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ÉTICA NA PRÁTICA

UM	BaLanÇo	Da		
aUTorreGULaMenTaÇÃo	PUBLiCiTÁria	eM	2019

VeJa	MinUTa	Do	CaLenDÁrio	De	reUniÕeS	Do	ConSeLHo	De	ÉTiCa	Para	2020	–	ÚLTiMa	PÁG.	

•		o	Conar	abriu	302	processos	éticos	ao	longo	de	2019,	
número	um	pouco	menor	do	que	no	ano	anterior,	
quando	foram	324	os	processos	abertos.

•		Seguindo	tendência	já	observada	nos	últimos	anos,	
denúncias	de	consumidores	motivaram	a	maioria	dos	
processos	éticos	abertos	pelo	Conar	em	2019	–	208	–,	
chegando	a	quase	70%	do	total,	número	pouco	abaixo	
do	registrado	em	2018.	

•		empresas	associadas	ao	Conar	responderam	por	quase	
17%	dos	processos	abertos,	enquanto	que	os	propostos	
pelo	Conar,	de	ofício,	foram	quase	13%.

•		os	meses	de	março,	junho	e	outubro	se	destacaram	na	
abertura	de	processos,	31,	33	e	32,	respectivamente.

•		em	2019,	foram	promovidas	32	reuniões	de	conciliação.

•		Peças	publicitárias	veiculadas	em	internet,	em	todas	as	
suas	faces,	responderam	pela	maior	parte	dos	processos	
abertos	em	2019:	69,5%,	um	novo	recorde.	em	2018,	
se	chegou	a	63,6%	do	total.	

•		o	Conselho	de	Ética	do	Conar	promoveu	104	reuniões	
de	julgamento	em	suas	oito	câmaras,	sediadas	em	São	
Paulo,	rio,	Brasília,	Porto	alegre	e	recife.	ao	longo	do	
ano,	150	conselheiros	participaram	de	ao	menos	uma	
vez	das	reuniões.

•		Foram	julgados	durante	o	ano	passado	329	processos	
pelo	Conselho	de	Ética.	Três	quartos	deles	terminaram	
com	alguma	penalização	aos	anunciantes	e	suas	
agências.

•		Pouco	mais	da	metade	dos	processos	julgados	
envolveram	peças	publicitárias	de	quatro	segmentos	
anunciantes:	alimentos,	sucos	e	refrigerantes,	Bebidas	
alcoólicas,	Medicamentos,	cosméticos	e	outros	
produtos	e	serviços	para	saúde	e	Moda,	lojas	e	varejo.

•		em	sua	maioria,	os	questionamentos	envolveram	a	
veracidade	da	apresentação	das	mensagens	
publicitárias,	seguidos	pela	sua	adequação	à	
legislação	vigente.

ano	teve	novo	recorde	de	processos	éticos	envolvendo	publicidade	veiculada	em	internet.	
Denúncias	de	consumidores	levaram	à	abertura	de	quase	70%	dos	processos	

Processos instaurados em 2019 por mídia

		TV	–	13,5%
		rádio	–	1,2%
		Jornais	–	1,9%
		revistas	–	1,2%
		internet	–	69,5%
		Mídia	exterior	–	8,0%
		embalagem	–	3,5%
		Ponto	de	Venda	–	1,2%

		internet	(Geral)	–	42,9%
		redes	Sociais	–	39,1%
		Vídeo	online	–	14,3%
		e-mail	Marketing	–	3,7%

Total de processos instaurados: 302
Cada caso pode ter mais de uma mídia
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a	reprodução	total	ou	parcial	dos	textos	aqui	
publicados	é	permitida	desde	que	citada	a	fonte.

impedir	que	a	publicidade	enganosa	ou		
abusiva	cause	constrangimento	ou	
prejuízo	a	consumidores	e	empresas.

