poderá transferir parcialmente a execução dos serviços a seu cargo a 
outro contabilista, mantendo sempre como sua a responsabilidade técnica.  
Art. 8º É vedado ao Contabilista oferecer ou disputar serviços profissionais mediante aviltamento de 
honorários ou em concorrência desleal.  

 
CAPÍTULO IV 

DOS DEVERES EM RELAÇÃO AOS COLEGAS E À CLASSE 
Art. 9º A conduta do Contabilista com relação aos colegas deve ser pautada nos princípios de 
consideração, respeito, apreço e solidariedade, em consonância com os postulados de harmonia da 
classe.  
Parágrafo único. O espírito de solidariedade, mesmo na condição de empregado, não induz nem 
justifica a participação ou conivência com o erro ou com os atos infringentes de normas éticas ou 
legais que regem o exercício da profissão.  
Art. 10 O Contabilista deve, em relação aos colegas, observar as seguintes normas de conduta:  
I - abster-se de fazer referências prejudiciais ou de qualquer modo desabonadoras;  
II - 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; 
III - jamais apropriar-se de trabalhos, iniciativas ou de soluções encontradas por colegas, que deles não 
tenha participado, apresentando-os como próprios;  
IV - evitar desentendimentos com o colega a que vier a substituir no exercício profissional.  
Art. 11 O Contabilista deve, com relação à classe, observar as seguintes normas de conduta:  
I - prestar seu concurso moral, intelectual e material, salvo circunstâncias especiais que justifiquem a 
sua recusa; 
II - zelar pelo prestígio da classe, pela dignidade profissional e pelo aperfeiçoamento de suas 
instituições;  
III - aceitar o desempenho de cargo de dirigente nas entidades de classe, admitindo-se a justa recusa;  
IV - acatar as resoluções votadas pela classe contábil, inclusive quanto a honorários profissionais;  
V - zelar pelo cumprimento deste Código; 
VI - não formular juízos depreciativos sobre a classe contábil;  
VII - representar perante os órgãos competentes sobre irregularidades comprovadamente ocorridas  na 
administração de entidade da classe contábil;  
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VIII - jamais utilizar-se de posição ocupada na direção de entidades de classe em benefício próprio ou 
para proveito pessoal.  
 

CAPÍTULO V 
DAS PENALIDADES 

Art. 12 A transgressão de preceito deste Código constitui infração ética, sancionada, segundo a 
gravidade, com a aplicação de uma das seguintes penalidades:  
I - advertência reservada;  
II - censura reservada;  
III - censura pública.  
Parágrafo único. Na aplicação das sanções éticas são consideradas como atenuantes:  
I - falta cometida em defesa de prerrogativa profissional;  
II - ausência de punição ética anterior;  
III - prestação de relevantes serviços à Contabilidade.  
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, facultado recurso dotado de efeito suspensivo, interposto no prazo de 
trinta dias para o Conselho Federal de Contabilidade em sua condição de Tribunal Superior de Ética.  
§ 1º O recurso voluntário somente será encaminhado ao Tribunal Superior de Ética se o Tribunal 
Regional de Ética respectivo mantiver ou reformar parcialmente a decisão.  
§ 2º 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.  
Art. 14 O Contabilista poderá requerer desagravo público ao Conselho Regional de Contabilidade, 
quando atingido, pública e injustamente, no exercício de sua profissão.  

 
 

RESOLUÇÃO CFC Nº 803/96 - DE 10 DE OUTUBRO DE 1996 
Aprova o Código de Ética Profissional do Contabilista 

O Conselho Federal de Contabilidade, no exercício de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO que o Código de Ética Profissional do Contabilista aprovado em 1970 representou 
o alcance de uma meta que se tornou marcante no campo do exercício profissional; 
CONSIDERANDO que decorridos 26 (vinte e seis) anos de vigência do Código de Ética Profissional 
do Contabilista, a intensificação do relacionamento do profissional da Contabilidade com a sociedade 
e com o próprio grupo profissional exige uma atualização dos conceitos éticos na área da atividade 
contábil; 
CONSIDERANDO que nos últimos 05 (cinco) anos o Conselho Federal de Contabilidade vem 
colhendo sugestões dos diversos segmentos da comunidade contábil a fim de aprimorar o princípios do 
Código de Ética Profissional do Contabilista - CEPC; 
CONSIDERANDO que os integrantes da Câmara de Ética do Conselho Federal de Contabilidade após 
um profundo estudo de todas as sugestões remetidas ao órgão federal, apresentou uma redação final, 
resolve: 
Art. 1º - Fica aprovado o anexo Código de Ética Profissional do Contabilista. 
Art. 2º - Fica revogada a Resolução CFC nº 290/70 (DOU,29/10/70, seção 2, pág. 2937). 
Art. 3º - A presente Resolução entra em vigor na data de sua aprovação. 
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