
TERMO DE A.'USTAMENTO DE CONDUTA

REFERÊNCIA, Processos Éticos no 144/2021 e t4S/2021

O COT{SELHO REGTOT{ÂL DE ODOTiTOLOGIA DO PARÂ Á,
autarqua -ederal, criadc í,teta lei 4.324/64, CNpl n. 76.661.099.0001-34, com sede

admrnistratrva na AveÍIdô F4anoet Rtbas, 2281, 14ercês, Cuíttba/pR, neste ato
representãdo 2('i sí,u PresideÍ.te, Dr. Aguinaldo Coelho de Farias, brasiteiro,
casado, crrurqiâo-dentrstê inscrito no CRO/PR sob n. 9.087, neste Termo denor,Inddo
CRO/PR, e de cutro lddo, PATRICIA MÂRCHEZINI LOPES !4ORAIS LTDÂ, pessoa

lurídica de Dírerto Pnvêdl, inscritô Fo CNPI no 38.537.843/0001-02, com inscrição no

CROIPR 4972. com !e.le na Avenida Souzà Naves, no 522, Zonô 01, Cianorte - pR,

representada pela s( r-ra administradora Patricla Marchêzini Lopes üorrls,
represenlad.r felD dd,.,c.'gado Dr. RoCotfo de t'larchi Ribeiro - OABIPR 81.202,

denomrnada Farô fins deste instrurnento como COI.IpROHIsSÁRIA,

COTT§"IDERANDO o que drspôe a Let 7.347/BS, em seu artrgo
5ê, rncrso Iv, assrm com.) o Códroo de Defesa do ConsumrdoÍ;

CANSIDERANDO a Decisão CRO/PR t0/2013, que estabe/ece

norÍ,as sob1. os serytços de fiscalização, padroniza termo de a)uste de conduta e
concltaçõo ótrco cisciphnar, e dá cutras providênctes;

CONSIDER NDO, que às atnburções institucionais do CRO/PR

é sr.lperviscnar a etrca píoírssionôi, trabathâr pelo desempenho ético, pelo prestígio e
bom conceit,) ,Jn prof,:são, e atuaÍ na píateçâo dâ socledade contrâ os ma:eficios
or,undôs de c,lndJtas rlíirias ô,, ,inbito da Odontologiâ;
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CONSIOERANDO, a Lei 5.091/66, art. 70 e Resolução CFO

118/2012, qLe rprova o Código õe Étrca Odontológrca, art.44, t - que proíbem a
dtvulgacão oe erpÍessa-.s ou rmageits de Antes e Depots, com preços, servrços

9rat\,jrtos, 'ngd.ltdadr de paglmento, ou outras formas que tmpliquem
comercralização da Odortologiô ou contrane do disposto neste Códtgo.

RESOLVEM frrnrar J presente TERitO DE ÂrUSÍÂHENTO DE
CONDUTÂ - TAC -, com ful(r., no.lrtrgo So, §60, da Lei federat 7.347/g5 e na

coníormrdaoe dc ,:lue al Ixo est,.bell,ctdo:

cúUsUt-l 1.. A Col,lpRortttssÁRtA reconhece a autoria peta

realrzação ,le pa,lfletâgcm com õbordagem a transeuntes em frente à clinica, bem
como, pela divulgação srs segur'1te! dnunctos em apltcatlvo de mensagem WhatsApp:
'Es:ética Vip - trrpeza, aplrcôç;o de flúor e raspagem ô cada 6 meses; mars um
clareamento oor ano"; romerte ate 31/07 por 24,90',:..que tat fazer um clareamento
câseiro com valo" ben, pequenrr,inhoT Na clínrca Sorridents de Ctanorte temos....;
'você ganhou uÍna timp.za de l3to de btcardonãto gratuita conosco.,, Vamos marcâr
um hôóno pora você r?a lizar sua l,mpeza", como comprovam documentos êncaÍtâdos
nos processos em refe!.êncta.

cúusut l 2à. A coMpRoMISsÁRIA, como modo de sotução
do cdso, cornprc-Írete-,,e a partir do dia subsequente da assinatura do presente
jnstrunento, Fêzer .ess.rr e não Íeiterâr a divulgação de todo e qualquer anúncios que
contrarie a Lai 5,081/a,6, o Códrgo de Etica Odontotógrca e o Código de Defêsa do
consumido' pôr todos os meios de anúncios e veicuros de pubricidadê, dentre outrãs
vedaçôes.