■	Fundado	em	1980	e	com	o	por	publi	ci	tá	rios	
e	cida	dãos	de		outras	pro	fis	sões,	o	Conar	é	uma	
orga	ni	za	ção	não	gover	na	men	tal	que	aten	de	a	
denún	cias	de	con	su	mi	do	res,	auto	ri	da	des,	asso-
cia	dos	ou	for	mu	la	das	pela	pró	pria	dire	to	ria.	as	
denún	cias	são	jul	ga	das	pelo	Conselho	de	Ética,	
garan	tin	do-se	amplo	direi	to	à	defe	sa	e	ao	contra-
ditório	às	partes.	Se	a	denún	cia	tiver	pro	ce	dên	cia,	
o	Conar	reco	men	da	alte	rar	ou	sus	tar	a	vei	cu	la	ção	
do	anún	cio.	o	Conar	não	exer	ce	cen	su	ra	pré	via	
sobre	peças	de	publi	ci	da	de;	ocupa-se	ape	nas	do	
que	já	foi	vei	cu	la	do.	o	Conar	é	man	ti	do	pela	con-
tri	bui	ção	das	prin	ci	pais	enti	da	des	da	pu	bli		ci	da	de	
bra	si	lei	ra	e	seus	filia	dos	–	anun	cian	tes,	agên	cias	
e	veí	cu	los.	os	mem	bros	dos	Conselhos	Superior	e	
de	Ética	tra	ba	lham	volun	ta	ria	men	te	para	o	Conar.

nossa	missão

impedir	que	a	publicidade	enganosa	ou
abusiva	cause	constrangimento	ou	prejuízo	a	
consumidores	e	empresas.

■	Fundado	em	1980	e	composto	por	publi	ci	tá	rios	e	cida-
dãos	de		outras	pro	fis	sões,	o	Conar	é	uma	orga	ni	za	ção	não	
gover	na	men	tal	que	aten	de	a	denún	cias	de	con	su	mi	do	res,	
auto	ri	da	des,	asso	cia	dos	ou	for	mu	la	das	pela	pró	pria	dire-
to	ria.
■	as	 denún	cias	 são	 jul	ga	das	 pelo	 Conselho	 de	 Ética,	
garan	tin	do-se	amplo	direi	to	à	defe	sa	e	ao	contraditório	às	
partes.	Se	a	denún	cia	tiver	pro	ce	dên	cia,	o	Conar	reco	men	da	
alte	rar	ou	sus	tar	a	vei	cu	la	ção	do	anún	cio.
■	o	Conar	é	man	ti	do	pela	con	tri	bui	ção	das	prin	ci	pais	enti-
da	des	da	pu	bli		ci	da	de	bra	si	lei	ra	e	seus	filia	dos	–	anun	cian-
tes,	agên	cias	e	veí	cu	los.
■	os	mem	bros	dos	Conselhos	Superior	 e	de	Ética	 tra	ba-
lham	volun	ta	ria	men	te	para	o	Conar.

nossa	missão entidades	fundadoras	do	Conar
•	aBa	–	associação	Brasileira	de	anunciantes
•	aBaP	–	associação	Brasileira	de	agências	de	Publicidade
•	aBerT	–		associação	Brasileira	de	emissoras	

de	rádio	e	Televisão
•	aner	–	associação	nacional	de	editores	de	revistas
•	anJ	–	associação	nacional	de	Jornais
•	CenTraL	De	oUTDoor

entidades	aderentes
•	aBraTeL	–	associação	Brasileira	de	rádio	e	Televisão
•	aBTa	–	associação	Brasileira	de	Televisão	por	assinatura
•	FeneeC	–		Federação	nacional	das	empresas

exibidoras	Cinematográficas
•	iaB	Brasil	–	interactive	advertising	Bureau	(mídia	interativa)

nÚMeroS	FinaiS	Do	Conar	eM	2019
Processos	abertos 302
Processos	julgados 329
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Continuação	da	capa

Processos instaurados em 2019 por...
...autoria

...Questionamento

		Consumidores	–	68,9%
		associados	–	16,9%
		Conar	de	ofício	–	12,9%
		Conselho	Superior	–	1,3%

		respeitabilidade	–	8,3%
		responsabilidade	Social	–	10,3%
		Sustentabilidade	–	0,4%
		adequação	às	Leis	–	17,6%
		apresentação	Verdadeira	–	39,5%
			Cuidados	com	o	Público	infantil	–	5,9%
		Direitos	autorais	–	2,0%
		Discriminação	–	0,6%
		Diversos*	–	1,6%
		identificação	Publicitária	–	7,1%
		Padrões	de	Decência	–	0,2%
		Propaganda	Comparativa	–	6,5%

