
Código de 
Ética e Conduta 



A história da Fundação Brasileira de
Contabilidade (FBC) começa em três de
novembro de 1997, quando dezessete
visionários, todos membros do Conselho
Federal de Contabilidade (CFC), tiveram a
destemida coragem e tomaram a
luminosa atitude de constituir uma
pessoa jurídica de direito privado, sem fins
lucrativos, com sede em Brasília, tendo
como missão promover o
desenvolvimento da Ciência Contábil e de
seus profissionais em benefício da
sociedade e com a finalidade, entre
outras, de: 

I) promover e subsidiar programas de
ensino, pesquisa, pós-graduação e
extensão na área de Contabilidade; 

II) estimular a pesquisa e a produção
científica na área contábil, inclusive
mediante a edição e a publicação de
livros, revistas e outros meios de
divulgação; 

III) exercer e divulgar outras atividades
que signifiquem contribuição para o
desenvolvimento técnico, científico,
cultural e de promoção da Contabilidade; 

IV) desenvolver, fomentar, realizar ou
participar de projetos, eventos nacionais e
internacionais ou quaisquer outras
iniciativas que tenham por escopo
desenvolver ou divulgar os procedimentos
técnicos, as atualizações da área contábil,
a cultura, os costumes e a herança
histórica inerentes ao ofício da profissão e
do profissional de contabilidade.  

Carta da Presidência



A FBC, no cumprimento de sua finalidade,
pode atuar diretamente ou por meio de
convênios com outras entidades públicas
ou privadas de nível nacional ou
internacional.

Esta fundação tem uma estrutura
operacional composta por um Conselho
Curador, uma Diretoria Executiva, um
Conselho Consultivo e um Conselho Fiscal,
todos trabalhando de forma pro bônus,
em prol do cumprimento da nobreza de
seus objetivos, que permanecem
basicamente os mesmos ao longo de
quase um quarto de século de sua
história.

Na vida e nas organizações, tudo passa
com muita rapidez, mas a ética
permanece intocável, por isso, procurando
preservar esses fundamentos, dentro da
responsabilidade que norteia a visão de
qualquer entidade séria, com vistas ao
bem estar e ao conforto nas relações
entre seus dirigentes e funcionários com o
Ministério Público, que é o órgão velador
das fundações, com os seus fornecedores,
parceiros e todos com os quais se tenha
ou mantenha negócios e com a sociedade
de um modo geral, a composição atual da
diretoria está procurando legar para o
futuro os fundamentos do Compliance,
baseado nos mais elevados padrões
éticos, esperando cumprir sua missão
para novos tempos. 

Assim sendo, agradecemos a
oportunidade de estar participando da
direção desta conceituada Instituição que
sempre foi dirigida por pessoas dignas e
honradas, sem exceções.

Brasília - Maio de 2021

Adeildo Osório de Oliveira
Presidente
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é uma entidade de natureza cultural com 
personalidade jurídica de direito privado 

sem fins lucrativos.



Nossa Missão

Promover o desenvolvimento da ciência
contábil e do profissional, em benefício
da sociedade.

Introdução
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É papel da Fundação promover e subsidiar
programas de ensino, pesquisa, pós-
graduação e extensão na área da
contabilidade, estimular e coordenar a
produção científica na área contábil
através de publicações de livros, revistas e
periódicos e promover estudos e análises
técnicas de segmentos econômicos e
sociais em demonstrações contábeis para
divulgação à sociedade brasileira.

Compete ainda a Fundação exercer e
divulgar outras atividades que signifiquem
contribuição para o desenvolvimento
técnico, científico, cultural e de promoção
da contabilidade.

Configura ainda como atribuição da
Fundação a realização de concursos
públicos e o desenvolvimento e
participação de projetos, eventos nacionais
e internacionais que tenham como escopo
a contabilidade e o seu exercício
profissional.

E como objetivo ainda auxiliar e prestar
serviços de planejamento, administração e
realização de eventos de interesse da
profissão contábil.



É atribuição nata de todos os
administradores, colaboradores,
estagiários e voluntários da Fundação
incorporar e disseminar a missão, visão e
valores da Entidade.

