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TERMO OE AJUSTAMENTO DE CONDUTA

REFERÊNC|A. Processos Éticos ne Ut/2ltg, ne ytl/20t9 e ne 7$/2019.

O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PÂRAÍ{Á,

autarquia Federal, criado pela Lei 4.324/64, CNPJ n. 75.561.099.0001-34, com sede

administratíva na Avenida Manoel Ribas, 2281, Mercês, Curitiba/PR, neste ato

representado por seu Presidente, Dr, Aguinaldo Coelho de Farlas, brasileiro, casado,

cirurgião-dentista inscrito no CRO/PR sob n. 9.087, nestê Termo denominado CRO/P& e

de outro lado, ODONTo CENTER coNsutTóRlo oDOÍ{TOLÓGICO S/S [TDA, Pessoa

lurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ np 13.009.623/0@l-77, com inscriÉo no

CRO/PR 2088, com sede na Rua Pedro lvo, ne 267, Centro, na Cidade de Curitíbe - PR (com

entrada da clínica, conf. orientação da Fiscalização, na Al Doutor Muricy, ne 372, Centro,

na Cidade de Curitiba - PR), representada pelo sócío CD Shadi Abdulle - CRo/PR 21.994,

denominado para fins deste instrumento como CoMPROMÍSSÁR|O,

CONSIDERANDO o que dispõe a Lei 7.34285, em seu artigo 5c,

inciso lV, assim como o Códlgo de Defesa do ConsumidoÍ;

CONSIOERANAO a Decisão CRO/PR 10/2013, que estoôerece

normos sobre os servlços de fiscolitoçõo, podrcniza termo de ojuste de conduto e

concilioção ética discipllnor, e dó outros providênclos;

CONSTDERANüO, que as atrlbuições institucionais do CRO/PR é

supervisionar a étíca profissional, trabalhar pêlo desempenho étlco, pelo prestí8io e bom

concelto da proÍlssáo, e atuar na proteção da socledade contra os maleflclos oriundos de

condutas illcitas no âmblto da Odontolo8la;
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CONS,DERANDO, a tei S.O8t/66, art. 7e e Resolução CFO
118!2A12, que aprova o Côdigo de Ética Odontológice, art.44, I - que proíbem a divulgação
de exgressôes ou imagens de Antes e Depois, com preços, serviços gratuitos, modalidades
de pagamento, ou outras formas que impriquem comerciarização de odontorogia ou
contíarie do disposto neste Código.

CúUSuU 1!. o cOMpROMtSSÁRlO reconhece a autoria dê

anúncios publicitários irregulares em banner na sala de espera da clínica com as seguintes

expressões: "Condições especiais"; "parcelamento em até 94x,,. Ainda, pela veiculação na

emissora "Band Curitiba" durante o programa "Os donos da bola,,, contendo: .As

primeiras trinta ligações terão exames gÍetuitos para a realização do implante dentário";

"Manter a promoção... avaliação gratuitâ"; "Porque a especialidade de vocês e implante

dentário? Sim"; "Somos especialistas em odontologia estética", contudo sem o registro da

referida especialidade junto ao CFO. Além do mais, tambem reconhecem a utilização do

Nome Fantesia "Odonto Cente/', com endereço diverso do constante neste termo, qual

seie, na Rua XV de Novembro, ne 412, Centro, na Cidade de Curitiba - PR, contudo, sem a

constituição da Pessoâ JuÍídica iunto à Junta Comercial do Paraná e, por lógico, sem

registro da mesma no CRO/PR, como comprovam documentos encartados nos processos

em referência.

cúUsU[A 2!. o coMPROMlssÁRlo, como modo de solução do

caso, compromete-se a partir do dia subsequente da assinatura do presente instrumento,

fazer cessar e não íeiteraÍ a divulgação de todo e qualquer anúncio que contrãtle a Lei

5.OBt/66, o Código de Ética Odontológica e o Código de DeÍesa do Consumidor, por todos

os meios de anúncios e veículos de publicldade, dentre outras vedações.

RESOLVEM íirmar o presente TERMo DE AJUSTAMENÍo DE

CONDUÍA - TAC -, com íulcro no ârti8o Ss, §5s, da Lei ferleral 7.347lB5 e na

conÍormidade do que abaixo estabetecido:
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CúUSUIA 3!. A fiscalização do CRo/pR acompanhará o
cumprimento desse Termo, agindo em contínua fiscalização, pelo período de 02 (dols)
anos, e emitirá relatório periódico do cumprimento do quanto íirmado.

cúusuLA 4!. Este Termo de Aiustemênto de conduta será,

divulgado pelo sítio de internet do cRo/pR, com o que concorda o coMpRoMtssÁRto,

CúUSULA S!. Em caso de descumprimento de quaisquer das

obrigações pactuadas nas cráusulas 2E do presente TAc, o coMpRoMrssÁRro se obriga

eo pagamento de multa de R$ 10.000,@ (der mil reaisf e multa diária no valor de Rs

1'000,00 (mil reais), a contar do segundo dia de veicuração, caso a pubricidade tenha

caráter de continuidade, incidindo a multa até a cessação da infração, sem prejuízo de

eventuãis danos porventura causados indivíduâ ou coletivamente aos consumidores.

paragrafo único. Às multas previstas na cláusula 5. eventualmente

aplicada decoÍr€nte deste TAC serão recolhidas ao Fundo de que trata o artigo 57 da Lei n.

8.O78/9O e artigo 13 da Lei n.7.347/85.

CLÁUSULA 6s. As multas ora pactuadas não são substitutivas da

obrigação, gue remanesceíá a aplicação das mesmas, sem prejuízo da execução judicial

deste Termo.

cúUsUtA 7!. Este TAc produrirá seus eíêitos legais a pânir da

data de sua assinatura com valldade de 02 (dols) anos, poclendo ser prorrogado, caso haja

necessidade, e teÍá eÍicácia de Tílulo [xecutlvo Extra,udicial, nos exatos termos do artigo

5a § 6e da Letn.7.347185.

CúUSUIÁ 8t, O TAC interrompe a prescriç§o da ação punitivà por

sc tíàtaÍ de solução concrliatória no ámbito deltô Autârqula, à luz do disposto o artigo 2c,

lv, da lei lederal9.87f /99.
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CúUSUU 91. As obrigaçôes e cominações previstas neste TAC

obrigam o conapnonalssÁRlo, bem como, os seus sócios e eventuais sucessoíes a
qualquer título e a qualquer tempo.

CúUSUU 10r. Fica eleito o foro da Comarca Curitiba para dlrímir
quaisquer dúvidas ou litígios que versem sobre a questão do objeto deste TeÍmo.

E, por estarem assim combinados, fírmam o pÍesente TAC em duas
vias de igual teor e varor, que têrá eficácia de títuro executivo extrajudiciar, na forma do
Art. 5e, § 6e da Lei 7.347 /gS, sendo neste ato por todos assinados e vistado pela

Procuradoria Jurídica do CRO/pR.

Curitiba, 26 de outubro de 2022.
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