Total de processos instaurados: 302

Total de processos instaurados: 302

...Setores	envolvidos

			Medicamentos,	outros	Produtos	
e	Serviços	para	Saúde	–	13,6%

		Moda,	Lojas	e	Varejo	–	11,3%
		outros	Setores	–	16,2%
		Produtos	de	Limpeza	–	0,3%
		Telecom	–	8,6%
		Veículos,	Peças	e	acessórios	–	4,6%
		alimentos,	Sucos	e	refrigerantes	–	13,9%
			Bebidas	alcoólicas	–	14,2%
		Brinquedos	–	2,3%
		educação,	Cursos	e	ensino	–	3,3%
		indústria	eletro-eletrônica	–	3,6%
			investimentos,	Bancos,	
Cartões	de	Crédito	–	7,9%

Total de processos instaurados: 302

Cada caso pode ter mais de um enquadramento

*	Depreciação	de	imagem;	estímulo	a	excessos;	excesso	em	mídia-exterior;	
indução	a	atividade	ilegal;	indução	a	violência;	leal	concorrência;	
ofensa	à	dignidade;	proteção	e	uso	de	marcas	de	terceiros;	proteção	à	
intimidade;	publicidade	de	serviços	de	saúde;	segurança	e	acidentes

Sustações	 	 	20,7%

advertências	 	 	21,7%

alterações	 	 	32,4%

arquivamentos	 	 	25,1%

Resultados das 
decisões em 2019            
Total de processos julgados: 329

Cada representação pode ser julgada em mais 
de uma instância

		25	a	34	anos	–	32%
		35	a	44	anos	–	25%
		18	a	24	anos	–	16%
		45	a	59	anos	–	15%

		60	anos	ou	mais	–	7%
		n/i	–	3%
		até	17	anos	–	2%

		Homens	–	56%
		Mulheres	–	44%

...Gênero	e	Faixa	etária

		Sudeste	–	63%
		Sul	–	20%
		nordeste	–	10%
		Centro-oeste	–	6%
		norte	–	1%

...região

Queixas de consumidores recebidas
em 2019 por...
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VERACIDADEoS	aCÓrDÃoS	De	
DeZeMBro/2019
Veja	resumo	dos	acórdãos	das	representações	
julgadas	pelo	Conselho	de	Ética	em	dezembro,	em	
sessão	conjunta	realizada	dia	5,	em	São	Paulo,	e	em	
sessão	ordinária	dia	6,	no	recife.

Participaram	das	reuniões	60	conselheiros:	
adriana	Pinheiro	Machado,	alano	Vaz	alarcão	

Júnior,	aline	amorim,	aloísio	Lacerda	Medeiros,	ana	
Carolina	Pescarmona,	andré	Luiz	Costa,	andré	Luiz	
Duarte	Dias,	andréa	Pontual	ribeiro,	angela	rehem,	
antonio	Jesus	Cosenza,	Carlos	Chiesa,	Claudio	
Fernandes	Paixão,	Claudio	Kalim,	Camila	Félix	
Moreira,	Candice	Buckley,	Cléo	nicéas,	Cristina	De	
Bonis,	Cyd	alvarez,	eduardo	Martins,	emmanuel	
Públio	Dias,	enrico	Gianelli,	Fabi	Soriano,	Fernanda	
Tomasoni,	Guilherme	Malik	Parente,	Hiram	Baroli,	iúri	
Gomes	Leite,	Jorge	Tarquini,	José	Francisco	eustachio,	
José	Francisco	Queiroz,	José	Maurício	Pires	alves,	José	
Pereira	Guabiraba,	Juliana	Vansan,	Karla	Patriota,	
Larissa	alves	da	Silva	Moré,	Licínio	Motta,	Luiz	
Fernando	Constantino,	Luiz	roberto	Valente	Filho,	
Manoel	Zanzoti,	Marcelo	Benez,	Marcelo	Migliori,	
Marcio	Soave,	Maria	Tereza	Sadek,	Marlene	Bregman,	
nelcina	Tropardi,	nivaldo	alves	Galindo	Filho,	Paulo	
Fernandes	neto,	Patrícia	Picolo,	Paulo	Zoéga,	Pedro	
renato	eckersdorff,	reinaldo	Gilli	Costa	da	Silva,	
renata	Garrido,	ricardo	ramos,	roberto	nascimento,	
rubens	da	Costa	Santos,	ruy	Lindenberg,	Telmo	
Borges	Flor,	Valéria	Sombra,	Vanessa	Vilar,	Vitor	
Morais	de	andrade	e	Wagner	Mendes	Filho.

