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SANTOS, Ivan Antonio Kretzer. Publicidade na Ética profissional: uma comparação do
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Orientador: Prof. Dr. Luiz Alberton.
Corrente latente no meio contábil brasileiro é a de acrescer a ciência con-Obit um toque de
marketing que resulte na valorização desta por parte da sociedade como um todo. Este
pensamento advém inclusive da forma como a contabilidade é vista, corn maior valor, em
outros países. Como será apresentado, marketing, publicidade e propaganda apesar de se
relacionarem, não são sinônimos. 0 ordenamento ético atual da classe contábil é acanhado
quanto à previsão de se realizar publicidade profissional. Acrescente-se a isto o fato do
niimero de profissionais na área contábil ser relativamente grande. Conseqüência natural é a
equiparação da contabilidade a uma atividade puramente mercantil, confundindo-se
publicidade com mera propaganda se não forem observadas algumas regras de conduta.
Quanto à metodologia, foi realizada uma pesquisa do tipo exploratório, abordando-se o
assunto de forma qualitativa, com o emprego de dados levantados de forma bibliográfica.
Este trabalho teve como objetivo a comparação das determinações relativas à publicidade
do Código de Ética Profissional do Contabilista (CEPC), do Código de Ética para
Contadores, da Federaçho Internacional de Contadores (1FAC), do Código de Etica e
Disciplina (CED), da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), e do Código de Ética
Médica (CEM), do Conselho Federal de Medicina (CFM). Com estes procedimentos
chegou-se aos resultados desta pesquisa. Contrariamente a regra pátria, o ordenamento
ético internacional do contador veda literalmente a publicidade institucional, rejeitando
qualquer forma de técnica puramente mercantil em que apenas se busque clientela. Ainda,
do mesmo modo que a regra internacional, os outros ordenamentos profissionais pátrios
mencionados neste trabalho também restringem a publicidade profissional.
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1 INTRODUÇÃO

Neste capitulo será apresentado o assunto a ser estudado, a fim de delimitar seu
tema e justificar a relevância da escolha do problema, bem como apresentar os objetivos
gerais e específicos que se pretende atingir. Mencionarà ainda a metodologia utilizada na
pesquisa e, em síntese, as razões de sua escolha. Também serão determinadas as limitações
desta pesquisa.

1.1 ASSUNTO

No convívio em sociedade, diariamente vários conceitos sobre o que é certo ou
errado conflitam-se e afligem o psíquico das pessoas. Esses conflitos, uma vez agrupados,
geram as questões éticas.
Neste sentido, a ética é o ponto de referência para um grupo social, convergindo
para um padrão comportamental aceitável e compativel com os anseios sociais. Como a
ética emana da consciência interior de cada um, esta, quando tratada individualmente, é
personalíssima. Todavia, a eleição de certos valores pré-estabelecidos e aceitos por um
grupo social pode concorrer para que um indivíduo possa aceitá-lo mais naturalmente
(LISBOA, 1997).
Profissionalmente, a ética geralmente é ligada a normas de conduta dispostas nos
códigos de ética de cada oficio, neste caso, o Código de Ética do Profissional Contabilista
(CEPC), inserido na respectiva classe através da resolução do CFC n° 803/96.
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Sabe-se que a função essencial da resolução acima citada é valorizar a profissão
contábil e resguardar os usuários de seus serviços; contudo, para que este objetivo seja
satisfeito de forma plena ou ao menos aceitável, além das questões normativas, se faz
necessário um efetivo controle sobre elas, bem corno

um

devido esclarecimento sobre o

assunto em ambiente acadêmico e também fora dele.
Contudo, este trabalho pretende ir além das infrações descritas adjetivamente no
CEPC, para confrontar a omissão deste quanto is normas de publicidade se comparado aos
códigos de ética da Federação Internacional dos Contadores (IFAC), da Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB) e do Conselho Federal de Medicina (CFM).

1 2 TEMA

0 tema desta pesquisa refere-se i comparação entre o CEPC, Código de Ética para
Contadores da IFAC, CED e CEM no tocante i publicidade.

1.3 PROBLEMA

No período atual em que se vive, devido ao surgimento de inúmeras instituições de
ensino, percebe-se uma relativa facilidade encontrada pelos indivíduos para ingressar em
cursos superiores de graduação. Nestes, é fato cristalino que um dos mais oferecidos tratase justamente do que qualifica seus pretendentes a atuar no mercado contábil, o que
conseqüentemente acarreta um aumento significativo de profissionais contabilistas.
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A conseqüência lógica para os profissionais da contabilidade é uma tendência para o
culto do aprimoramento técnico-profissional ou então a busca pela quantidade de clientes,
em depreciação do comportamento ético, o qual passa a ser secundário.
Na percepção de Si (2001, p.111), o cenário enxergado é de que a maioria dos
profissionais da contabilidade opta pela já citada "busca pela quantidade".
Uma atividade comercial comum, quando toma como meta a busca pela quantidade
emprega naturalmente no desenrolar de suas atividades varia formas de publicidade e
propaganda.
Neste caso, como a classe contábil também parece caminhar na direção da
quantidade de clientes, a conseqüência lógica, e que já pode ser notada, é a diminuição
institucional da atividade contábil quando se equipara ciência a comercio ao permitir que se
use de artifícios puramente mercantis na divulgação de um profissional isoladamente ou de

uma empresa de contabilidade especifica.
Na seara de profissões cientificas regulamentadas, não é informação inédita que
habitualmente estas possuem, assim como o contabilista, um conjunto de regras éticas a
serem seguidas. Ao contabilista é sugerido inclusive a observância de normas
internacionais estabelecidas pela 1FAC.
Diante deste breve exposto, faz-se a seguinte pergunta de pesquisa:
Quais as diferenças e semelhanças, no tocante à publicidade profissional, entre o
CEPC, o Código de Ética para Contadores da 1FAC, o Código de Ética e Disciplina (CED)
da OAB e o Código de Ética Médica (CEM) do CEM?
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1.4 OBJETIVOS

1.1.1 Objetivo Geral
0 objetivo geral desta pesquisa é comparar as determinações do CEPC, do Código

de Ética para Contadores da IFAC, do Código de Ética e Disciplina da OAB e do Código
de Ética Médica do CFM no que diz respeito às formas éticas de se promover publicidade e
propaganda.

1.4.2 Objetivos especificas

Na busca pelo objetivo geral, faz-se necessário o alcance dos seguintes objetivos
específicos:

•

Demonstrar os conceitos acerca de ética, ética profissional e ética no exercício da
profissão contábil;

•

Identificar as diferenças entre os conceitos de marketing profissional, publicidade e
propaganda;

•

Apresentar as diferenças e similaridades no regramento referente à publicidade
estabelecido no CEPC e no Código de Ética para Contadores da IF AC e entre este e

o Código de Ética e Disciplina (CED) da OAB e o Código de Ética Médica (CEM)
do CFM.
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1.5 JUSTIFICATIVA

No ambiente social humano, as mudanças e conseqüentes evoluções sempre foram
características essenciais. Neste contexto, nos ambientes em que se inserem as atividades

econômicas, a evolução pode se caracterizar pelo crescimento da concorrência,
determinado pelo aumento do número de profissionais atuando em um setor especi fi co.
Segundo apresenta Marion (1993), a contabilidade é uma das areas que mais
proporcionam oportunidades para o profissional. Entre inúmeras alternativas, sib
apresentadas as seguintes funções: contador, auditor, analista de balanço, perito contábil,
consultor contábil, professor de contabilidade, pesquisador contábil, cargos públicos,
cargos administrativos etc.
Marion (1993, p.29) também é certeiro ao de fi nir de uma forma simplificada a
contabilidade:
A contabilidade é o grande instrumento que auxilia a administração a
tornar decisões. Na verdade ela coleta todos os dados econômicos.
mensurando-os monetariamente, registrando-os e sumarizando-os em
forma de relatórios ou de comunicados. que contribuem sobremaneira
para a tomada de decisões.
Neste sentido, focalizando exclusivamente o posto de contador, tern-se que a função
básica deste é produzir informações úteis aos usuários da contabilidade para a tomada de
decisões.

As relações, tanto entre os profissionais como entre os destinatários de seus
serviços, tornam-se cada vez mais complexas e importantes. Dai a necessidade de normas
éticas que regulem direitos e obrigações, levando a uma conduta profissional baseada na

afirmação de certos valores e de sua aplicação prática.
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Quanto a este entendimento, assim opina Marion (1993, p.23): "... se quisermos
praticar um esporte, ou fazer parte de qualquer tipo de associação, ou pertencer a uma seita
religiosa, ou mesmo estudar astronomia, precisamos conhecer algumas regras básicas ou
princípios sobre a nova atividade".
Estas regras básicas não se tratam de normas jurídicas, mas regras de
comportamento cuja infração é julgada por órgãos da própria classe.
O conhecimento destas regras é o primeiro dever que se imp 6- e a quem vai praticar a
contabilidade, que não envolve apenas técnica e conhecimento, mas também, obediência a
princípios morais, como em qualquer conduta que afete outras pessoas ou a própria
coletividade.
Deste modo, parafraseando o exemplo de Marion, pode-se dizer que se em um
esporte as regras são internacionalmente as mesmas para todos os praticantes, seja no Brasil
ou em qualquer outra nação, da mesma forma as normas éticas da classe contábil poderiam
ser harmonizadas de acordo com as normas internacionais, respeitando porém uma
adequação ao ambiente das profissões no Brasil.
Em razão do assunto exposto, pode-se perceber a importância ern verificar, analisar
e confrontar as disposições sobre publicidade que trazem o CEPC bem como o Código de
Ética para Contadores da IFAC e ainda comparar este Ultimo com as determinações sobre
publicidade de outras classes profissionais do Brasil, neste caso o CED, da OAB e o CEM,
do CFM.
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1.6 METODOLOGIA

Em sua caminhada evolutiva o homem sempre apresentou como premissa básica a
capacidade de transmitir conhecimento aos outros indivíduos de sua espécie. Usando de
vários artifícios, desde as inscrições néo- paleolíticas em rochas, passando pelos papiros da
época egípcia, nossos ancestrais sempre empreenderam o desenvolvimento e disseminação
do conhecimento adquirido. Esta característica tornou-se assim um elemento intrínseco
nossa espécie que, com o passar do tempo, preocupou-se em sistematizar essa transmissão
de informações, executando tal tarefa há algum tempo e com maior êxito dentro das
instituições de ensino superior.
Cervo e Bervian (1983) esclarecem que as instituições de ensino superior brasileiras
evoluiram a grandes passos. Onde antes se primava apenas pela simples transmissão do
saber adquirido ou da conservação do patrimônio cultural do passado, agora norteia-se
também pelas pressões constantes por mudança que o desenvolvimento imp 6- e. E é em
razão desta nova conduta que o ensino prega agora o desenvolvimento da ciência através da
pesquisa. E sobre pesquisa, os autores supra (CERVO e BERVIAN, 1983, p.50) assim
entendem: "A pesquisa é uma atividade voltada para a solução de problemas , através do
emprego de processos científicos. A pesquisa parte pois, de uma dúvida ou problema e.
com o uso do método cientifico, busca uma resposta ou solução."
De acordo com Vera (1976, p.163), "... as monografias cientificas constituem a
concretização de urn domínio do tema tratado". No entendimento de Carvalho (1994,
p.148), a monografia "... ultrapassa o nível de simples compilação de textos, exigindo um
maior rigor na coleta e análise dos dados a serem utilizados, podendo ainda avançar no
campo do conhecimento cientifico, propondo alternativas para abordagens teóricas ou
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praticas nas várias areas do saber." Desta forma, conclui-se que na ciência, um dos
instrumentos utilizados para comunicar o conhecimento adquirido pelas pesquisas é a
monografia.
Quanto a sua metodologia especifica, a presente pesquisa é de natureza aplicada,
abordando o problema proposto de forma qualitativa e atingindo seus objetivos através da
pesquisa tipo exploratória. Beuren (2003, p.80) diz que:
A caracterização do estudo como pesquisa exploratória normalmente
ocorre quando ha pouco conhecimento sobre a temática a ser abordada.
Por meio do estudo exploratório, busca-se conhecer com maior
profundidade o assunto, de modo a torná-lo mais claro
Para Cervo e Bervian (1983, p.56) "... os estudos exploratórios não elaboram

hipóteses a serem testadas no trabalho, restringindo-se a definir objetivos e buscar maiores
informações sobre determinado assunto."
Do ponto de vista dos procedimentos técnicos, este trabalho sera construido através
de pesquisa bibliográfica. Na visão de Santos (2004, p.92) existe uma tendência de tratar
este tipo de trabalho como secundário no mundo acadêmico, contudo, esta linha de
pensamento é um equivoco:
verdade que a pesquisa bibliográfica não costuma oferecer dados

inéditos, como a pesquisa de campo ou laboratório. Ressalte se, porem,
-

que em nada Compromete a possibilidade de originalidade dos raciocínios
que, a partir deles, possam ser desenvolvidos. A bem da verdade , dados
já publicados podem, mesmo, possibilitar raciocínios inéditos, já que o
conceito de inédito não se restringe a "realidade nova". Pode também
significar "pensamento novo" a respeito de "realidade velha".