Agindo com elevados padrões éticos e
morais, no exercício das suas atividades
institucionais, assegura a credibilidade da
Entidade junto aos diversos públicos e
agentes com os quais se relaciona. A
imagem positiva e íntegra da Fundação é
um patrimônio de seus beneficiários,
colaboradores e comunidade, sendo fruto
direto do comportamento e do
compromisso, de todos os envolvidos, com
os princípios estabelecidos nesse Código
de Ética.
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São Princípios e Valores basilares
da Fundação:

▪ Respeitar as pessoas;

▪ Respeitar o Meio Ambiente;

▪ Agir com responsabilidade Social;

▪ Respeitar às leis e normas em vigor (Internas
e Externas);

▪ Agir com integridade, honestidade e
transparência;

▪ Proporcionar satisfação do beneficiário;

▪ Primar pela qualidade em tudo que fazemos;

▪ Agir buscando sempre a melhoria contínua;

▪ Buscar inovação constante;

▪ Se esmerar na dedicação ao trabalho;

▪ Agir com disciplina, planejamento e
organização.



Este Código de Ética e Conduta aplica-se 
a todos os administradores, colaboradores
estagiários e voluntários da Fundação e
contém preceitos que devem nortear os
relacionamentos internos e externos.

Os Administradores e membros dos
Conselhos Curador e Fiscal também
deverão observar no exercício de suas
funções legais e estatutárias, as normas
desse Código de Ética e Conduta.

Os membros devem atuar em defesa dos
interesses da Entidade, sempre
respeitando as leis, normas e políticas em
vigor aplicáveis às suas atividades.

1. Aplicabilidade

2. Conduta Pessoal
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São práticas não toleradas, por parte de
qualquer integrante da Fundação, as
seguintes:

▪Qualquer conduta que possa ser caracterizada
como discriminatória em função de raça, origem,
gênero, orientação sexual, deficiência, crença
religiosa ou convicção política;

▪Qualquer conduta que possa ser caracterizada
como assédio moral, assédio sexual, ofensa,
intimidação ou humilhação;

▪Qualquer conduta que possa ser caracterizada
como qualquer tipo ou espécie de propaganda
política ou religiosa, nas dependências da
Fundação.



Relações no Trabalho

As relações no ambiente de trabalho, em
todos os locais onde a Entidade
desenvolve as suas atividades, devem se
pautar pelo respeitar ao indivíduo e à sua
integridade moral e física, transparência,
colaboração, trabalho em equipe,
crescimento profissional, foco na
qualidade, eficiência, eliminação de
desperdícios e melhoria contínua dos
processos, sempre voltados para o
interesse e desenvolvimento da Fundação
e à realização de suas finalidades sociais.

Relações com os Fornecedores e
Prestadores de Serviços

O relacionamento com quaisquer
fornecedores ou prestadores de serviço
deverá ser conduzido de forma ética e
respeitosa.

A contratação de fornecedores ou
prestadores de serviços deve ser baseada
em critérios técnicos e transparentes e
obedecer às políticas e procedimentos da
Fundação, sempre visando os interesses
da Entidade.

Não é tolerada a aceitação de qualquer
benefício ou vantagem pessoal, por
colaboradores, membros da administração
ou representantes da Fundação,
fornecedores ou prestadores de serviços,
ou que possam ter influência na decisão
de contratação pela Fundação, direta ou
indiretamente, tais como, mas não se
limitando a propinas, gorjetas, viagens,
ofertas de emprego a parentes, entre
outras.

3. Conduta nos
Relacionamentos
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Poderão ser aceitos brindes promocionais
corporativos, desde que de pequeno valor
e de acordo com critérios de razoabilidade
e sejam previamente aprovadas pela
Diretoria Adminstrativa.

Todos os negócios realizados com
fornecedores de produtos ou serviços
deverão observar, rigorosamente, a
legislação e critérios de razoabilidade e
sejam previamente aprovadas pela
Diretoria Administrativa.

Quaisquer terceiros que sejam contratados
para prestação de serviços na área de
intermediação de negócios poderão ser
precedidos por uma Due Diligence
específica para este fim.