CúUSUU 3ã. A frscãlização do CRO/pR acompanhará o
curnpnntento desse Te;mo, agindo ein contínua fiscalização, pelo período de 02
(dois) anoÍ, e enlrt rá re'làtório periódico do cumprimento do quanto firmado.

cúusut-l 4., Este Termo de Ajustamento de conduta será,
dtvJlgado pê o sriio de nternet do CRO/pR, com o que concorda o
coupnor,rrssÁnra.
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CLÂUSULA 5.. Em caso de descumpnmento de quaisquer das

obrigaçôes Dactuad,rs nas Cláusuias 2à do presente TAC, a COMpROutSSÁnll se

obriga ro f..]qãÍrlcrto (1 .mJltd de R$ IO.OOO,OO (dez mll reais) e multã diárià no

valor de Rí I C.lJ,00 mil rítâts), a contar do segundo dÍa de veiculação, caso a

publicidad€ tenh. caí(rle. de conttnutdade, tncrdindo a multa até a cessação da

iníração, s(:nr prelui ,- de eventuais danos porventura causados tndivídua ou

coletivdmen(e aos consu -nidores

F.rrrgrafo único, As multas previstas nâ cláusulô S,
eventudlmente êl rcadi. cecorrsnle deste TAC serâo recolhidas ao Fundo de quê trâta o

artrgo 57 da Ler n. 8.07:/90 e artrgo 13 da Let n.7.347185.

CLÁUSULÀ 6.. As multas ora pactuadas não são substitutrvas
da obngagão, que remanescerá â aplicação das mesrnas, sem pre;uízo da execução
judlcial destc Termo.

CLAUSULÂ 7., Este ÍAC produztr.t seus eÍeitos legais a partir
da data dê sua assrnatura com valldâde afê 02 (dois) anos, podendo ser prorrogado,

caso haja necesstdade, e terá í.ficáciê de Título Executivo Extrdjudicial, nÕs exatos
terrnos do ã.tigo 50 § 6c da Lei o.7.347/85.

cúusUta 8.. O TAC inte.rompe a prescnção da ação punrtrva
por se lratôr de ioluçôr, concti ntóía no âmbito destã Autarquià, à luz do dtsposto o
artrgo 20, Il, da Ler íedúa|9,873/99.

CúUSULA 9à. As obrigações e cominações prevtstas neste TAC

ob.E3m a cOfpnOUtSSÁUÂ, bem como, os seus sóclos e eventuats sucessores a
qLalquer t'tulo c à qualqucr tempo.

CúUSULA 10à, Fica eteito o foro da Cômarca Curitibà para
dinmir euarsquer dúvrdas ou litígros que versem sobre a questão do objeto deste
Termô.

E, por est.rrem asstm combrnados, firmam o presente TAC em
du3s ,,ns de igLar tcor o vôror, que terá encácia de títuro executivo extrajudiciar, na
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forma do Aí1. 50, § 60 c.lrr Let /.34)/gS, sendo neste ato por todos asstnados e vistado
pela Procuradofla lu-id,( a do CRO/PR.

Cuntiba, 29 de julho de 2022.

CONSELI'IO REGI ODONTOLOGIA DO PÂRANA

ndre Mazzetto
Procurador luridico

oAB/PR 45.138

Q.:-^- L .-
Pâtrícia Marchezinl Lopes Morals

Sócra administradora

de Màrchi Ribeiro

oAB/PR 81.202
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