E justamente nesta definição consubstancia-se este trabalho, ou seja, ele pretende
fomentar, através de comparação, novos pensamentos acerca da publicidade ética no meio
profissional contábil pátrio à vista do modo que é tratada hoje.
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1.7 LEMITAÇÕES DA PESQUISA

Esta pesquisa se limitou a demonstrar os conceitos sobre ética, ética profissional e
ética no exercício da profissão contábil, para buscar a essência das normas que tratam de
publicidade dispostas no CEPC e no Código de Ética para Contadores da EFAC para, ao
final, compará-las entre si e o último com os códigos da OAB e do CFM. As comparações
entre os códigos mencionados restringiram-se is disposições sobre publicidade.

1

1

2 APONTAMENTOS SOBRE ÉTICA

Neste capitulo pretende-se fazer uma revisão bibliográfica sobre ética, consciência e
comportamento ético, ética profissional e ética em sociedade e, finalmente, ética no
exercício da profissão contábil no Brasil. Tudo isso para estabelecer um referenctal teôrico
que dê suporte ao desenvolvimento deste trabalho.

2.1 ÉTICA NUM SENTIDO LA TU

No conjunto de pessoas que juntam esforços ao redor de determinado objetivo, a
que Ferreira (1993) chama de sociedade, sempre existirão divergências de pensamentos e
valores, ou seja, individualmente, cada ser é detentor de uma moral, um conjunto de valores
próprios que, inseridos num meio social comum, podem facilmente assemelhar-se a valores
de outros indivíduos em alguns aspectos, contudo, da mesma forma em que pode haver tal
semelhança, pode também, da mesma forma e com a mesma facilidade, haver diferenças.
Numa sociedade, o principal objetivo quando existem questões divergentes
envolvendo interesses diferenciados, seja em caráter singular ou coletivo, é encontrar o
ponto de entendimento que possa dirimir, ou no mínimo atenuar o conflito de interesses que
envolve as pessoas em cada situação.

Filosoficamente, a ética pode ser definida de uma forma simplista como sendo este
ponto de entendimento adotado pela ciência e pela sociedade que define o que é certo ou
errado Contudo_ por diversos fatores sociais e pela evolução observada na sociedade

humana, o mais correto seria dizer, inicialmente, que a ética nada mais é do que uma
referência de valores para os seres humanos conviverem em sociedade. (LISBOA, 1997).
Lisboa (1997) explica que etimologicamente

ética

descende do grego

ethos,

significando hábito ou costume. JA segundo Moreira (1999, p.21), a ética tem dois
significados principais, um como disciplina integrante da filosofia e outro, como conjunto

de regras:
Como parte da Filosofia, a ética é o estudo das avaliações do ser humano
em relação as suas condutas ou à dos outros. Estas avaliações são feitas
sob a ótica do bem e do mal, de acordo com um conceito que geralmente
6 ditado pela moral. Como conjunto de regras, a ética é o rol de conceitos
aplicáveis as ações humanas, que fazem delas atitudes compativeis com a
concepção geral do bem e da moral.

Diante destas variáveis que devem ser observadas para compreender a correta
definição do termo Ética, Lisboa (1997, p.37) vem explicar que dentro de seu campo de
atuação, esta pode ser vista através de duas óticas distintas:

(a) enquanto explicação do comportamento humano, em um period()
qualquer. justificando deste modo as ações advindas daquele
comportamento; e (b) enquanto fonte para o estabelecimento de regras
de comportamento diante de situações concretas. caso em que a ética
se presta para, senão eliminar, pelo menos atenuar os conflitos de
interesses no seio de qualquer sociedade. (grifo nosso).
,

Já Sá (2001, p.61), ao dissertar sobre ética, exemplifica-a de maneira muito
interessante usando de expressões contábeis: "diriamos que estamos permanentemente
sujeitos a uma Normalização Contábil que nos estabelece como registrar, classificar e
demonstrar os atos da riqueza, mas, também, de uma Auditoria Contábil interna que revisa,
fiscaliza, critica e orienta nossas ações."

Contudo, a colocação de Sá antes transcrita deve ser interpretada de uma forma
extensiva. Usando ainda o exemplo contábil, sabe-se que apesar da existência das normas
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internacionais de contabilidade, cada pais submete sua contabilidade a uma legislação e

ordenamento próprios. Desta forma, também a Ética não deve ser observada como pilar
Calico e inerte da conduta humana, pois cada grupamento de indivíduos pode estabelecer
princípios próprios para definir o que é bom ou mau:
... na Índia podc-sc até morrer dc fame, mas não sc comc a carnc da vaca
que é considerado animal sagrado. Em alguns países africanos, fazer
necessidades fisiológicas na rua é normal, enquanto que assuar o nariz na
rua na Coreia do Sul é um absurdo. Sc no Brasil, uma pessoa resolver
sair nua pela rua, certamente terá seu comportamento condenado e
reprimido por autoridades policiais. Este procedimento seria natural
numa tribo indígena no meio da selva. (ANDRE. 2005).

Na cultura ocidental mundial, fato cristalino é a influência da Igreja Católica como

entidade que mais influenciou na formação de uma ética em linhas gerais. Em nível
comparativo, pode-se dizer que ela esta para a ética ocidental assim como o International
Accounting Standards Board (1ASB) para a ciência contábil
Além dessa diversidade de valores éticos, atenta-se ainda para o fato de que a ética
não é inerte no tempo.
0 ser humano é constantemente induzido a praticar certos atos que hä tempos

relutaria em praticar. Esta indução é própria da natureza humana, ou seja, a capacidade de
imprimir alterações no curso da própria vida está ligada à capacidade de raciocinar,
capacidade esta que permite ao ser humano escolher, com base em sua própria experiência
de vida, de fi nir qual o caminho a seguir e em qual momento esta rota deve ser alterada.
De acordo com Si (2001), Aristóteles, um dos mais consagrados estudiosos da ética,
aceitava a escravidão como algo natural, consagrando uma atitude aceita pela sociedade de
sua época. Seus conceitos refletem uma Ética relativa i sua ambiência. A própria Igreja
Católica, que na Idade Média possuía o monopólio ideológico, condenava como imorais e

pecaminosos os negócios que visassem essencialmente o lucro como, por exemplo, o
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empréstimo a juros, já que este expediente significava receber sem investir no trabalho,
estimulando o ócio e a preguiça. Hoje, entretanto, não é informação inédita o fato da Igreja
possuir participações acionárias em diversas entidades bancárias, sobretudo européias.
Diante do exposto, é de ficil percepção o fato de %tie viver em sociedade implica em
conviver com uma diversidade de valores que sofrem mudanças no tempo e no espaço.
Dessa forma, um comportamento antes visto como moral pode tornar-se amoral/imoral ou
vice-versa, contudo, as mudanças no âmbito de uma sociedade só acontecem caso a maior
parte das pessoas que a compõem assumam novos hábitos _de vida.
Por todo este contexto apresentado, algumas pessoas chegam ate mesmo a pensar
que a ética está fora de ino.da, ou então a vêem como um sistema de importunas proibições.
já que estas impedem, ou melhor, lhes cerceiam o direito de agir da forma como bem
entendem, acreditando que a ética é inaplicável ao mundo real, pois imaginam que ela seja
um sistema de normas simples e breves do tipo: não minta, não roube ou não mate. Assim,
não surpreende que os que se atêm a este modelo de ética também acreditem que ela não se
ajuste às complexidades da vida.

2.2 CONSCIÊNCIA E COMPORTAMENTO ÉTICO

Ainda que dicta respeito a todos os participantes de uma sociedade, os valores
individuais revestem a ética de um significado próprio para cada pessoa. Lisboa (1997,
p.36) diz que "se considerarmos que o instinto individual geralmente suplanta o coletivo, é
fácil compreender o surgimento de comportamentos moralmente condenáveis por parte de
uma sociedade e, ao mesmo tempo, aceitos por outra parte". Assim, para alcançar uni
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comportamento aceito pela maioria da sociedade, os indivíduos devem se abster de certas
condutas para satisfazer um interesse coletivo. Esta abstenção esta ligada diretamente a
consciência ética adquirida no meio social desde o nascimento.
Este assunto pode ser assim definido:
A ética está amplamente constituída de regras de sobrevivência. regras de
comportamento associadas à profissão, regras de relacionamento que
possibilitem harmonia na convivência social e assim por diante. ttica
Rua questões extremamente delicadas e, na maioria das vezes, de foro
intimo. No existe uma receita universal, pronta e completamente eficaz
para resolvê-las. A decisão sempre varia de pessoa para pessoa, de
consciência para consciência, cada um tem os seus limites, impostos por
suas crenças e pelas leis, e deve segui-los. (JACOMINO, 2000, p.29)
Nessa linha, SA, (2001, p.58) assim discorre a respeito desta consciência:
Se desejarmos parafrasear, contabilmente, poderemos dizer que a
consciência é nosso Disponível, ou seja, um Fundo que se encontra a
nossa mercê para cumprir Obrigações no dia-a-dia e que se encontra em
plena circulação, com entradas e saidas de recursos.
Tal como o Disponível, que é feito de parcelas de entradas de diversas
naturezas, a consciência se forma com parcelas de informações.
ensinamentos, influencias ambientais, percepções etc.
S6 podemos pagar se possuirmos um fundo em dinheiro: s6 podemos agir
eticamente se tivermos urna consciência ótica formada e em atividade
plena.
Neste sentido, ter um comportamento ético é possuir uma consciência ética tal que
permita uma determinada conduta no cotidiano. Esse comportamento deve ser observado
em todos os momentos, ou seja, não só quando se está sendo observado, pois inúmeras
vezes uma pessoa pode encontrar-se em uma situação em que terá de decidir entre cumprir
ou quebrar uma regra. Nesse momenta, dois fatores pesam em sua decisão, de acordo com
Lisboa (1997, p.47): "(1) o beneficio que a violação da regra proporcionará; e (2) o custo de
sofrer a penalidade que sera imposta pela quebra da regra". Estes fatores apresentam
claramente o pensamento individual de cada indivíduo. No primeiro, a razão apresentada é
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estritamente o beneficio pessoal, já na segunda, além de julgar que o risco de ser apanhado
não é significativo, o motivo "beneficio" ainda permanece, pois este tem de ser
suficientemente grande para superar o custo da eventual penalidade.
Contudo parece errôneo querer crer que apenas uma elevação no custo da
penalidade, de modo que esta jamais seja ultrapassada pelo bene fi cio, seja agente balizador
da conduta. 0 próprio Lisboa (1997, p.50) exempli fi ca dizendo que:
Em alguns países muçulmanos. se urna pessoa é apanhada roubando pode
ser punida ate com a amputação das mãos. Mesmo sendo uma pena forte.
os casos de roubo acontecem. No mesmo sentido, a lei fiscal de
determinados 'Daises, como, por exemplo, os Estados Unidos da América.
é extremamente severa. Tal fato não impede que as pessoas soneguem o
Imposto de Renda.
Para determinados casos, a Lei empresta a um fato a clara definição de uma regra ou
conduta a ser observada e qualquer ato contrario a esta regra estará sujeita a uma
penalização bem definida. Isto porque "as regras formais são aquelas escritas, emitidas por
quem de direito para tanto" (LISBOA, 1997, p.48). Contudo, em outros casos, a regra
apesar de clara não está escrita, ou está de forma muito subjetiva, dando margem a
conclusões de que não haverá sanções pela Ind conduta. São em sua maioria regras
informais que "têm origem na própria cultura da sociedade e são observadas pela maioria
das pessoas" (LISBOA, 1997, p.48).
Krimsky (2004) escreve que uma das melhores de fi nições sobre ética e conduta
ética pode ser assim ensinada: "... ética é a obediência ao que pode não ser obrigatório.
Pode se obrigar alguém a obedecer uma lei, mas ética é o que você faz quando ninguém
-

está olhando."

Mentir, roubar ou até matar pode ser natural para quem não foi educado para a
verdade e correção, para quem não recebeu, em sua formação, o modelo do verdadeiro, mas
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não o sera perante outros, pois agir "de acordo com uma consciência moldada em defeitos,

pode ser normal para o defeituoso mas não o sera perante o julgamento geral de
terceiros"(SA, 2001, p.62).
Dessa forma, mesmo uma sanção não sendo clara pela infringência de uma norma
ética, ela existirá, pois o indivíduo ético ao perceber outros agindo contrariamente ao
padrão moral que aceita, normalmente sentirá indignação, ressentimento ou desgosto. O
transgressor, se descoberto, carregará então no mínimo alguns estigmas pouco apreciáveis,
como avareza, imoralidade, desonestidade etc.