	�a	Unilever	representou	no	Conar	contra	claim	na	embala-
gem	dos	sabonetes	La	Flore	e	La	Fruta,	da	concorrente	Dave-
ne,	atribuindo	a	eles	várias	vantagens	pelo	fato	de	terem	base	
vegetal.	Para	a	denunciante,	os	claims	podem	levar	o	consu-
midor	a	engano,	argumentando	que	“é	de	conhecimento	téc-
nico	que	a	base	de	um	produto	não	é	suficiente	para	garantir	
os	benefícios	e	superioridade	alegadas	por	Davene”.	

em	resposta,	a	anunciante	defendeu	a	veracidade	dos	claims,	
discorrendo	genericamente	sobre	cada	um	deles	e	ponderando	
as	vantagens	de	um	produto	que	prescinde	de	ingredientes	ani-
mais.	a	Davene	ainda	 juntou	 laudo	de	 laboratório	atestando	a	
intensidade	da	fragrância	dos	seus	produtos	em	relação	a	dois	
produtos	de	outros	fabricantes	e	laudo	próprio	sobre	desempe-
nho	de	solubilidade.	reunião	de	conciliação	entre	as	partes	pro-
movida	pelo	Conar	levou	a	Davene	a	concordar	com	alterações	
em	seu	site	e	na	embalagem	dos	sabonetes.	a	Unilever,	porém,	
não	 concordou	 com	 a	 proposta,	 pelo	 que	 a	 representação	 foi	
levada	a	julgamento	no	Conselho	de	Ética.

a	relatora	de	primeira	instância	propôs	a	alteração,	por	con-
siderar	 não	 comprovadas	 as	 alegações	 de	 superioridade	 dos	
sabonetes	Davene.	ela	 concedeu	o	prazo	de	120	dias	para	a	
alteração	dos	claims	constantes	das	embalagens.	Seu	voto	foi	
aceito	por	unanimidade.

a	Davene	recorreu	da	decisão,	mas	ela	foi	confirmada	por	
unanimidade	 pela	 câmara	 recursal,	 seguindo	 proposta	 do	
relator	de	segunda	instância.	ele	concordou,	em	linhas	gerais,	
com	a	decisão	inicial.

“	DaVene	–	La	FLore	e	La	FrUTa	–	BeneFÍCioS	
Da	BaSe	VeGeTaL“

•	 representação	nº	146/19,	em	recurso	ordinário
•	 autora:	Unilever	Brasil	
•	 anunciante:	Davene
•	 relatores:	Conselheiros	aline	rocha	almeida	amorim	e	

antonio	Jesus	Cosenza
•	 Primeira	Câmara	e	Câmara	especial	de	recursos
•	 Decisão:	alteração
•	 	Fundamento:	artigos	1º,	3º,	4º,	6º,	17,	23,	27,	parágrafo	

1º	e	2º,	32	e	50,	letra	“b”,	do	Código	
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	�Para	 consumidor	 de	 itajubá	 (MG),	 anúncio	 divulgando	
promoção	em	embalagem	de	papel	higiênico	carece	de	infor-
mação	considerada	por	ele	como	essencial.	Para	participar	da	
promoção,	é	necessária	a	compra	conjunta	de	 três	embala-
gens	do	produto,	não	sendo	aceitas	compras	separadas.	Tal	
informação	 não	 está	 presente	 na	 embalagem,	 apenas	 no	
regulamento	da	promoção.	

a	 Santher	 defendeu-se,	 negando	 motivação	 à	 denúncia.	
Para	 ela,	 a	 promoção	 está	 corretamente	 comunicada,	 na	
embalagem	e	no	regulamento,	no	site	da	empresa.