Relações com Autoridades e Órgãos
Governamentais

Nas relações com Autoridades e Órgãos
Governamentais serão respeitados os
princípios da administração pública e
adotadas medidas no sentido de coibir a
obtenção direta ou indireta, pela própria
Fundação, seus colaboradores,
administradores e/ou estagiários, de
quaisquer benefícios e/ou vantagens
indevidas.

Nenhuma forma de pagamento ou
qualquer outro benefício ou vantagem
pessoal poderá ser oferecida a autoridade
ou servidor da administração pública
direta ou indireta, seja esta federal,
estadual ou municipal.

Poderão ser oferecidos brindes
promocionais corporativos da Fundação,
desde que de pequeno valor e de acordo
com critérios de razoabilidade e sejam
previamente aprovadas pela Diretoria
Administrativa.
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Relações com os Doadores, Benfeitores e
os Investidores sociais

O relacionamento da Entidade com os
seus doadores, benfeitores e investidores
sociais deve se basear na comunicação
precisa, transparente, isonômica e
oportuna de informações relevantes, que
lhes permitam acompanhar as atividades
e performance da Entidade, obedecendo
aos procedimentos legais aplicáveis.

O relacionamento com os seus doadores,
benfeitores e investidores sociais só poderá
ser formalizado através da Diretoria
Executiva da Fundação e, em situações
específicas, por funcionários devidamente
autorizados por este órgão, e em
conformidade com as políticas, controles e
procedimentos da Fundação.

A Entidade se compromete a não
estabelecer relações com doadores,
benfeitores e investidores sociais cujas
finalidades e/ou práticas sejam contrárias
às da Fundação.

Relações com a Imprensa

O relacionamento da Fundação com
órgãos da imprensa deve ser realizado
apenas por colaboradores autorizados pela
Diretoria Executiva, dentro dos limites dos
assuntos nos quais cada colaborador for
autorizado a tratar, e sempre zelando pela
criação e manutenção da imagem positiva
da Fundação.

Informações que possam ser de especial
interesse de seus doadores, benfeitores e
investidores sociais somente podem ser
divulgadas pela Diretoria Administrativa.

11



Além de outras possíveis situações, as
seguintes são consideradas situações
conflitantes com os interesses da
Fundação:

▪Uso do cargo, do tempo remunerado ou de
recursos da Fundação, visando obter facilidades ou
qualquer outra forma de vantagem ou
favorecimento para si ou para terceiros, sem que
seja no interesse da Entidade;

▪Ter outros empregos ou atividades paralelas,
remuneradas ou não, que prejudiquem o exercício
eficiente de suas funções na Fundação;

▪Representar a Entidade no relacionamento com
outras entidades ou empresas nas quais o próprio
tenha participação ou alguma outra forma de
interesse, direto ou indireto, que possa influenciar a
sua decisão.

Sendo identificada situação em que se verifique a
existência de um conflito de interesses próprios com
os interesses da Entidade, o membro da Fundação
deverá comunicar, imediatamente, este fato ao seu
superior, que deverá tomar as medidas necessárias,
visando salvaguardar os interesses da Entidade e/ou
encaminhar o assunto Diretoria Administrativa.

4. Conflitos de
Interesse
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Os colaboradores da Fundação devem
empregar os seus melhores esforços para evitar
situações nas quais os seus interesses pessoais
conflitem com os interesses da Entidade.



Deve ser mantida estrita confidencialidade
sobre qualquer informação sigilosa ou
estratégica da Entidade, não devendo ser
divulgadas tais informações a terceiros,
exceto no estrito interesse institucional da
Fundação ou no atendimento às normas
legais, e somente através de pessoas
autorizadas pela Entidade.

Consideram-se informações confidenciais
os dados técnicos sobre atividades,
objetivos, táticas e estratégias de ações,
orçamentos, planejamento de curto e
longo prazo, resultados de pesquisas,
dados estatísticos, financeiros e contábeis,
bem como quaisquer outras informações
ou dados que estejam vinculados ou
relacionados com o interesse institucional
da Entidade.