2.3 ÉTICA PROFISSIONAL E ÉTICA EM SOCIEDADE

Existem várias maneiras de definir o vocábulo sociedade, entretanto, sua definição
sempre esta atrelada ao contexto no qual se encontra inserido. Para manter a coerência, para
se definir sociedade usa-se novamente os termos de Ferreira (1993, p.510), ou seja,
sociedade é o "conjunto de pessoas que juntam esforços ao redor de determinado objetivo".
Visto que as preocupações éticas recaem sobre o genérico e não sobre o particular,
ainda que cada participante da sociedade carregue sua própria verdade, deve existir uma
verdade que, embora não seja exclusiva de nenhum participante da sociedade em particular,
satisfaça igualmente a todos eles.
Dessa forma, a dificuldade chave dos problemas éticos da atualidade consiste em
equacionar interesses pessoais com responsabilidade social.
Neste sentido, o mesmo significado que a ética empresta à vida humana em
sociedade, também empresta ao exercício profissional.
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Se a função da ética geral de uma sociedade nada mais é do que estabelecer
condutas para um grupo que busca um mesmo fim, a função da ética profissional é
estabelecer as normas basilares do relacionamento do profissional com seus colegas,

clientes e com toda a sociedade.
Destarte, pode-se comparar uma classe profissional com uma ilha, em que o

território desta se compara is competências daquela, contudo, nenhuma classe profissional
é uma ilha isolada, ao contrário, trata-se de um vasto arquipélago.
Neste assunto, Lisboa (1997, p.17) assim se manifesta: "...o fato de cada tipo de
sociedade ter um motivo especifico para existir e objetivos próprios para perseguir nil°
significa que as sociedades existam independentemente umas das outras." O autor explica
ainda que constantemente há um inter-relacionamento direto entre os diversos tipos de
sociedade.
Si (2001, p.141) também se manifesta acerca desta inter-relação: "E inequívoco que
o trabalho individual influencia e recebe influencias do meio onde é praticado. Não 6, pois,
somente em seu grupo que o profissional di a sua contribuição ou a sonega."
Um exemplo deste inter-relacionamento pode ser demonstrado através da

colaboração entre classes pro fissionais, como a que ocorre entre os advogados e contadores.
Explica-se: numa sentença condenatória que determine o adimplemento de valores

pecuniários em espécie, é necessário o estabelecimento liquido e exato do quantum devido.
A mensuração deste valor não cabe ao advogado ou tampouco ao ma2istrado, pois estes só
operam o direito. 0 profissional competente para tal ato é tão-somente o contador.
Apesar do objetivo a ser alcançado por cada sociedade depender do relacionamento

que elas estabelecem com as demais, nem sempre os interesses particulares de uma pessoa
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ou profissional convergem para os interesses dos demais participantes da sociedade ou
entidade pro fi ssional.
Uma tendência que se mostra comum a grande parte dos profissionais é a de
defender primordialmente seus interesses próprios, praticando alguma atividade apenas
com o intuito de auferir renda e lucro. Imbuido de preocupação monetária e possuindo urna
"menor consciência de grupo" (SÃ. 2001, p.110). o indivíduo que assume este
comportamento pouco se importa com o que ocorre na sociedade e muito menos com sua
comunidade profissional.
Infelizmente, como a quantidade de pessoas que trabalham visando principalmente
o rendimento pecuniário é grande, os profissionais procuram se agrupar em classes para se
defenderem contra a dilapidação de seus valores e, segundo Sa. (2001, p.110), "tutelando - o
próprio trabalho e "zelando" para impedir lutas na disputa por serviços.
Desta forma, é natural que a consciência de grupo tenha surgido "... mais por
interesse de defesa do que por altruísmo. Isto porque, garantida a liberdade de trabalho, se
não se regular e tutelar a conduta, o individualismo pode transformar a vida dos
profissionais em reciprocidade de agressão" (S.A, 2001, p.111).
Como já amplamente explicitado, por uma característica essencial da existência,
todos os seres são heterogêneos, por isso, de acordo com Sá (2001, p.110), "... a
homogeneização perante a classe precisa ser regulada de forma que o bem geral esteja
preservado, inclusive o do próprio ser, como unidade_ ern um regime de interação
benéfica."
Destaca-se que para agir com segurança e coerência no seu meio sócio-cultural e
profissional, o ser humano precisa estar consciente da importância do como agir.
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A ética profissional, por envolver tanto aspectos técnicos quanto comportamentais,
estabelece que fazer e ser/agir são condutas indissociáveis.

Sobre este raciocínio explica Silva (2004):
O fazer — diz respeito à competência . A eficiência no exercício
profissional — e o ser/agir — se refere à conduta profissional. ou seja, ao
conjunto de atitudes que se deve assumir no desempenho da profissão
(...) a ética profissional diz ao homem como deve ser sua atitude e dentro
de que parâmetros ele deve agir.
Deste modo, o que se espera de uma conduta ética profissional é que os indivíduos
possuam uma postura ativa e não passiva diante de decisões quando tiverem que escolher
entre cumprir e quebrar uma regra. Existe uma diferença apresentada por Meirelles (2004)
entre se comportar bem e agir bem. O primeiro termo indica quando a pessoa faz o certo
por condicionamento prévio e não por uma decisão pessoal; já o segundo indica a opção
pela coisa certa a fazer.

2.4 ÉTICA NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO CONTÃB1L NO BRASIL

Citando Si (2001, p.118), este esclarece que "... é inequívoco que o ser tenha a sua
individualidade, sua forma de realizar seu trabalho, mas também o é que uma norma

comportamental deva reger a prática profissional no que concerne a sua conduta, em
relação a seus semelhantes".
Ern termos formais, a Ética no exercício da profissão contábil no Brasil é a
apresentada pelo Código de Ética Profissional do Contabilista (CEPC), instituído pela

resolução do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) no 803/93, de 10-10-96.
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Porém, deixa-se claro que existem divergências quanto à terminologia empregada
pelos modelos de códigos usados nas organizações. Há os que defendem que, na realidade,
trata-se de código de conduta e não de ética. Daineze (2004, p.19) assim se expressa sobre a
questão:

Um código de ética empresarial seria um reflexo do conjunto de valores
centrais da organização que orienta e da diretrizes de como os indivíduos
"deveriam" agir. Em contraste, um código de conduta empresarial seria
uma lista de prescrições, as quais geralmente estão relacionadas
penalidades para a violação, que dizem como os individuos "devcm agir. É, de certo modo, uma forma de lei. Novamente, ressalta-se uma
questão fundamental: a ética esta diretamente ligada à escolha: sem a
liberdade para escolher, não se pode falar em ética, só se pode falar em

lei.

E quanto ao emprego de determinações legais para a ética, Lisboa (1997, p.40)
esclarece que dificilmente normas podem conter satisfatoriamente deliberações justas
acerca da Ética, apresentando, no mínimo, duas razões para isto:

a) uma lei especifica sobre ética não poderia abarcar todas as situações
que surgissem sobre determinado assunto:
b) nem toda lei é moralmente aceitável [...] cite-se a lei norte-americana
do sóculo XD( que sancionou a escravidão. A época, a referida lei já era
um norma controversa que convidava à condenação pelo fato de exercer
a opressão sobre um semelhante.
Entretanto, os registros acima não devem ser justificativa para a não observância do
Código de Ética do Profissional Contabilista pois. segundo Siqueira (2003, p.7), embora a
ética não possa ser ensinada ao ser humano, "pode fazer-se mais presente em sua vida
através do código de ética, que auxilia no discernimento entre o que é certo e o que não 6,

mostrando aos profissionais quais caminhos devem ser seguidos em determinadas
situações."

Assim, por esta dificuldade natural de sempre estabelecer normas abstratas que
venham prever com clareza determinadas condutas é que os Códigos de Ética Profissional,
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freqüentemente, e neste campo situa-se o CEPC, contêm duas qualidades de determinações.
A primeira são as determinações substantivas, de caráter geral e subjetivo, que admitem
uma interpretação extensiva. A segunda são as determinações adjetivas, ou seja, que

prevêem normas especificas para um tipo de conduta, geralmente normas proibitivas,
interpretadas, via de regra, literalmente.

2.4.1 0 comportamento ético do contador através das

normas pétreas ou substantivas

I o CV PC
As normas substantivas do CEPC estilo inseridas 'aim nos primeiros artigos, onde o
ordenamento demonstra seus objetivos:
"Art. 1° Este Código de Ética Profissional tern por objetivo fixar a forma pela qual se
devem conduzir os contabilistas, quando no exercício profissional."
Contudo, este é um objetivo muito acanhado. O código de ética do contador deve ter
por finalidade habilitar este profissional a vestir-se com a roupagem ética necessária a um
bom profissional sob os olhos da sociedade, independentemente de quando este está ou não
em seu exercício profissional. Esta roupagem 6 confeccionada utilizando-se sobretudo
princípios éticos conhecidos e aceitos pela sociedade.
A sabedoria popular prega um principio muito conhecido: "Diga-me com quem
andas e te direi quem és." Neste entendimento, um profissional não pode apresentar, por
exemplo, sinais contumazes de que ingeriu bebidas alcoólicas, ou ultrapassar sinais
vermelhos em semáforos, pois esta conduta, direta ou indiretamente, sempre poderb, afetar
sua classe.
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Um bom exemplo de como a população realmente se utiliza do principio popular
acima transcrito para julgar uma classe é o caso de alguns politicos em nosso pais. Não
difícil lembrar-se do então Deputado Federal Hildebrando Pascoal, que responde a processo
por homicídio com o emprego de motos-serra, ou ainda, num exemplo mais próximo, o
escândalo, até hoje mal explicado, de politicos estaduais que teriam comparecido a uma
"boate" na cidade de Joinville. Em ambos os casos, ao menos em tese, não houve qualquer
ofensa ao exercício profissional, mas com certeza, a classe a que todos eles pertencem
terminou por ainda mais maculada.
O objetivo do CEPC para Fortes (2002, p.117) é o seguinte:
O Código de ótica profissional do Contabilista. como (blue
orientadora da conduta dos pro fissionais da classe contábil brasileira,
tem por objetivo fixar a forma pela qual se devem conduzir os
profissionais da contabilidade, sobretudo no exercício das suas
atividades e prerrogativas profissionais estabelecidas na legislação
vigente.
Nota-se que ao usar a expressão "sobretudo", Fortes não exclui a conduta pessoal.
Destarte, existe realmente a necessidade de que os Contabilistas sejam respeitados e vistos
como pessoas integras não só pela postura pro fissional, mas também pela conduta pessoal.
Lisboa (1997, p.58) vai ao encontro dessa tese, pois a firma que o objetivo do código
para o contador "6 habilitar esse profissional a adotar uma atitude pessoal, de acordo com
os princípios éticos conhecidos e aceitos pela sociedade."
Nota-se que tanto Fortes quanto Lisboa exercem uma interpretação extensiva quanto
as determinações do CEPC, principalmente o Ultimo, ao tornar requisito para habilitação
profissional não s6 a observância das normas formais, mas também os princípios éticos
aceitos pela sociedade. Tem-se assim que o profissional contabilista deve ser uma pessoa
honrada e respeitada tanto pelo seu conhecimento quanto pela sua conduta.
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Também a afirmação de Siqueira no inicio deste capitulo , de que o código de ética
auxilia no discernimento entre o que é certo e o que não e, encontra verdadeira razão no
inciso I do artigo 20 do CEPC.
Literalmente, este artigo expõe o seguinte:
"Art. 2° Sao deveres do contabilista:
I — exercer a profissão com zelo, diligência e honestidade ..."
Inicialmente cabe lembrar que referidos termos não devem ser entendidos apenas
como qualidades mas sim como verdadeiros princípios, normas substantivas que devem ser
observadas quando do exercício da profissão.
Esses principios, como já dito, aparentemente carregam um certo grau de
subjetividade que carece de uma melhor explanação, posto que seu adequado entendimento
irá balizar a correta interpretação de todo o resto do CEPC.
Antes de mais nada, esclarece-se que diligência nada mais é do que uma forma
especial de zelo, pois emprega como características a presteza e a constância com as quais a
tarefa vem a ser exercida (SÁ, 2001).
Uma vez eleito o trabalho que desempenhará com habitualidade, o ser se
compromete com todo o agregado de deveres éticos, pertinentes e compatíveis com a
escolha da tarefa a ser desempenhada.
Para Sh. (2001, p.176), " ... por um dever consigo mesmo, o profissional deve cuidar
de realizar sua tarefa com a maior perfeição possível, para a produção favorável de sua
imagem."
Segue o autor supra dizendo que "... o zelo ou cuidado com o que se faz, começa,
(...) com uma responsabilidade individual, ou seja, fundamentada na relação entre o sujeito
e o objeto do trabalho" (SA, 200, p.176) (grifo nosso).
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Quanto ao sujeito deve ser esclarecido que este deve ter, sobretudo, o conhecimento
adequado para realizar o trabalho. De posse desse conhecimento, o profissional irá prever o
tempo necessário a ser dispensado para a realização do labor. Na ordem cronológica dos
fatos, estimando o tempo, o profissional vislumbrará se terá a dedicação necessária para a
melhor execução do serviço, pois se destaca que quando um indivíduo procura o auxilio de
um pro fi ssional, a ele transfere muito mais que a execução do serviço, nele depositando,
essencialmente, confiança (SÁ, 200 I ).
0 autor citado esclarece que:
digno recusar um trabalho sobre o qual não se tenha convicção sobre a
dedicação que poderá ser dada. Indigno é aceitar uma tarefa, sem a
certeza de que é factivel, dentro dos limites máximos do possível e sem
que haja possibilidade dc ser realizada com desvelo.
Sc falta ao profissional, a certeza de que pode, com empenho e cuidado.
executar um trabalho, melhor sera que o recuse e esclareça sobre a
inviabilidade sua em cumprir o que é requisitado.
Ninguém é obrigado a aceitar um empenho profissional, mas se obriga ao
aceitá-lo. (SÁ, 2001, p.176).