o	relator	de	primeira	 instância	concordou	com	os	 termos	
da	 denúncia	 do	 consumidor	 e	 propôs	 a	 alteração,	 sendo	
acompanhado	por	unanimidade.	Propôs	também	advertência	
à	 anunciante	 pelo	 fato	 de	 não	 haver	 tempo	 hábil,	 dada	 a	
duração	da	promoção,	para	corrigir	as	embalagens.	esta	reco-
mendação	foi	aprovada	por	maioria	de	votos.

a	Santher	recorreu	da	decisão,	mas	ela	foi	confirmada	por	
unanimidade	 pela	 Câmara	 especial	 de	 recursos,	 seguindo	
proposta	do	 relator	de	 segunda	 instância,	que	 referendou	a	
decisão	inicial.	

	�Quatro	 consumidores,	 residentes	 no	 rio	 (rJ),	 Marabá	
(Pa)	 e	 Salvador	 (Ba),	 questionaram	 no	 Conar	 campanha	
em	mídia	exterior	e	TV	do	Banco	Santander,	para	ela	cria-
da	pela	Y&r,	divulgando	o	título	de	capitalização	Din	Din	
Santader,	 prometendo	 ganhos	 sem	 maior	 clareza	 sobre	 a	
natureza	da	operação.

a	defesa	conjunta	enviada	pelo	anunciante	e	sua	agên-
cia	argumentou	que	o	anúncio	faz	uso	da	técnica	publici-
tária	do	teaser,	com	as	explicações	sobre	a	modalidade	de	
aplicação	sendo	detalhadas	quando	a	mensagem	é	conhe-
cida	em	seu	todo.

estas	 e	 outras	 explicações	 foram	 aceitas	 pelo	 autor	 do	
voto	vencedor,	pelo	arquivamento,	que	entendeu	ser	ineren-
te	ao	serviço	anunciado	a	existência	de	condições	e	previ-
sões	contratuais	em	fonte	complementar.	Seu	voto	foi	apro-
vado	por	maioria.

“	SanTHer	–	Do	CarrinHo	Pro	CarrÃo“ “	Din	Din	SanTanDer“

•	 representação	nº	214/19,	em	recurso	ordinário
•	 autor:	Conar	mediante	queixa	de	consumidor	
•	 anunciante:	Santher
•	 relatores:	Conselheiros	antonio	Toledano	romero	e	

emmanuel	Públio	Dias
•	 Quinta,	Sexta,	Sétima	e	oitava	Câmaras	e	Câmara	

especial	de	recursos	
•	 Decisão:	alteração	e	advertência	
•	 Fundamento:	artigos	1º,	3º,	6º,	23,	27	e	50,	letras	“a”		

e	“b”,	do	Código

•	 representação	nº	251/19
•	 autor:	Conar,	mediante	queixa	de	consumidor	
•	 anunciante	e	agência:	Banco	Santander	Brasil	e	Y&r	
•	 Voto	vencedor:	Conselheiro	Guilherme	Parente
•	 Primeira	e	Terceira	Câmaras
•	 Decisão:	arquivamento	
•	 Fundamento:	artigo	27,	nº	1,	letra	“a”,	do	rice
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	�Consumidor	de	Campina	Grande	(PB)	questionou	a	veraci-
dade	de	afirmação	de	“conceito	máximo	no	MeC”	em	anún-
cio	em	mídia	exterior	da	Unifacisa,	com	sede	naquela	cidade	
da	Paraíba.	Diligência	 realizada	pelo	Conar	 constatou	notas	
abaixo	do	citado	no	anúncio.

em	sua	defesa,	a	anunciante	 informou	considerar	veraz	a	
afirmação,	explicando	que	ela	está	associada	apenas	aos	cur-
sos	 que	 obtiveram	 nota	 cinco	 em	 Conceito	 de	 Curso	 pelas	
suas	faculdades	de	medicina,	nutrição	e	outras,	devidamente	
destacadas	na	peça	publicitária.

o	relator	não	acolheu	esta	e	outras	explicações	da	defesa	
e	recomendou	a	alteração.	ele	considerou	que,	por	existirem	
três	tipos	de	avaliação	do	MeC,	é	necessário	deixar	claro	ao	
consumidor	o	tipo	da	nota	máxima	recebida	por	cada	um	dos	
cursos	da	Unifacisa.	Seu	voto	foi	aceito	por	unanimidade.