5. Informações
Confidenciais
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Os membros da Fundação devem zelar
para que informações confidenciais ou
restritas de terceiros, que estejam
disponibilizadas à Entidade, sejam
tratadas com a devida confidencialidade.

Os membros da Fundação têm
responsabilidade ética e legal em
resguardar informações confidenciais que
estejam sob sua guarda, mesmo após o
seu desligamento da Entidade.



Os colaboradores da Fundação devem, em
suas ações dentro e fora do ambiente
institucional, proteger e zelar pelo
patrimônio físico e intelectual da entidade,
o que inclui a sua marca e demais bens
intangíveis, bens móveis e imóveis,
tecnologia, estratégias de ações,
informações, pesquisas e dados.

Este patrimônio não pode ser utilizado
para a obtenção de vantagens pessoais e
nem fornecido a terceiros, para qualquer
fim.

6. Patrimônio da
Entidade

7. Responsabilidade
Social

É princípio da Fundação sempre agir com
responsabilidade social junto às
comunidades em que atua, devendo, os
seus colaboradores, respeitar os interesses
dessas comunidades.

Os colaboradores da Fundação devem se
empenhar para estabelecer um bom
relacionamento com as comunidades em
que a Entidade atua, contribuindo, sempre
que possível e observando os valores
institucionais da Fundação, para o
desenvolvimento das mesmas.

Envidar todos os esforços no sentido de
evitar a realização de ações que possam,
de qualquer forma, prejudicar a
comunidade em que atua.
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Considerando que a Fundação tem como
princípio fundamental o desenvolvimento
social, todos os membros devem, no
exercício de suas atribuições, ter
compromisso com a adoção de ações que
busquem melhorar a qualidade de vida do
ser humano.

Todos as ações da Fundação devem ser
conduzidas em total conformidade com a
legislação competente, com a busca de
aperfeiçoamento nos seus processos
operacionais dentro do conceito de
desenvolvimento social sustentável.

8. Desenvolvimento
Social
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Os administradores deverão transmitir a
seus respectivos subordinados as normas
constantes deste Código de Ética e
Conduta, para que o mesmo tenha ampla
divulgação no ambiente de trabalho, bem
como deverão zelar pela sua observância,
apresentando à Diretoria Administrativa
recomendações para a sua atualização e
aprimoramento.

Dúvidas específicas a respeito de situações
concretas sobre a aplicação ou
interpretação das regras constantes deste
Código deverão ser encaminhadas ao
superior hierárquico imediato que, por sua,
vez, caso seja necessário, levará a questão
ao conhecimento da Diretoria
Administrativa.

Os membros da Fundação que tenham
conhecimento de quaisquer atos, fatos ou
práticas que violem o presente Código,
deverão informar os mesmos ao seu
superior hierárquico ou, caso necessário, à
Diretoria Administrativa ou ao Conselho
Curador.

Dúvidas e violações ao presente Código
também poderão ser encaminhadas
diretamente à Diretoria Administrativa.

Violações deste Código são passíveis de
penalidades disciplinares previstas nas
normas da Fundação, incluindo a
possibilidade de demissão, conforme
possa vir a ser determinada pela Diretoria
Administrativa e/ou Conselho Curador.

Caberá ao Conselho Curador, no que tange
ao Conselho Fiscal e no que tange à
Diretoria Administrativa, colaboradores,
estagiários e voluntários, a gestão desse
Código.

9. Divulgação e
Procedimentos
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Este documento foi aprovado em
04/06/2021 pelo Conselho Curador e
Diretoria Administrativa e é válido a partir
da data de sua publicação para todos os
integrantes da Fundação.

04/06/2021 – Produção da Norma

10. Aprovação

11. Histórico de
Revisão
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12. Termo de Ciência
   e Compromisso
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Declaro que li e entendi o conteúdo do Código de Ética e Conduta da FBC, disponível
no endereço eletrônico da Fundação. 

 
A assinatura deste termo demonstra meu compromisso de cumprir integralmente

com o referido Código de Ética e Conduta. 

Assinatura

Local Dia Mês Ano

, de de

Nome

.