A zelosa execução de uma tarefa tem como premissa observar os procedimentos
adequados e realizar tudo o que for necessário, com a aplicação do máximo de interesse,
tempestivamente, para que o serviço seja integralmente cumprido (SÁ, 2001).
Podem aparecer situações, perante um profissional, em que este avalie de plano que
a possibilidade de êxito pretendida pelo individuo é praticamente nula. Exemplificando, Sá
(2001) cita a situação de um Contador ao ser procurado para a recuperação patrimonial de
uma empresa em estado pré-falimentar.
HA casos em que o profissional consegue enxergar que nada ou muito pouco poderá
fazer pelo êxito pleno de uma demanda. Todavia, mesmo nessas tarefas que representam
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casos perdidos, não se exclui o empenho no emprego de todas as tentativas para tentar
reverter o quadro, informando ao cliente os riscos envolvidos (SÁ, 2001).
Outro fator que ainda deve ser observado pelo profissional zeloso é o cuidado na
delegação de tarefas a outros profissionais ou assistentes, as vezes com muito menor
capacidade e conhecimento sobre o serviço contratado.
Como já enaltecido, a contratação de um profissional para a execução de um
trabalho procede, inicialmente, de um ato de confiança. Assim, não é correto que o
profissional contratado, na ânsia de aumentar seu negócio, comece a delegar tarefas a
terceiros sem proceder ao devido acompanhamento de sua execução (SÁ, 2001).
Diz Sá (2001, p.183) que "... se algo é confiado a alguém, seja o que for, passa a
requerer a fiel guarda, a lealdade, a sinceridade e um propósito firme de intransigente
probidade." Destarte, esta afirmação, adicionada ao sentido de respeito para com o que é de
terceiros, define a honestidade.
Contudo, para um entendimento pacifico da honestidade, convém definir o que é
desonestidade. Esta, segundo a doutrina de Sá (2001, p.183), consiste na "... transgressão an
direito de terceiros, derivada dos: abusos de confiança, indução maliciosa, arbitrariedade,
pressão ou outro fator que venha a trair ou subtrair algo que tenha sido confiado." Entre
outros, o autor assim exemplifica alguns atos desonestos:
Se um contabilista utiliza em seu favor o dinheiro a ele entregue pelo
cliente, para pagar impostos deste, fore a ótica profissional, pelo
rompimento da honestidade. Se o mesmo profissional_ para auferir um
aumento de honorários, retem os livros do comerciante, igualmente lesa a
ética (SA, 2001, p.183).
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Honestidade é um principio uno, ou seja, não admite possibilidades ou relatividades.
Não existem situações em que se possa ser mais honesto ou menos honesto. Tampouco

pode se justificar a desonestidade pelo ambiente que cerca o profissional.
Na linguagem popular, ouve-se muitos exemplos que podem servir para
exemplificar esta linha de raciocínio: quando é dito que não existe meio gol em um jogo de
futebol, ou ainda, que não existem meninas meio virgens, em conversas sociais, todos os
indivíduos concordam com essas teses populares, ou seja, ou foi gol ou não, a menina

virgem ou não. Da mesma forma encontra-se o Profissional e sua Honestidade.
SA (2001, p.187) assim disserta acerca da relatividade na honestidade:
A honestidade é um principio que não admite relatividade, ou seja, o
indivíduo é ou não é honest(); não existe o relativamente honesto nem o
aproximadamente honesto, tão corno não existe uma honestidade
adaptável a cada comportamento perante terceiros.
A tolerância não entra nas cogitações nem na fixação de um limite de
honestidade.
Não existe também, menor ou maior desonestidade, mas simplesmente
desonestidade.
Não há também desonestidade temporária ou circunstancial, mas
unicamente — desonestidade.
Além disto, o profissional contador, fora o dever profissional, possui. como já visto,
o dever ético de ser honesto integralmente.

Percebe-se desta forma que sendo a prestação de serviços a terceiros o propósito do
exercício profissional do contador, todas as qualidades relacionadas ao profissional e sua

pessoa passam a ser uma obrigação perante o desempenho da atividade,
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2.4.2 Deontologia na profissão Contábil
JA esta claro pelo exposto nas laudas antecedentes que as relações valorativas que

existem entre o ideal ético traçado e os diversos campos da conduta humana podem ser
reunidos em um instrumento normativo e regulador.
Também esta claro que no campo profissional este instrumento deve ser observado
pelas partes que compõem um determinado grupamento sócio-profissional, tornando-se
uma peça magna deste grupamento.
SA (2001, p.117) argumenta que quando isso acontece "... uma espécie de contrato
de classe gera o Código de Ética Profissional e os órgãos de fiscalização do exercício
passam a controlar a execução de tal peça magna."
Desta forma, vê-se que na ética normativa, além das normas de conduta formais,
também uma fiscalização sobre elas deve ser realizada.
Porém, esta fiscalização não deve restringir-se 6. simples perseguição a profissionais
que possuem condutas anti-éticas. 0 profissional deontologista deve, além de fiscalizar,
também estudar, compreender e instruir os indivíduos quanto ao cumprimento das normas.
De acordo com Lisboa (1997), deántos deriva da lingua grega e significa dever e
obrigação, logus, por sua vez, significa estudo. Dessa forma, pode-se dizer que a
deontologia compreende o estudo dos conceitos básicos do direito e do dever.
A responsabilidade da deontologia contábil então é disseminar os valores e
princípios estipulados no código de ética do profissional contador, bem como assegurar que

as normas ali dispostas sejam compreendidas e cumpridas.
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3 A PUBLICIDADE NA PROFISÃO CONTABIL, ADVOCATÍCIA E MÉDICA

Este capitulo irá estabelecer inicialmente as diferenças entre marketing, publicidade
e propaganda para então visualizar o conteúdo que carregam as normas éticas (nacional e

internacional) dos contadores acerca de publicidade.
Num segundo momento, partirá para a comparação, sempre no que tange
publicidade, entre os regramentos do CEPC e do Código de Ética para contadores da lEAC
e entre este e o Código de Ética e Disciplina da OAB e o Código de Ética Médica para

assim cumprir o objetivo geral proposto no primeiro capitulo.

3.1 MARKETING, PUBLICIDADE E PROPAGANDA.

Para Scarpin (2000), não é segredo o fato de que antigamente os profissionais
liberais desfrutaram de uma significativa segurança por fazerem parte de um grupo de
pro fi ssões necessárias a sociedade, num ambiente seleto e protegido. Todavia, atualmente
estes estão envolvidos num cenário cada vez mais competitivo e cada vez menos
valorizado, em que se exigem serviços inovadores em relação a épocas passadas.
Nasi (1996, p.36) diz que "... a terceirização dos serviços contábeis é um caminho
cada vez mais procurado pelos empresários". Contudo, esta procura pela contabilidade tem
uma interpretação estritamente legal pois, segundo Scarpin (2000), a contabilidade, apesar
de fornecer uma seara de informações úteis aos gestores das empresas, não tem sua
importância devidamente cientificada quanto ao planejamento e controle das atividades
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empresariais, sendo que "... boa parte das empresas não faria contabilidade se esta não fosse
exigida por lei e isto por não conhecerem os serviços que o contabilista executa, e nem
sobre seus beneficios" (SCARPIN, 2000, p.46).
Uma boa explicação para isto, segundo o autor supra (SCARPIN, 2000, p.37) é que:

"... várias frustrações do profissional contábil se devem à sua falta de capacidade para
expor corretamente seu produto ante o interessado em seus serviços, perdendo excelentes
oportunidades por não informar adequadamente a seu cliente o beneficio de seu trabalho."
Assim, é preciso mostrar aos clientes os beneficios que recebem pelo dinheiro que
pagam (LAS CASAS, 1991), ou seja, é necessário demonstrar de forma continua os
aspectos positivos do serviço, para que o cliente saiba para o que é e para que serve o
produto (SCARPIN, 2000).
Desta forma, Scarpin (2000) diz que a melhor forma de oferecer satisfação ao
cliente, além de bons serviços, é fazer uso do conceito de marketing.
Inicialmente, deixa-se claro que marketing não é exclusivamente venda , pois
segundo Kotler e Blomm, apud Scarpin (2000, p.40), antes de qualquer venda:
Marketing á análise, planejamento, implementaçâo e controle de
programas cuidadosamente formulados que visam propiciar trocas
voluntárias de valores ou utilidades com mercados-alvo , com o propósito
de realizar os objetivos organizacionais.
Pacheco (2002) vem completar a definição de marketing ao afirmar que este deve
ser direcionado aos seus usuários para que possa produzir resultados.
Contudo, para empregar marketing num determinado segmento, necessário se faz
antes de mais nada conhecer as características deste (SCARPLN, 2000).
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Diferentemente das atividades puramente mercantis, os serviços possuem
características próprias, nas quais podem ser destacadas a intangibilidade e a abstração.

(PACHECO, 2002).
Assim, nas palavras de Pacheco (2002, p.12): "t preciso criar diferenciações
competitivas, ou seja, oferecer serviços de excelente qualidade e encontrar meios de
aumentar a produtividade na prestação de serviços".
Em outras palavras, chega-se à conclusão de que marketing, em sua essência e
considerando como produto a prestação de serviços contábeis, nada mais é do que um
conjunto de ações direcionadas a identificar as necessidades e vontades do cliente, para
emprestar ao objeto do serviço a maior concretude e tangibilidade possíveis para, num
segundo momento, fazer o usuário perceber a real necessidade do serviço e a diferença do
profissional que o presta em relação aos demais.
Ao percorrer este caminho, existe a necessidade de desenvolver um born programa
de relações públicas. E é neste ponto que se deve diferenciar a propaganda da publicidade.
Etimologicamente, propaganda deriva de propagar, trazendo uma conotação de
multiplicação e dilatação (FERREIRA, 1993). A idéia passada pela expressão propaganda
traz em si a idéia de comércio e visa alcançar um público indistinto e indeterminado, por
intermédio de todos os veículos h disposição na mídia, valendo-se de qualquer meio de
comunicação que empregue som, imagem, recursos gráficos e da informática, o que pode
ser exemplificado pelo uso de luminosos, placas, faixas, panfletos, mala direta, televisão,
cinema, radio e auto-falantes (PINHEIRO, 2005).
Já publicidade, quando observada sob um prisma ético-profissional, significa apenas
tomar público, trazendo em si a idéia de maior comedimento, proporcionando uni tipo de
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divulgação mais discreta, ou seja, a informação possui urn menor alcance. um alcance
especifico que observa principios de comportamento restritivo (PINHEIRO, 2005).