“	CenTro	UniVerSiTÁrio	FaCiSa	–	noTa	
MÁXiMa	no	MeC	–	5	eXCeLÊnCia”

•	 representação	nº	254/19
•	 autor:	Conar	mediante	queixa	de	consumidor	
•	 anunciante:	Centro	Universitário	Facisa	–	Unifacisa
•	 relator:	Conselheiro	iúri	Gomes	Leite
•	 oitava	Câmara
•	 Decisão:	alteração	
•	 Fundamento:	artigos	1º,	3º,	6º,	23,	27	e	50,	letra	“b”,		

do	Código
	�Consumidor	de	ribeirão	Preto	(SP)	questionou	a	apresen-

tação	de	velocidade	de	serviço	de	acesso	à	internet	em	anún-
cio	no	site	da	net	Claro.

a	anunciante	defendeu-se,	considerando	o	anúncio	verídi-
co,	podendo	atribuir	a	dúvida	do	consumidor	a	um	provável	
erro	de	digitação,	prontamente	corrigido.

o	relator	aceitou	as	explicações	da	net	Claro,	propondo	o	
arquivamento	da	representação.	Seu	voto	foi	aceito	por	una-
nimidade.	

“	CLaro	–	VeLoCiDaDe	MBPS”

•	 representação	nº	260/19
•	 autor:	Conar,	mediante	queixa	de	consumidor	
•	 anunciante:	Claro
•	 relator:	Conselheiro	Cláudio	Kalim
•	 Segunda	e	Quarta	Câmaras
•	 Decisão:	arquivamento	
•	 Fundamento:	artigo	27,	nº	1,	letra	“a”,	do	rice
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	�Consumidor	 de	 Campina	 Grande	 (PB)	 enviou	 e-mail	 ao	
Conar	 questionando	 a	 veracidade	 de	 anúncio	 veiculado	 em	
site	pela	Vivo,	sobre	a	disponibilidade	de	tecnologia	4.5G	para	
acesso	à	internet.	indo	adiante	no	site,	o	consumidor	verificou	
que	a	tecnologia	não	está	disponível	na	cidade.	

em	sua	defesa,	a	anunciante	enfatiza	que	destacou	em	seu	
anúncio	 link	para	que	os	consumidores	consultem	a	 lista	de	
municípios	onde	o	serviço	é	disponibilizado,	havendo	informa-
ção	quanto	à	limitação	territorial	dos	serviços.

o	relator	aceitou	estes	e	outros	argumentos	da	defesa	e	
propôs	o	arquivamento	da	representação,	sendo	acompanha-
do	por	unanimidade.

•	 representação	nº	263/19
•	 autor:	Conar,	mediante	queixa	de	consumidor	
•	 anunciante:	Vivo
•	 relator:	Conselheiro	Guilherme	Parente
•	 Primeira	e	Terceira	Câmaras
•	 Decisão:	arquivamento	
•	 Fundamento:	artigo	27,	nº	1,	letra	“a”,	do	rice

	�Consumidor	de	Canudos	(Ba)	enviou	e-mail	ao	Conar	con-
tra	anúncio	em	redes	sociais	da	cerveja	Devassa.	Para	ele,	há	
referência	ao	universo	infantil	na	peça	publicitária,	ao	associar	
bebidas	 alcoólicas	 a	 “geladinho”,	 nome	 de	 guloseima	 nor-
malmente	consumida	por	crianças.

a	anunciante	defendeu-se,	negando	motivação	à	denúncia.	
além	de	considerar	que	o	anúncio	não	contraria	as	recomen-
dações	do	Código	para	a	publicidade	de	cerveja,	informou	que	
a	postagem	foi	dirigida	a	usuários	maiores	de	idade.

a	 relatora	 aceitou	 os	 argumentos	 da	 defesa	 e	 propôs	 o	
arquivamento.	 ela	 considera	 “muito	 importante	 que	 os	 pais	
não	transfiram	sua	responsabilidade	para	os	anunciantes,	uma	
vez	que	sabe-se	hoje	que	as	crianças	sem	supervisão	interagem	
com	sites,	blogs	e	redes	sociais	nem	sempre	adequadas	ao	uni-
verso	infantil”.	Seu	voto	foi	aceito	por	unanimidade.

