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Orientação para Prática

Introdução

O ICI Brasil que tem como objetivo melhorar o desempenho das organizações através do
desenvolvimento dos profissionais que atuam diretamente com os processos de controles
internos corporativos emitirá orientações praticas que visam facilitar a aplicação dos conceitos
de controles internos, gestão de riscos e governança corporativa nas atividades diárias dos
profissionais, principalmente daqueles certificados CICS.

Orientação para pratica:
Tema:
Versão:

001 – 2013
Código de Ética para o profissional CICS
Março 2103

Código de Ética
Um candidato para a certificação deve assinar o Código de Ética que descreve os
comportamentos éticos esperados de todos os profissionais certificados. As Certificações
incluem processos e procedimentos para o monitoramento da adesão dessas políticas pelo
profissional certificado. O não cumprimento das exigências do Código é motivo para a perda
da certificação do indivíduo pelo Conselho de Certificação.

Propósito
O que distingue uma profissão é a aceitação pelos seus membros de responsabilidade para
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com os interesses daqueles que serve. Os profissionais certificados devem manter um alto
padrão de conduta ética, a fim de efetivamente cumprir a sua responsabilidade profissional.

Responsabilidade
Este Código de Ética é aplicável a todos os certificados. Aceitação de qualquer designação de
certificação é uma ação voluntária. Os profissionais certificados devem assumir uma obrigação
de autodisciplina para além das exigências das leis e regulamentos. Os padrões de conduta
estabelecidos neste Código de Ética fornece orientação dos princípios básicos para a prática de
profissional das atividades de controle interno. Os profissionais certificados devem perceber
que seu julgamento individual é exigido na aplicação desses princípios. Também devem usar
suas respectivas designações com discrição e de forma digna, plena consciência do que a
designação CICS indica. A designação deve também ser utilizada de forma compatível com
todos os requisitos regulamentares.
Os profissionais certificados que não observarem este Código de Ética podem ser julgados pelo
Conselho de Certificação por violação das normas de conduta do Código de Ética e estará
sujeitos a perda de sua designação.
Código de Conduta Profissional

O profissional de controles internos portadores do certificado de Especialista CICS deverá
observar as seguintes normas:
1. Exercer com objetividade, honestidade e diligência requerida no exercício das suas funções
e responsabilidades.
2. Apresentar lealdade e comprometimento com todos os assuntos relativos à sua organização
ou as empresas que prestam serviços. No entanto, não devem conscientemente ser parte em
qualquer atividade ilegal ou imprópria.
3. Não se envolver em atos ou atividades que não são dignos de sua profissão ou sua
organização.
4. Abster-se de qualquer atividade que possa estar em conflito com o interesse de sua
organização ou que possa prejudicar a sua capacidade de realizar objetivamente seus deveres
e responsabilidades.
5. Não aceitar qualquer coisa de valor de um cliente, fornecedor ou funcionários que possam
prejudicar suas atividades, integridade ou o seu julgamento profissional.
6. Aceitar e realizar apenas os trabalhos que possam concluir com competência profissional.
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7. Seja prudente na utilização da informação adquirida no exercício das suas funções. Não
deve utilizar informações confidenciais para qualquer ganho pessoal, nem de qualquer forma
que seja contrária à lei ou prejudicial para o bem-estar de sua organização.
8. Revelar todos os fatos materiais conhecidos para eles que, se não for revelado, poderia
distorcer relatórios de operação sob análise ou ocultar práticas ilegais.
9. Buscar continuamente melhorias em sua proficiência, na eficácia e qualidade do seu serviço.
10. No exercício da profissão, devem estar sempre atentos a sua obrigação de manter os altos
padrões de moralidade, competência e dignidade promulgada por este Código de Ética.
11. Manter e melhorar a sua competência profissional através da educação continuada.
12. Cooperar no desenvolvimento e intercâmbio de conhecimento para o benefício mútuo
profissional.
13. Manter elevados padrões de responsabilidade moral, caráter e integridade do negócio.
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