3.2 PUBLICIDADE NA PROFISSÃO CONTÁBIL

Cosenza (2001), ao avaliar fatores e analisar perspectivas que influenciarão a
profissão contábil num futuro extremamente globalizado, destaca que um ponto relevante, a
partir da experiência brasileira, é o emprego do marketing e publicidade por profissionais
do setor.
Considerando o assunto um tabu, Schewz (2001, p.79) admite que a expressão
marketing

tem conotação desumana, ou mesmo "...fria concorrência desleal - , porém, ao

traçar o perfil do profissional contábil frente ao Século XXI e assim apontar metas e
desafios do profissional da contabilidade para o próximo milênio, diz que entre as
caracteristicas indispensáveis na busca pelo sucesso profissional está a habilidade em
desenvolver marketing contábil.
Já sobre publicidade profissional para o contabilista, Nasi (1996, p.49) diz que este
tema "... vem sendo motivo de inúmeras discussões na classe contábil há vários anos,
porém sempre de forma restrita, até mesmo a quatro paredes."
Assim, este item e suas subdivisões terão como cruzada especifica aventurar-se por
este assunto nas próximas laudas através de uma análise do tratamento ético-profissional
dado pelo CFC e pela IFAC, nos respectivos códigos de ética, à publicidade profissional.
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3.2.1 Publicidade no Código de Ética do Profissional Contabilista

No tocante à publicidade, a Resolução CFC no 803/96, que aprova o CEPC,
assim reza (CRCSC, 2004, p.48):
Art. 30 No desempenho de suas funções, é vedado ao contabilista:
anunciar, em qualquer modalidade ou veiculo de comunicação.
1
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:
XXII — publicar ou distribuir, em seu nome, trabalho cientifico ou técnico
do qual não tenha participado.
—

Lima (2005), ao comentar o inciso I, escreve que "... o melhor modo de conseguir

clientes ou promoções é pela competência profissional. 0 contabilista, com os estudos e a
pratica, vai crescendo e desenvolvendo-se como um excelente profissional".
Como já visto anteriormente, os códigos de ética profissional geralmente possuem
normas de conduta substantivas e normas adjetivas. 0 artigo 3 0 do CEPC textualmente se
insere na modalidade de norma adjetiva e proibitiva.
Ao analisar o rearamento relativo à publicidade deste artigo, no inciso 1, não se
encontra qualquer termo que necessite de uma regulamentação posterior, sendo que para o
contabilista, apenas é coibido atacar diretamente outro colega na busca por clientes ou não.
Esta conduta, mesmo que inexistisse norma regulamentadora no CEPC, é coibida pela
legislação pátria, visto que constituem crime a calúnia e a difamação, bem como é possivel
mover contra um profissional que desabone outro uma ação de danos morais.
JA o inciso XXII do mesmo artigo em baila proibe em sua essência a fraude
cientifica e o plágio. Deve ser esclarecedor portanto, que

o responsável por tal

conduta, além de sanções administrativas, poderá ter de responder ainda a ações judiciais
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(LIMA, 2005), tanto na esfera civil, por perdas e danos, como criminalmente, pelo próprio
plágio ou locupletamento se auferir alguma renda em decorrência da publicação.
Além do disposto no artigo 3°, deve-se também realizar uma interpretação extensiva
do inciso VIII do artigo 11 do CEPC:
Art. 11 0 contabilista deve, com relação à classe, observar as seguintes
normas de conduta:
VIII — jamais utilizar-se da posição ocupada na direção de entidades de
classe em beneficio próprio ou para proveito pessoal. (CRCSC, 2004:52).
Esta norma remete A. definição de consciência ética já vista, pois o contabilista que

ocupar algum cargo diretivo deve ter a consciência ética de que não deve tomar este fato
como forma de distinção sua em relação à sua classe. Se o profissional encontra-se em um
cargo diretivo dessa natureza, não o está ocupando porque 6 melhor do que outros
profissionais e sim porque, por algum meio representativo, foi alocado a tal função. Desta
forma, usar de tal labor para tirar proveito pessoal como, por exemplo, realizar propaganda
ou mesmo publicidade própria, constitui infração ética, visto que esse profissional poderia
infundir nas mentes das pessoas leigas a sensação de um poder superior, como contador, em
relação aos demais. A divulgação desses encargos ha de ficar restrita as atividades próprias
das entidades e nunca transladar-se para a vida pro fi ssional.

3.2.2 Publicidade no Código de Ética para contadores da IFAC
A Federação Internacional dos Contadores (IFAC) assim inicia a normatização ética
no tocante à publicidade (CRCSP, 1993, p.20):
E evidente desejável que o público seja informado do elenco de serviços
profissionais que pode receber de um contador. Assim sendo, não ha
objeção a que urn organismo profissional membro da IFAC comunique
tal informação ao público, de urna maneira institucional, isto é. em nome
do organismo profissional.

Percebe-se claramente que a IFAC faz menção à publicidade institucional, ou seja.
para esta Federação, a ética caminha necessariamente ao lado da maioria. Nota-se que esta
norma não se afasta do conceito de marketing profissional visto anteriormente, se este for
corretamente direcionado na busca da valorização da classe como um todo.
Prosseguindo, após definir como pilar mestre a Publicidade Institucional, o código
da IFAC segue pormenorizando algumas situações. Estas serão analisadas na seqüência.

3.2.2.1 Nomeações e Honrarias
A primeira determinação adjetiva acerca de publicidade no código da IFAC trata de
nomeações e honrarias, onde literalmente lê-se:
do interesse do público e da profissão contábil que qualquer nomeação
ou nova atividade de um contador em assunto de importância local ou
nacional, ou a concessão de quaisquer honrarias a um contador. deva
receber publicidade c a sua filiação ao organismo profissional deveria ser
mencionada. Entretanto, não devera o contador fazer uso das referidas
nomeações e atividades para obter vantagens profissional e pessoal.
(CRCSP, 1993, p.20).
Este preceito vai diretamente ao encontro da intenção geral mencionada no inicio
deste tópico, ou seja, não enaltecer o profissional pelo seu posto, ou atividade de relevância
para o qual foi nomeado. Contendo como essência do destaque a função de contador, toda a
classe seria abonada com tal medida. Este ato também nada mais é do que exercer
solidariedade para com os colegas.
Quanto à concessão de honrarias, um cuidado especial deve ser tomado, sempre se
fazendo necessário indagar: quem a está oferecendo? Honrarias relevantes e que merecem
destaque são as concedidas por entidades tradicionais, respeitáveis e competentes para tal
ato como, por exemplo, as universidades.
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Na parte fi nal deste dispositivo, nota-se, ao menos em parte, semelhança com o
disposto no art. 11, VIII do CEPC. Ambos prevêem como conduta antiética a utilização de
algum posto de destaque, mesmo que na direção de entidades da classe, para obtenção de
vantagem profissional.

3.2.2.2 Contadores Buscando Emprego ou

Serviços Profissionais e Indicadores

Profissionais

A IFAC não se furta ainda a discorrer em suas normas sobre a maneira ética com a
qual o contador deve buscar emprego ou serviços profissionais:
0 contador pode informar as partes interessadas, por qualquer meio de
que ele esta à procura de participação numa sociedade profissional ou
emprego remunerado de natureza contábil. O contador não deve,
entretanto, publicar anúncio solicitando trabalho sob a forma de subcontrato, de modo que possa ser interpretado como estando em busca de
serviços profissionais. Anúncios em busca de trabalho como subcontratação seriam aceitáveis, quando colocados apenas na imprensa
profissional e desde que não apareçam na publicidade o nome, endereço
ou telefone do contador. 0 contador pode escrever uma carta ou entrar
em contato direto corn outro contador, ao buscar emprego ou negócio
profissional. (grifo nosso). (CRCSP, 1993, p.20).

Outra preocupação presente no código da IFAC diz respeito ao fato do profissional
figurar em listas ou indicadores profissionais:

Urn contador poderá figurar numa lista ou indicador profissional, desde
que nem a lista ou indicador profissional, nem o item especifico sobre o
contador possam ser razoavelmente considerados como anuncio
promocional para as pessoas que ai figuram. Cada item deve conter
apenas o nome, endereço, número do telefone, descrição profissional ou
qualquer outra informação necessária para que o usuário do indicado
profissional entre em contato com a pessoa ou organização à qual o item
diz respeito. (CRCSP, 1993, p.20).
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Nota-se claramente, nas duas normas previamente citadas, que a preocupação
primária se caracteriza por empregar as formas de anúncio com um caráter meramente
informativo, sem apelação comercial ou exagero, observando sempre certa sobriedade e
discrição.

3.2.2.3 Livros, Artigos, Entrevistas, Conferências, Presença em Rádio e Televisão
Segue o ordenamento em questão balizando a conduta do contador em relação A
exposição de seus livros e artigos e ainda quanto à concessão de entrevistas ou participação
em conferencias, delimitando e restringindo também sua presença em rádio e televisão:
O contador que é autor de livro ou artigo sobre a matéria profissional
pode mencionar seu nome c qualificações profissionais e dar nome de sua
organização, mas não dará quaisquer informações sobre os serviços que a
firma presta.
Normas semelhantes se aplicam no caso de um contador participar de
uma conferencia, entrevista ou programa de radio ou televisão que trate
de matéria profissional. 0 que eles escreverem ou disserem. não deve,
todavia, ter caráter promocional, nem deles, nem de sua firma, mas deve
ser uma visão profissional objetiva do assunto sob consideração. Os
contadores têm a obrigação de assegurar que o que chega por fim ao
público, esteja de acordo com estes requisitos. (CRCSP, 1993, p.21).
Esta norma, conforme

o primeiro período, visa claramente resguardar a

Contabilidade como Ciência, pois coloca a produção cientifica acima até mesmo de seu
autor. Nas frases seguintes da citação, por analogia, a IFAC quis resguardar o privilégio do
conhecimento que, por meio de artigos, entrevistas, conferências, presença em programas
de rádio e televisão pode ser repassado. Nota-se que este procedimento so pode ocorrer em
ocasiões e programas que tratem de matéria profissional com um público geralmente
especifico, evitando-se assim o envio da mensagem a um número indeterminado de
pessoas.
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Sendo mais especifico, quando a exposição do profissional é observada em veiculos
de comunicação em massa, como rádio e televisão, nota-se que na permissão para tal
exibição está previsto o caráter informativo, sem o qual a conduta estará viciada em sua
ética profissional.

Apesar de não prevista, a consciência ética do profissional deve atentar também
para a não habitualidade deste expediente, evitando assim uma promoção pessoal através da

propaganda subliminar.
Toda esta normatizaçá.- o, quando estendida sua interpretação, coibe portanto a
vinculação de comerciais com o miter meramente mercantil visando apenas à captação de
clientela.

3.2.2.4 Cursos de Treinamento e Seminários
Quanto a treinamentos e seminários a conduta que se estabelece 6:
0 contador pode convidar clientes, seu pessoal, outros contadores para
participar de cursos de treinamento ou seminários realizados para
assistência ao pessoal. Outras pessoas não devem participar de tais cursos
de treinamento ou seminfirios, exceto para atender a pedidos não
provocados. Este requisito não deve de forma alguma impedir os
contadores de prestar serviços de treinamentos a outros organismos
profissionais, associações, ou instituições educacionais que conduzam
cursos para seus próprios membros ou o público. Entretanto não deve ser
dado destaque indevido ao nome do contador em quaisquer livretos ou
documentos emitidos a respeito. (CRCSP, 1993, p.21).

Nesse dispositivo, dois elementos devem ser observados: a finalidade e a destinação
da informação a ser transmitida.

49

Quanto à finalidade, poucas são as possibilidades permitidas: treinamento de seu
próprio pessoal e de outros profissionais contadores ou organismos profissionais,
associações, ou instituições educacionais.
Já quanto à destinação, emerge claramente da norma que os cursos de treinamento,
seminários e similares devem ser direcionados apenas a outros contadores, funcionários ou
colaboradores do contador, no sentido de aprimoramento profissional ou ainda, em caráter

de exceção, a clientes. Um seminário apenas para estes não pode existir.

3.2.2.5 Livretos e Documentos contendo Informações Técnicas
Finalizando, a norma ética ora exposta limita a distribuição de impressos:
Livretos e outros documentos mostrando o nome do contador e dando
informações tecnicas para assistência ao pessoal ou ao cliente podem ser
distribuídos a tais pessoas ou a outros contadores.
Outras pessoas não devem ser incluidas na distribuição de tais liN -retos ou
documentos, exceto tratando-se de atender a solicitações especificas_ não
provocadas pelo contador. (CRCSP„ 1993, p.21).

Apesar de citar nominalmente livretos, a redação vista dá margem a uma ampla

interpretação ao categorizar "outros documentos" . Ferreira (1993, p.168) define
documentos como "qualquer escrito utilizável para consulta, estudo, prova etc". Vê-se
assim que a norma busca evitar, por exemplo, o uso indiscriminado de mala direta. Esta,
também exemplificadamente, pode se caracterizar pela remessa ilimitada de
correspondência oferecendo serviços e outros informativos, mesmo que versem sobre
informações técnicas. Se o remetente não possuir qualquer vinculo com o destinatário,

estará constituída a falta ética.
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Indo além da redação literal, mas perseguindo a verdadeira intenção do agente
normalizador, entende-se que outros tipos de impressos também são coibidos.

Com efeito, se a norma limita a circulação de documentos, que dirá a distribuição de
panfletos, folhetos, folders e congêneres! Estes possuem em sua essência a coletividade
indiscriminada, justamente proibida pela norma vista. Assim, por possuir características

crassas de mercantilização e de captação de clientela, também constitui uma falta ética o
emprego de escritos que geralmente contêm mensagem apelativa, com frases de efeito,
cores chamativas etc., não compatíveis com a honradez do contador.

