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DECISÃO N° 01/2013 - CRO/PA

o Presidente do Conselho Regional de Odontologia do Estado do Pará, no exercício de suas

atribuições regimentais, cumprindo deliberação da Plenária, em reunião realizada em no dia 03

de abril de 2013, considerando a necessidade de melhor regular as propagandas da área

odontológica que veiculam em sua jurisdição a vista da entrada em vigor do Código de Ética

Odontológica pela Resolução CFO-118/2012

Resolve:

Art. 1° - Será considerado como infrator ético por aviltamento a profissão, conforme previsto no

artigo 44, inciso VII do Código de Ética Odontológica, quem utilizar-se, tanto no nome da clinica

como em suas propagandas, de expressões como: popular, do povo, pop, para todos, e

demais similares depreciativas ao exercício da odontologia.

Art. 2° - Será tido como irregular as propagandas de consultório que utilizarem-se de nome

fantasia, por ser este restrito a pessoa jurídica, e assim estará incorrendo nas infrações éticas

previstas no art. 44, inciso I e VII, além de incorrer também na manifesta gravidade do art. 53,

inciso 11, todos do Código de Ética.

Art. 3° - Conforme previsto no art. 43, inciso V, é permitido aos consultórios odontológicos o

uso de logomarca e/ou logotipo, desde referido "símbolo" não induza a existência de pessoa

jurídica, ou caracterize pessoa jurídica.

Parágrafo único: em caso de denotar pessoa jurídica será considerado incorrendo na infração

ética prevista no art. 44, inciso I, por ser propaganda enganosa e que contraria o disposto no

art. 43, todos do Código de Ética.

Art. 4° - Esta Decisão entra em vigor a partir desta data, independente de sua publicação

oficial.

Belém-Pa, 03 de abril de 2013.
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