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CONSIDERÂNDO o que dispõe a Lel 7.347/gS, em seu arflgo
50, inclso IV, assim como o Código de Defesa do Consumidor;

CON§IDERANDO a Decisão CRO/PR 7O/2O13, que esraâelece
normas sobre os serulços de ftscalização, padronlza termo de aluste de condutà e
conclllação é co dtscipttnar, e dá outras providênclas;

CONS"IDERANDO, que as atrtbuições tnsutucionats do CRO/PR
é supervisionar à ética profissional, trabalhar pelo desempenho ético, pelo prestígio e
bom conceito da profissão, e atuar na proteção da sociedade contra os marefícios
oriundos de condutas ilícitas no âmbito da Odontologia;
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O COXSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ,
autarquia Federal, criado pela Lei 4.324164, cNpJ n, 76.661.099. O00t -34, com sede
admlnistrativa na Avenida Manoel Ribas, 22g1, Mercês, Curitiba/pR, neste ato
representado por seu presidente, Dr. Aguinerdo coetho de Farias, brasireiro,
casado, cirurgião-dentista inscrito nô cRo/pR sob n. g.og7, nestê Termo denominado
cRo/pR, e de outro tado, GAR,ALH. & VIEIRA CúNI.A oDoilToLóGIcn r.foa,
Pessoa Jurídlca de Direitô privado, ínscrita no CNpl no 33,029.3g710001_6g, com
inscrição CRO/PR 4408, com sede na Rua luvenal Carvalh o, no 127 _ CEp gt.320-1g5,
Fazendinha, na crdade de currtiba - pR, representada pero sócio administrador cD
Josá Girllherme Lima de C.ryalho _ CRO/PR 1g.zO3, asslsfldo pela advogada Dra,
MarÍlla Gabriera. Antunes de castro Romero - oAB/pR 58.145, denominada para fins
deste instrumento como COI{PRO}iISSÁRIA,
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CúUSULA 3a. A fiscatizaçâo do CRO/PR acompanhará ocumprlmento desse Termo, agindo em contÍnua fiscallzação, pelo período de 0â(dois) anos, e êmitirá relatório periódico oo .rrnp.irn"nto r" Ora* ,rínld". '= "
CúUSUfÁ 4!. Estê Termo de Ajustamento de Conduta será,divulgado pelo sí o de internet do CRO/PR, com o que concorda acoHpROMISSÁRrÀ

*, fui/ronod Rtrot ZB, - Cur,ttt[ _ ri _ .,Y,ac: (os,i,r) W!'/!5AX> Fà,: líÃÍlíi) Z9tug *oiu.o.roü.ora.bt _uF,toojr.o&,rtr

CONSIDERANDO, a Lei 5.081/66, aft.. 7o e Resolução CFO ,LL8/2012, que aprova o Código ae Ética odontológica, aft.44, t - gue proÍbem adivulgação de expressões ou lmagens de Antes e Depois, com preços, serviçosgratultos, modalidades de pagamento, otj outras formas que impliquemcomerciallzaçáo da Odontologia ou contrarie do disposto neste Códlgo.

RESOLVEM f;rmar o presente TERitO OE ATUSTAMEí|TO DEcOí{DUTA - TAc -, com futcro no artiso so, §60, O"' .;, ;;.;;r_rir, ; ,; .conformidade do que abaixo estabêlecido:

. cúusulA 1.. A coMpRorr{rssÁRrA reconhecê a àutoria dêanúncros pubriiitários 
'rregurares 

na rede sociar Facebook *pra 
Merhor Fazendinha clce Região" com as seguintês expressões: "apenas 50 vagas para razer sua prótesêflx9"; I'parcelamento a partir de Rg 360,00,,; ..condtções 

espectals. e ..Implantes
qpenas 50 vaEas'; "você vai podêr fazer todos os seus implantes, mas somente esseçnês isso serát possÍvêl de uma forma incrlvelmente facilitada,,, como comprovamdocumentos êícartados nos processos em referêncla.

cúusulA 2â. A colfpRourssÁRrA, como modo de sotuçãodo @so' compromete'se a partir do dra subsequente da assinatura do presente .lnstrumento, fazer cessar e nâo rerterar a divurgação de todo e quarguer anúncro quecontrarte a Lei 5'081/66, o códlgo de Ética odontotógtca e o códrgo oe oeresa aJconsumrdor, por todos os meros de anúncros e veícuros o" il;J; ;lr,." "_r;vedações.

CLÁUSULA 5s. Em caso de descumprimento de quaisquer dàsobrigações pactuadas nas cráusulas 2a do presente TAc, a colrpRo,tssÁRtA se
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CúUSUI l 10.. Fica eleito o foro da Comarca Curitiba paradirimÍr quaisquer dúvldas ou lÍtíglos que versem sobre a questão do objeto desteTermo.

. r E, por estarem asslm combinados, firmam o presente TAC emduas viàs de igüal teor e valor, que terá eficácia de título executivo extrajudicial, na

Ae' No'a'r Ribo+ 22a1 - Cwtibo - pa - Forlc: (oeí41) ,,25/95*. Fox: (oaa1t 1025,,5U) ototu.@ao*,oto.bt -,ru*.ttoof.otab,

obriga ao pagamento de multa de R$ 1O.OOO,oO (dêz mll reals) e multà diária novalor de Rg ,.OOO,0O (mil reais), a contar do sêgundo dia de vetculação, caso.apublicrdâde tdnha caráter de continuidade, inciatnao a murta até a cessação da .infração' sem prejuízo de evêntuãis danos porventura causàdos indivÍdua oucoleavamente aos consumidores. rr r(r'vrqué

paragraÍo únlco. Às multas previstas na cláusula 5aeventuarmente apricada decorrente deste TAC serão recorhidas ao Fundo de que trata oaÉlgo 57 da Lei n. B.O7g/gO e artigo 13 da Let n. 7.347/As.

cúusulA 6., As murtas ora pactuadas não são substitutivasda obrlgação, que remanescêrá a aplicação das mesm:
judicial deste Termo. 

-vrY v qv,Loeou uds mesmas' sem prejuíZo da execuçãO

CúUSULA 7r. Este TAC produzirá seus efeitos Íegais a parflrda dôta de sua asslnaturâ com valldade dG g2 (dots) anos, podendo ser prorrogado,caso ha,a necessidade, e terá eflcácra de tturo Execurvo Extrajudiciar, nos exatostermos do artigo 50 § 6ô dà Lei n.7.341/gS.

cúusuLA gâ. o TAC lnterompe a prescrição da ação puntflvapor se_tratâr de sorugâo concriatórra no âmbrto desta Autarquia, à ruz do drsposto iraÉígo 20, IV, da Lêi federal 9.g73l99. 
úv vrePvJ,J

cúusulA ga. As obrlgações e cominações prevtstas neste TAcobrigam a CoilpnoHtssÁRlA, bem como, os seus sóclos e eventuals sucessores aqualquer título e a gualquer tempo,
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Art. 50, § 60 da Lei 7.34:,/8J,sendo neste atopela Procuradorra Jurídica do cRo/pR. 
por todos assinados e vistado

Curitiba. 26 de agosto de 2022.
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Màríliã Gabtlcla mtuíeioe castno Rotrlero

Alexandre ,rlazzetto
Procurador Jurídico

oAB/PR 45.138

e Limã de crrvalho
cRo/PR 18.703

oAB/PR 58.14s
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