PUBLICIDADE PROFISSIONAL: CEPC X CODIGO DE ET1CA
CONTADORES DA IFAC
3.3

PARA

Pela revisão bibliográfica apresentada no segundo capitulo deste trabalho, tomou-se
claro que a ética, como instrumento normativo de uma profissão, tem como função
estabelecer balizas no relacionamento do profissional com seus colegas, clientes e
sociedade.
Assim, tendo visto as determinações nos itens imediatamente anteriores (3.1 e 3.2),
e considerando que ambas ditam normas para uma mesma espécie profissional, pretende-se

agora confrontá-las a fi m de verificar suas diferenças e similaridades.
Inicialmente, compara - se a essência ou enfoque de cada norma.
A) Enfoque
CEPC
,/ NA° possui enfoque defmido
Quadro 1 - Enfoque
Fonte: elaborado pelo autor

Cód. Etica da IFAC
Publicidade Informativa e Instrutiva

51

Uma boa maneira de proceder a uma interpretação normativa quando se trata de
ética é a Extensiva ou Lógica, já que esta interpretação, segundo Gonçalves (1999, p,25),

consiste em "... apurar o sentido e o alcance da norma, a intenção (...) por meio de
raciocínios lógicos, com abandono dos elementos puramente verbais...". Contudo o CEPC,

por não possuir enfoque definido quanto A. publicidade, torna este tipo de interpretação um
evento dificil.
Outra forma de verificar a importância dada por urna norma a um assunto é observar
a forma como esta é disposta no documento, pois quanto mais agrupadas, mais especificas e
ordenadas tendem a ser as normas.
B) Disposição das normas

CEPC
1Dispersas: Cap. II, art. 3°, le Cap.IV, art. 11°, VIII
Quadro 2 - Disposição das normas
Fonte: elaborado pelo autor

Cód. Etica da IFAC
,/

Agrupadas: Seção 7

Verifica-se com muita naturalidade que enquanto o Código da IFAC possui uma
seção exclusiva para o assunto, as determinações sobre publicidade no CEPC vêm dispersas

nos capítulos II e IV, o que pode denotar pouca importância atribuida ao tópico.
A partir destas comparações iniciais, podem-se comparar as determinações
adjetivas, neste caso as restrições impostas pelas normas. 0 texto contido nos quadros a

seguir é uma adaptação do que foi estabelecido por ambos os instrumentos normativos
publicados. Em alguns casos, entretanto, o texto corresponde fielmente Aquele publicado
pelos respectivos órgãos, essencialmente para garantir a coerência e ressaltar a qualidade da
informação disponível.
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C) Restrições impostas pelas normas
CEPC

Cód. Ética da IFAC

V Uso de cargo ou posição em entidades de classe V Uso de nomeações ou atividades para obtenção de
vantagens.
para beneficio próprio.
V. Impossibilidade de veiculação de anuncio
1 Agressão desabonadora a colega.
solicitando trabalho sob a forma de sub-contrato, na
V Plagio.
busca de serviços profissionais.
de figurar em anúncios
V Impossibilidade
promocionais
em listas ou
indicadores
profissionais.
V Anúncios devem conter apenas informações
básicas: nome, endereço, telefone, descrição
profissional.
,./ Não participação em programas de televisão ou
radio que contenham caráter promocional.
I Não participação em conferências cujo objeto
pretendido seja a promoção pessoal.
V Proibição de realização de cursos ou seminários
sem qualquer vinculação entre o realizador do

curso e o participante.
V Proibição de distribuição de livretos ou documentos
sem qualquer vinculação entre o redator dos
impressos e o leitor.
Quadro 3 - Restrições impostas pelas normas
Fonte: elaborado pelo autor

perceptível que enquanto a norma da IFAC persegue, na sua essência, que toda

publicidade efetuada pelo profissional deve ter um caráter valorativo para a classe, listando
uma série de imposições, o CEPC é timido quanto ao assunto.
Verdadeiramente, apenas a primeira restrição listada no CEPC pode ser considerada
inédita como agente moderador de ma conduta, já que tanto a agressão desabonadora a um

colega como o plágio podem ser objetos de ações judiciais, como já alertado.
Pela leitura das normas listadas fica evidente ainda o público a que cada peça
publicitária pode se dirigir e o conseqüente alcance da publicidade permitida.
Enquanto não se identifica qualquer restrição junto ao CEPC quanto ao público que
pode ser alcançado através de medidas publicitárias, o Código da IFAC restringe seu
alcance, vinculando qualquer procedimento de divulgação a uma esfera institucional, pois o
público deve ser especificamente interessado no assunto contábil, ou deve haver uma
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relação entre o profissional e o cliente.

3.4 PUBLICIDADE PROFISSIONAL: CÓDIGO DE ÉTICA PARA CONTADORES DA
IFAC X CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DA OAB E CÓDIGO DE ÉTICA

MEDIC A

Mais uma vez fazendo referência ao segundo

capitulo deste

trabalho, verificou-se

que as normas éticas sofrem influência do espaço territorial em que estão inseridas.
Como já notado, o CEPC pouco dispõe sobre publicidade profissional, sendo que
para verificar a adequação de uma norma internacional ao ambiente brasileiro, é prudente
analisá-la em face de outras disposições pátrias de mesma natureza.

Para comparação com as normas da IFAC serão utilizadas as disposições contidas
no Código de Ética e Disciplina da OAB e o Código de Ética Médica do CFM.
A opção pelo uso do Código de Ética e Disciplina da OAB deve-se ao fato do
direito estar profundamente enraizado na correta prestação de serviços contábeis. Já a
escolha do Código de Ética Médica deve-se ao fato de muitas vezes o contador assumir o
status de médico das empresas.
Coerente com o item anterior compara-se inicialmente a essência, a forma e o
alcance de cada norma em relação a publicidade.
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D) Enfoque, disposição das normas e alcance da publicidade permitida
Pontos

Cód. Ética da IFAC

CED da OAB

Enfoque

Publicidade Informativa e
Instrutiva

Publicidade Informa tiva e
Instrutiva

Disposição das
normas
Alcance da
Publicidade permitida

Agrupadas: Secki 7

Agrupadas: Capitulo IV

Restrito

Restrito

CEM do CFM
Publicidade
Informativa e
Instrutiva
Agrupadas: Capitulo
XIII

Restrito

ua ro 4 - intoque, disposição das normas e alcance da publicidade permitida
Fonte: elaborado pelo autor

Inicialmente, percebe-se claramente que as três normas citadas caminham na mesma
direção, ou seja, são especificas quanto ao assunto. Prevêem que a publicidade deve ser
realizada apenas com caráter informativo e instrutivo, agrupando as determinações em
setores especificos de seus ordenamentos e restringindo o público-alvo, o que não acontece
no CEPC.
Num segundo plano, tal qual o item anterior, comparam-se às normas propriamente

ditas. Da mesma forma que no item anterior, o texto contido nos quadros a seguir é uma

adaptação do que foi estabelecido pelos instrumentos normativos publicados. Em alguns
casos, entretanto, os textos também correspondem fielmente Aqueles publicados pelos

respectivos órgãos.
Ato simples e que inicialmente reveste um profissional da competência necessária
para um serviço é mencionar em atos de publicidade sua correta identificação profissional,
ou seja, seu nome completo e seu número de inscrição no órgão competente. Por isso a

inclusão deste tópico na análise:
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E) Identi fi cação profissional
IFAC

OAB

V Para figurar numa lista ou
indicador profissional, cada
item deve center apenas o
nome, endereço, nUmero do

telefone,
descrição
profissional ou qualquer outra
infonnação neees.shria para
que o usuário do indicado
profissional entre em contato
com a pessoa ou organização
a qual o item diz respeito.
Quadro 5 - Identificação profissional
Fonte: elaborado pelo autor
O exercício ilegal

CFM

norma
1 0 anúncio deve mencionar o nome 1 Nenhuma
completo do advogado e o número
identificada apesar de
da inscrição na OAB.
parecer haver uma
1 0 uso das expressiies 'escritório de
norma Elicits quanto ii
advocacia" ou "sociedade de
questão, pela qual
advogados"
deve
estar
geralmente se informa
acompanhado da indicação de
nome e C:RM.
ntimero de registro na OAB ou do
nome e do número de inscrição dos
advogados que o integrem.
V Veda a denominação de fantasia.

de profissão é crime previsto no código penal brasileiro.

Adotando medidas simples corno a identificação profissional na qual conste no mínimo

nome completo e inscrição no órgão competente, o indivíduo protege sua classe da
vinculação de noticias dessa natureza penal e também terceiros que possam ter necessidade

dos serviços prestados por ele e por sua classe.
Através

de uma identificação profissional minima, o indivíduo deixa claro a

terceiros que realmente trata-se de profissional competente para aquilo que possa propor
seu ato público.

Neste assunto, nota-se que a identificação sugerida pela IFAC, ao contrario da
OAB, não faz referência ao numero de inscrição no órgão competente. Quanto ao CFM,

apesar de sua norma calar-se a respeito do assunto, parece haver entre os profissionais
médicos uma consciência tácita no emprego desta identificação, sendo que muitos assim
procedem, o que não deixa de ser uma falha do seu código de ética.
Quando um individuo procura auxilio pro fi ssional, geralmente tende a pesquisar
vários profissionais

até optar por um. Neste sentido, fato que deve ser levado em

S6
-ideraçAo é o que externar para a coletividade. Está-se falando actora de titulos.
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F) Tit ' ! Inc
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1-tf-snrIri!lc
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O coutador nao devera fazer
uso
de nomeações
e
atividades
para
obter
vantagem
pessoal
profissional.
Títulos
e
qualificações
profissionais:
nenhuma
norma identificada ,

OAB
I ci
anúncio
referi..'ncia a
qualificações

CFM

pode

fazer

títulos
ou
profissionais,

especialização

técnicoassociações
culturais e cientificas.
I 0 anúncio de advogado não
deve mencionar, direta ou
indiretamente, qualquer cargo,
função pública ou relação de
emprego e patrocinio que tenha
exercido, passível de captar
clientela.

cientifica

e

I E vol-klo a,.. ra,:...L:_.• .ail.!k.. ■ ar
títulos email-Leos Li i Lc não
possam ser compro % ad, )s ou
especialidade para a qual não
esteja qualificado.

Quadro 6 - Títulos, nomeações, cargos e honrarias
Fonte: elaborado pelt) autor

perceptível que tanto a OAB quanto o CFM possibilitam a divulgação de titulos e

qualificações profissionais e cientificas, mas destaca-se que o coração destas normas
vincula tais adjetivos a uma prudente comprovação perante órgãos gabaritados para este

fim. Nas normas da IF AC, nenhuma disposição quanto à questão foi observada.
A IFAC apenas proibe a divulgação de nomeações e honrarias para a obtenção de
vantagem profissional. Determinações semelhantes carregam os ordenamentos éticos da
OAB e do CFM. Nota-se que estas previsões buscam resguardar o emprego, como já
alertado, de algum tipo de propaganda subliminar.
Mais um fato que deve ser observado quanto à publicidade profissional são as
características formais dos anúncios.
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G) Características formais dos anúncios
OAB

I FAC
1

Nenhuma

norma

1

identificada
literalmente.

0 anúncio não deve conter fotografias,
figuras, desenhos,
cores,
ilustrações,
logotipos, marcas ou simbolos incompativeis
com a sobriedade da advocacia, sendo
proibido o uso dos sirnbolos oficiais e dos que
sejam utilizados pela Ordem dos Advogados

do Brasil.
São vedadas referencias a valores dos
serviços, tabelas, gratuidade ou forma de
pagamento, termos ou expressões que possam
iludir ou confundir o público, informações de
serviços jurídicos suscetíveis de implicar,
direta ou indiretamente, captação de causa ou
clientes, bem como menção ao tamanho,
qualidade e estrutura da sede profissional.
1 É vedado tomar pública a relação de emprego
e patrocínio que tenha exercido, passível de
captar clientela, bem coma divulgar ou deixar
que seja divulgada a lista de clientes e
demandas.
É vedada a indicação expressa do seu nome e
1
escritório em partes externas de veiculo.
1 0 anúncio, no Brasil, deve adotar o idioma
português e, quando em idioma estrangeiro,
deve estar acompanhado da respectiva
tradução.
Quadro 7 - Características formais dos anúncios
Fonte: elaborado pelo autor

CFM
1 E vedado ao medico
divulgar intbrmação

sobre assunto
medico de fonna

sensacionalista.
promocional ou de
conteado inveridieo.

1

Quanto As características formais dos anúncios, a IFAC não apresenta nenhuma
norma. Em direção oposta caminha o CFM ao proibir a divulgação de assunto médico de
forma sensacionalista ou promocional. Também a OAB prescreve uma série de
determinações.
0 emprego de desenhos, logotipos, marcas, símbolos etc., inclusive quando
utilizados em partes externas de veículos, é vedado pela OAB sob o argumento de
incompatibilidade com a sobriedade da advocacia, buscando com a norma em tela a
discrição e o decoro. (FORNACIARI, 2000).
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Enaltecer uma imagem profissional pela declinação do número e nome de clientes
para a OAB também constitui conduta anti -ética, pois escritórios de dimensões
empresariais fazem parecer que são únicos na posse do conhecimento e da responsabilidade

adequada à boa prestação de serviços (FORNACIAR1, 2000).
O CFM, apesar da clara intenção de vedar a divulgação exercida de forma
sensacionalista e promocional, periga ter sua norma facilmente inócua por um simples
motivo: a indefinição exata de seus termos. Corrobora este pensamento a própria história da

ética contábil. 0 antigo código de ética do contador, por exemplo, proibia o anuncio
realizado de forma imoderada. Contudo, segundo Nasi (1996), esta proibição nunca serviu
real mente a seus

propósitos, pois até a sua revogação a expressão anunciar

imoderadamente carecia de uma correta definição e regulamentação.
Forma bastante usada quando se pretende divulgar algo é a forma escrita, por isso
agora compara-se as determinações no tocante a correspondências e publicações em geral.

H) Correspondências e Publicações
Não deve ser dado
destaque indevido ao
nome do contador em
quaisquer livretos ou
documentos emitidos
com
fins
de

treinamento

CFM

OAB

IFAC
,/

ou

seminfirio ,
Livretos
e outros
documentos mostrando
o nome do contador e
dando
informações
técnicas só podem ser
distribuídos para
assistência ao pessoal
ou a clientes ,

comunicados
e
1 Correspondências,
publicações, versando sobre constituição,
colaboração, composição e qualificação de
componentes de escritório e especificação de
especialidades profissionais, bem como
boletins informativos e comentários sobre
legislação, somente podem ser fornecidos a
colegas, clientes, ou pessoas que os solicitem
ou os autorizem previamente.
..1 Considera-se imoderado e portanto proibido o

anúncio profissional do advogado mediante
remessa de correspondência a uma coletividade,
salvo para comunicar a clientes e colegas a
instalação ou mudança de endereço, a indicação
expressa do seu nome e escritório ern partes
externas de veiculo, ou a inserção de seu nome
em anúncio relativo a outras atividades não
advocatieias, faça delas parte ou ado.

Quadro 8 — Correspondências e Publicações
Fonte: elaborado pelo autor

se'

tí vedado div ulgar

fora

do

meio

cientifico, processo

de tratamento ou
descoberta
cujo
valor ainda não
esteja

expressamente
reconhecido por
orgão competente.
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Todas as normas observadas anteriormente prevêem alguma determinação quanto
ao assunto. Enquanto a OAB é mais especifica quanto i questão, o CFM apenas combate a
divulgação de descoberta que não esteja expressamente reconhecida por órgão competente.
JA a IFAC utiliza os termos livros, livretos e outros documentos para qualificar sua forma
de publicação, todavia, observa-se que a expressão outros documentos pode trazer a forma
de inúmeros escritos, como já alertado anteriormente (itens 3.2.2.4 e 3.2.2.5). Porem alertase mais uma vez para o perigo da inobservância da norma quando esta tende a ser carente
de uma regulamentação.
Ressalte-se que hi ainda uma similaridade entre as determinações da IFAC e da
OAB. Ambas prevêem a necessidade de alguma vinculação por parte do profissional coin o
destinatário das publicações.
No intuito de tornar alguma coisa pública, outro instrumento que pode ser utilizado
é o emprego de placas e outdoors.
1) Placas e Outdoors.

IFAC
I Nenhuma norma identificada.

./

OAB
CFM
0 anúncio sob a forma de ./ Nenhuma norma identificada.
placas, na sede profissional
ou na residência do
advogado, deve observar
discrição quanto ao conteúdo,
forma e dimensões, sem
qualquer
aspecto
mercantilista,
vedada
a
utilização de "outdoor" ou
equivalente.

Quadro 9 — Placas e Outdoors
Fonte: elaborado pelo autor

Quanto ao emprego de placas e outdoors, o código da OAB é o único que dita algo.
Verifica-se que a norma deste deixa transparecer em suas razões intimas mais uma vez o
cuidado corn o exagero com que um tipo de publicidade pode ser empregado.
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Finalizando este item do trabalho, procede-se agora 6. comparação das normas no
que diz respeito á. publicidade efetuada por meios de comunicação de massa, assim
considerados a televisão e o rádio.
F) Veículos de Comunicação de Massa (Televisão e Rádio)

OAB

IFAC

CFM

v` E vedado ao médico
v o que um contador
que sua
permitir
disser
escrever
ou
na
participação
quando em entrevista ou
de
divulgação
cm proarama de radio e
em
medicos,
assuntos
reportagem
de
entrevista
na
imprensa,
televisão que trate de
qualquer veiculo de
televisionada ou de qualquer outro meio, para
profissional
matéria
de
comunicação
manifestação -proii ssional, deve visar a
não deve ter caráter
massa, deixe de ter
ilustrativos,
exclusivamente
objetivos
promocional, nem dele,
caráter
educacionais e instrutivos, sem propósito de
nem de sua firma; deve
de
exclusivamente
promoção pessoal ou profissional, vedados
ser apenas uma visão
e
esclarecimento
pronunciamentos sobre - métodos de trabalho
profissional objetiva do
da
educação
usados por seus colegas de profissão.
sob
assunto
coletividade.
./ 0 advogado deve abster-se de responder com
consideração.
habitualidade consulta sobre matéria jurídica, ,./ E vedado ao medico
consulta,
dar
nos meios de comunicação social, com
ou
diagnostico
intuito de promover-se profissionalmente.
prescrição
por
v". 0 advogado deve abster-se de debater, em
de
intermédio
qualquer veiculo de divulgação, causa sob
qualquer veiculo de
Seu patrocínio ou patrocínio de colega.
de
comunicação
:,/ 0 advogado deve abster-se de insinuar-se
massa.
pata reportagens e declarações públicas:
Quadro 10 - Veículos de Comunicação dc Massa (Televisão e Radio)
onte: elaborado pelo ailtor
..( É vedado o anúncio profissional através de
veiculação pelo radio e televisão,
•,/ 0 advogado que eventualmente participar de
programa de televisão ou de radio, de

Vê-se que é cristalina a intenção demonstrada nos ordenamentos quando estes
abordam a publicidade efetuada por televisão ou rádio. Sem exceção, todos pregam que a
exposição de um pro fi ssional nesses veículos deve possuir um caráter meramente
educacional e elucidativo.
Martins (2000, p.95), ao analisar as normas da OAB, sustenta que a vedação para
este tipo de publicidade "es -tá na impossibilidade de se avaliar a extensão e a ênfase que se
tenha dado ao texto, estabelecendo-se a concorrência desleal, pois os mais abastados teriam
melhores condições de produção de seus anúncios". Apesar da justificativa estar
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relacionada à norma da OAB, esta razão não deve divergir do entendimento para o
profissional contábil.
Em pesquisa junto à RBS TV (2005), objetivando o custo de trinta segundos em sua
programação, apenas para a região de Florianópolis e estabelecendo como paradigma
programas jornalísticos, chega-se d. situação abaixo.
G) Custo do tempo na televisão

Programa

Hora do programa

Bom dia SC
Bom dia Brasil
Jornal do Almoço
RBS noticias
Jornal Nacional
Jornal da Globo
Quadro 11 — Custo do tempo na Televiso
Fonte: elaborado pelo autor

Custo (em R$) por 30"

06:30
07:15
12:00

18:55
20:15
23:45

240,00
290,00
815,00
1.715,00
2.810,00
460,00

Acrescente-se, a estes dados, outros colhidos de Broering (2004) e Oliveira (2005)
que, ao pesquisarem a remuneração de contadores na grande Florianópolis, chegaram aos
números que seguem. Esclarece-se que os dados agrupados e apresentados abaixo se
referem somente a pro fissionais autônomos ou que trabalham em escritório de
contabilidade.
H) Média mensal da remuneração do contador
Fonte

Escritório (funcionário)

Pequenos escritórios (proprietário

Broering
633,00
765,00
Oliveira
Média
699,00
Quadro 12 — Média mensal da remuneracAo do contador
Fonte: elaborado pelo autor

ou sócio)
1.100,00
1.277,00
1.188,50

Constata-se de imediato a discrepância entre os valores recebidos pelo profissional
contador e o custo de exposição na mídia em tela. Se um profissional, na condição de
funcionário, que recebe em média R$ 699,00 (seiscentos e noventa e nove reais), desejasse
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tomar-se conhecido através da televisão e considerando o menor preço descrito no quadro

11 (onze) ou seja, R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), iria comprometer 34,5% (trinta e
quatro e meio por cento) de seu salário para adquirir Unicos trinta segundos em um mês
inteiro. Fora, é claro, os custos de produção do comercial.
Não hi como duvidar assim que a permissão de anúncios usando veículos de

comunicação de massa tende a privilegiar grandes escritórios, uma minoria se comparada
maioria de profissionais que são

funcionários ou pequenos e médios autônomos da área

contábil (CFC, 2003). Neste sentido, não há como se descartar a justificativa de
concorrência desleal apresentada por Martins (2000).
Entretanto, a televisão nap deve ser dispensada pelo profissional. Se a participação
deste engrandecer sua classe como um todo, deve ser mais um instrumento utilizado para
imprimir tangibilidade e concretude aos serviços profissionais de sua categoria.

3.5 PUBLICIDADE PROFISSIONAL DO CONTABILISTA: UMA ANÁLISE DO CASO
BRASILEIRO

Dados oficiais (CFC, 2003) apontam que em 2003 o número total de profissionais
submetidos ao CEPC no Brasil era de 335.124 indivíduos. Apenas como exemplo, no
Estado de Santa Catarina, entre os anos de 2000 e 2004, um total de 1342 novos

profissionais registraram-se no CRC/SC, o que perfaz uma média de 668 novos
profissionais a cada ano. A exemplo de Santa Catarina, em principio, esta tendência de
crescimento deve ser mantida, visto o número de instituições de ensino superior que
oferecem o Curso de Ciências Contábeis. Apenas na regido metropolitana de Florianópolis,
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algumas logo são identificadas: UNISUL, UNIVALI, FEAN, CESUSC, BARDDAL,

UFSC e, mais recentemente, Universidade de São José.
A psicologia explica (CORSINI, 2005) que todos os seres humanos trazem consigo
um impulso agressivo, que pode ser maximizado pelo meio, especialmente quando este traz
um grande número de individuos. Destarte, tal qual um animal, os seres humanos tendem a
reagir com maior agressividade quando possuem um grande número de concorrentes em
seu território. Neste cenário, akluns comportamentos agressivos são tolerados, outros,
proibidos.

Albertini (2005), em um ensaio sobre os pensamentos de Freud, afi rma que:
Os homens no são criaturas gentis que desejam ser amadas e que. no
máximo, podem defender-se quando atacadas: pelo contrario. são
criaturas entre cujos dotes instintivos deve-se levar em conta uma
poderosa cota de agressividade. Em resultado disso, o seu próximo 6,
para eles (...) alguém (...) a explorar sua capacidade de trabalho sem

compensação
No mundo moderno existem várias formas dos individuos se mostrarem agressivos,

algumas maléficas e outras benéfi cas. Considerando um ambiente profissional, pode-se
citar como benéfica o individuo que usa a concorrência como forma de motivação para
adquirir sempre mais conhecimento acerca de seu trabalho. Já um exemplo de concorrência

maléfica pode ser o uso de propaganda imoderada com o fim vazio de apenas tornar-se
conhecido, não levando em conta seu conhecimento ou a qualidade de seus serviços.
A contabilidade, desde os tempos de sua criação e especialmente na atualidade,

quando imposições de ordem legal norteiam a condução dos serviços, a confiança é a égide
fundamental na relação entre profissional e cliente. Esta esta condicionada a muitos fatores
observados no dia-a-dia, dentre os quais podem ser destacados a respeitabilidade, o zelo e a
diligência, a honestidade e a honradez.
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Uma propaganda, na busca pelo convencimento, pode lançar mão de vários

artificios publicitários, como grafismos, cores fortes, musica etc., contudo, por mais bem
feita que seja, não conseguirá revestir-se dos fatores acima destacados que geram a
confiança.

Pela leitura dos tópicos anteriores deste capitulo percebe-se claramente que

enquanto o CEPC coíbe apenas uma não agressão direta a outro contador e assegura a
propriedade cientifica, o código de ética da IFAC procura traçar como destino a valorização
da instituição Ciência Contábil, permitindo apenas a publicidade com este fim, rejeitando
aquela usada de modo puramente mercantil. 0 mesmo repúdio é encontrado nas

determinações da OAB e do CFM.
Atualmente não hi como se abster do fato de que a Contabilidade é exercida como
uma autêntica atividade empresarial, porém, a pessoa fisica ou jurídica que o faz não
pratica atos de comércio e, sim, presta serviços a clientes.
Por todo o exposto, é que se entende necessário uma maior especificação do CEPC

quanto à realização de publicidade profissional, sendo que dificilmente haverá algo mais
prudente para isso do

que observar as deliberações do órgão máximo, em nível

internacional, da categoria contábil, ou seja, a IFAC. E nada mais legitimo para embasar
esta opinião do que a própria busca pela harmonização das normas contábeis em caráter
internacional que vem ocorrendo nos últimos anos e que caminha na mesma direção de
normas éticas já existentes para outras classes no Brasil, como o Código de Ética e
Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil e o Código de Ética Médica do Conselho
Federal de Medicina.
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Nasi (1996, p.54), observando as normas do código de ética dos contadores

elaborado pela IFAC, alerta que alguns pontos devem ser fixados, definidos

e

regulamentados pelo CFC:

a) o tamanho dos anúncios pode ser limitado a 18x25 cm (nem página
inteira da Gazeta, nem tamanho de convite para enterro de nome de
classe media);
b) o conteúdo dos anúncios deve limitar-se a informar o nome, os
serviços prestados pelo profissional (como pessoa fisica ou como
empresa de serviços contábeis), seu enderego, telefone, fax e número
de registro profissional;
c) proibição de fazer referência de vantagem competitive de qualquer

espécie:
d)

proibição de menção de nome da empresa a que pertence, em
programas de rádio, televisão, bem como em entrevistas a jornais e

revistas;
permissão de referência à organização onde trabalha, no caso de
auditoria, a livros e artigos, e a trabalhos técnicos:
I) anúncios sobre trabalhos realizados para determinado cliente;
g) proibição de envio de publicações técnicas, de qualquer espécie, para
outras pessoas e organizações que não sejam seus clientes,
permitindo o envio para universidades e outros órgãos de ensino
vinculados à formação de contabilistas;
h) os portfólios e demais publicações destinadas a promover os serviços
devem limitar-se à descrição dos serviços, indicação do quadro
técnico e relação de clientes corno referência, desde que autorizados
por estes;
i) proibição de confecção de brindes, cartazes, decalcos e outras formas
de divulgação do nome da organização a que pertence;
j) promoção de eventos gratuitos com o objetivo de angariar clientes.
e)

Fazendo uma ligação com o Direito, freqüentemente no Brasil, as normas admitem
um caráter casuistic°, ou seja, são confeccionadas apenas no afogo de uma situação,
quando a única saída (ou pelo menos a mais fácil) é elaborar uma norma coibindo novas
ocorrências sobre antigos fatos abusivos, cuja conduta foi observada anteriormente, mas
que por falta de determinação contrária foram efetuados sem qualquer restrição.
Neste ponto, antes de esperar que muitos se afoguem e morram, seria prudente uma
transparente discussão entre os órgãos competentes para estabelecer parâmetros adjetivos
quanto ao emprego da publicidade para o profissional contabilista e organizações contábeis.
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4 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÓES

A presente pesquisa objetivou identi ficar e comparar as determinações éticonormativas da classe contábil em âmbito nacional e internacional no tocante à publicidade.
Para tanto, utilizou-se a técnica de analise de conteúdo. A partir da leitura do Código de
Ética do Profissional Contabilista do CPC, do Código de Ética para Contadores da IFAC,
do Código de Ética e Disciplina da OAB e do Código de Ética Médica do CFM,
identificaram-se similaridades e divergências quanto ao conteúdo das normas.
Verificou-se que a ética, num sentido abrangente, visa estabelecer parâmetros
comportamentais sobre o que é certo ou errado perante uma sociedade, e que estas
definições sofrem influências do ambiente, do tempo e da carga de caráter individual de
cada ser. Vista sob um prisma profissional, apurou-se que a ética procura resguardar da
dilapidação os conceitos de determinada categoria ao tornar unos os objetivos desta,
estabelecendo condutas a serem observadas por seus membros.
Pela compreensão das variáveis acima, notou-se que a exata previsão de todas as
proibições e deveres profissionais, chamadas de normas adjetivas, torna-se uma tarefa
particularmente dificil, de modo que os códigos de ética profissional, ai inserido o CEPC,
gozam também de normas de caráter estritamente subjetivas, denominadas substantivas.
Apesar disto, restou cristalina a observação de que o CEPC, quando trata da
publicidade, não limita o emprego de qualquer forma desta, mesmo que revestida pela
roupagem da propaganda, num caráter essencialmente mercantil, cerceando apenas a
agressão mútua através de anúncios que diminuam um colega. No entanto, percebeu-se que
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os outros códigos trabalhados desaprovam a utilização de publicidade com fins mercantins
quando o principal objetivo é a busca de clientes, estabelecendo como regra apenas a
publicidade institucional.
Entende-se ainda que o Código de Ética da MAC não caminha em direção oposta
ao pretendido por várias correntes de profissionais contadores no Brasil que objetivam
utilizar o marketing como instrumento valorizador da profissão, visto que o correto
conceito de marketing, ou ao menos o mais ético, dirige-se ao crescimento da profissão
como um todo e não apenas de um ou de poucos profissionais.
Considerando as idéias acima, chega-se

a conclusão de que, tal como as normas

puramente Éticas mudam seus conceitos, também o CEPC, ate para melhor adequar-se as
diretrizes internacionais, pode necessitar de uma discussão aprimorada sobre alguns temas,
entre eles a publicidade, abordada neste trabalho. Assim, apesar do fato de que a existência
de uma norma não garante a eliminação de uma conduta maléfica, ela ao menos sujeitará o
infrator, cuja conduta seja extremamente individualista, a alguma pena objetiva.
Por fim, seria interessante realizar uma pesquisa semelhante a esta, analisando-se
outros aspectos das normas referidas, ou mesmo uma análise mais aprofundada relativa a
publicidade quando esta emprega, por exemplo, meios de comunicação de massa. Com
uma base de dados na qual fosse possível comparar o custo anunciativo desses veículos e o
ganho do profissional contador, uma nova pesquisa traria uma contribuição significativa a
análise proposta neste trabalho.
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ANEXOS

Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil
Capitulo TV - Da Pub licidade

Código de Ética Médica
Capitulo )ffil - Publicidade e Trabalhos Científicos
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Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil
Titulo I
Da ttica do Advogado
Capitulo IV
Da Publicidade

Art. 28
0 advogado pode anunciar os seus serviços profissionais, individual ou
coletivamente, com discrição e moderação, para finalidade exclusivamente informativa,
vedada a divulgação em conjunto com outra atividade.
-

Art. 29 O anúncio deve mencionar o nome completo do advogado e o número da
inscrição na OAB, podendo fazer referência a títulos ou qualificações profissionais,
especialização técnico-cientifica e associações culturais e cientificas, endereços, horário do
expediente e meios de comunicação, vedadas a sua veiculação pelo radio e televisão e a
denominação de fantasia.
§ 1° Títulos ou qualificações profissionais são os relativos à profissão de advogado,
conferidos por universidades ou instituições de ensino superior, reconhecidas.
§ 2" Especialidades são os ramos do Direito, assim entendidos pelos doutrinadores ou
legalmente reconhecidos.
§ 3° Correspondências, comunicados e publicações, versando sobre constituição,
colaboração, composição e qualificação de componentes de escritório e especificação de
especialidades profissionais, bem como boletins informativos e comentários sobre
legislação, somente podem ser fornecidos a colegas, clientes, ou pessoas que os solicitem
ou os autorizem previamente.
§ 4 0 0 anúncio de advogado não deve mencionar, direta ou indiretamente, qualquer cargo,
função pública ou relação de emprego e patrocínio que tenha exercido, passivel de captar
clientela.
§ 5' 0 uso das expressões "escritório de advocacia" ou "sociedade de advogados" deve
estar acompanhado da indicação de número de registro na OAB ou do nome e do número
de inscrição dos advogados que o integrem.
§ 6" 0 anúncio, no Brasil, deve adotar o idioma português, e, quando em idioma
estrangeiro, deve estar acompanhado da respectiva tradução.
-

Art. 30 0 anúncio sob a forma de placas, na sede profissional ou na residência do
advogado, deve observar discrição quanto ao conteúdo, forma e dimensões, sem qualquer
aspecto mercantilista, vedada a utilização de "outdoor" ou equivalente.
-

Art. 31 O anúncio não deve conter fotografias, ilustrações, cores, figuras, desenhos,
logotipos, marcas ou simbolos incompatíveis com a sobriedade da advocacia, sendo
proibido o uso dos símbolos oficiais e dos que sejam utilizados pela Ordem dos Advogados
do Brasil.
-
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§ 1° São vedadas referências a valores dos serviços, tabelas, gratuidade ou forma de
pagamento, termos ou expressões que possam iludir ou confundir o público, infomiações de
serviços jurídicos suscetiveis de implicar, direta ou indiretamente, captação de causa ou
clientes, bem como menção ao tamanho, qualidade e estrutura da sede profissional.
§ 20 Considera-se imoderado o anúncio profissional do advogado mediante remessa de
correspondência a uma coletividade, salvo para comunicar a clientes e colegas a instalação
ou mudança de endereço, a indicação expressa do seu nome e escritório em partes externas
de veiculo, ou a inserção de seu nome em anúncio relativo a outras atividades não
advocaticias, faça delas parte ou não.
Art. 32 - O advogado que eventualmente participar de programa de televisão ou de rádio,
de entrevista na imprensa, de reportagem televisionada ou de qualquer outro meio, para
manifestação profissional, deve visar a objetivos exclusivamente ilustrativos, educacionais
e instrutivos, sem propósito de promoção pessoal ou profissional, vedados
pronunciamentos sobre métodos de trabalho usados por seus colegas de pro fissão.
Parágrafo único. Quando convidado para manifestação pública, por qualquer modo e
forma, visando ao esclarecimento de tema jurídico de interesse geral, deve o advogado
evitar insinuações a promoção pessoal ou pro fissional, bem como o debate de caráter
sensacionalista.
Art. 33 - 0 advogado deve abster-se de:
1 - responder com habitualidade consulta sobre matéria jurídica, nos meios de
comunicação social, com intuito de promover-se profissionalmente;
11 - debater, em qualquer veiculo de divulgação, causa sob seu patrocínio ou
patrocínio de colega;
ill - abordar tema de modo a comprometer a dignidade da profissão e da instituição
que o congrega;
IV - divulgar ou deixar que seja divulgada a lista de clientes e demandas:
V - insinuar-se para reportagens e declarações públicas.
Art. 34 - A divulgação pública, pelo advogado, de assuntos técnicos ou jurídicos de que
tenha ciência em razão do exercício profissional como advogado constituído, assessor
jurídico ou parecerista, deve limitar-se a aspectos que não quebrem ou violem o segredo ou
o sigilo profissional.

76

Código de ttiea Médica
Resolução CFM n°1.246/88, DE 08.01.88
(D.O.U. 26.01.88)
Capitulo XIII Publicidade e Trabalhos Científicos
-

É vedado ao medico:
Art. 131 Permitir que sua participação na divulgação de assuntos médicos, em qualquer
veiculo de comunicação de massa, deixe de ter caráter exclusivamente de esclarecimento e
educação da coletividade.
-

Art. 132
Divulgar informação sobre o assunto medico de forma sensacionalista,
promocional, ou de conteúdo inveridico.
-

Art. 133 Divulgar, fora do meio cientifico, processo de tratamento ou descoberta cujo
valor ainda não esteja expressamente reconhecido por órgão competente.
-

Art. 134 Dar consulta, diagnóstico ou prescrição por intermédio de qualquer veiculo de
comunicação de massa.
-

Art. 135 Anunciar títulos científicos que não possa comprovar ou especialidade para a
qual não esteja qualificado.
-

Art. 136 Participar de anUncios de empresas comerciais de qualquer natureza, valendo-se
de sua profissão.
-

Art. 137 Publicar em seu nome trabalho cientifico do qual não tenha participado: atribuirse autoria exclusiva de trabalho realizado por seus subordinados ou outros profissionais,
mesmo quando executOos sob sua orientação.
-

Art. 138 Utilizar-se : sem referência ao autor ou sem a sua autorização expressa, de dados,
inform avõos ou opiniões ainda não publicados.
-

Art. 139 Apresentar como originais quaisquer idéias, descobertas ou ilustrações que na
realidade não o sejam.
-

Art. 140 Falsear dados estatisticos ou deturpar sua interpretação cientifica.
-