“	GeLaDinHo,	UMa	DeLÍCia	TroPiCaL	Do	BraSiL.	
CoMo	DeVaSSa,	a	PUro	MaLTe	TroPiCaL”

“	no	ViVo	PrÉ-PaGo	VoCÊ	naVeGa	no	4.5G	
CoM	oFerTaS	QUe	CaBeM	no	BoLSo”

•	 representação	nº	234/19
•	 autor:	Conar,	mediante	queixa	de	consumidor	
•	 anunciante:	Heineken	–	Brasil	Kirin
•	 relatora:	Conselheira	Cristina	De	Bonis
•	 Segunda	e	Quarta	Câmaras
•	 Decisão:	arquivamento	
•	 Fundamento:	artigo	27,	nº	1,	letra	“a”,	do	rice
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CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

	�reclamação	 de	 consumidora	 de	 Bombinha	 (SC)	 motivou	
esta	representação,	contra	anúncio	em	TV	e	redes	sociais	da	
Casa	 Pio	 Calçados.	a	 denunciante	 considera	 haver	 na	 peça	
publicitária	apelo	de	consumo	vocalizado	por	menor	de	idade,	
com	o	propósito	de	impingir	consumo,	prática	reprovada	pelo	
Código.

a	 defesa	 enviada	 pela	 anunciante	 negou	 motivação	 à	
denúncia,	informando	ter	suprimido	a	frase	“quero	um	sapa-
to”	do	anúncio.

o	 relator	 propôs	 o	 arquivamento	 da	 representação,	 por	
entender	que	ele	não	desrespeita	as	recomendações	da	ética	
publicitária.	Seu	voto	foi	aceito	por	unanimidade.

“	PÁ	PÉ	Pio	É	na	CaSa	Pio”

•	 representação	nº	242/19
•	 autor:	Conar,	mediante	queixa	de	consumidor	
•	 anunciante:	Casa	Pio	Calçados
•	 relator:	Conselheiro	Wagner	Mendes	Filho
•	 oitava	Câmara
•	 Decisão:	arquivamento	
•	 Fundamento:	artigo	27,	nº	1,	letra	“a”,	do	rice

	�anúncio	em	TV	do	Facebook	atraiu	reclamação	de	consu-
midora	paulistana.	numa	breve	cena,	o	anúncio	mostra	uma	
criança	de	pouca	 idade	encostando	a	boca	na	grade	de	um	
ventilador	 doméstico.	 a	 consumidora	 teme	 a	 exibição	 de	
exemplo	de	prática	altamente	perigosa.

o	anunciante	defendeu-se,	alegando	que	o	anúncio	é	des-
tinado	a	público	maior	de	idade	e	que	há	uma	mulher	perto	
da	criança	em	todas	as	cenas	do	filme.

o	relator	não	acolheu	os	argumentos	da	defesa	e	propôs	
a	alteração,	concordando	com	a	crítica	da	consumidora.	Seu	
voto	foi	aceito	por	unanimidade.

“	FaCeBooK	GrUPoS”

•	 representação	nº	249/19
•	 autor:	Conar	mediante	queixa	de	consumidor	
•	 anunciante:	Facebook
•	 relator:	Conselheiro	ruy	Lindenberg
•	 Segunda	e	Quarta	Câmaras
•	 Decisão:	alteração	
•	 Fundamento:	artigos	1º,	3º,	6º,	33,	37	e	50,	letra	“b”,		

do	Código	
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	�Consumidor	paulistano	enviou	e-mail	ao	Conar,	reclaman-
do	 contra	 publicidade	 de	 empreendimento	 imobiliário	 da	
eztec,	em	formato	de	folheto	colocado	em	saco	plástico	junto	
com	caixa	de	giz	de	cera	e	outros	utensílios	escolares	e	distri-
buído	a	alunos	do	Colégio	emilie	de	Villeneuve.	a	distribuição	
foi	autorizada	pela	direção	da	escola.	Para	o	consumidor,	a	ini-
ciativa	é	reprovável,	ferindo	várias	recomendações	do	Código	
Brasileiro	de	autorregulamentação	Publicitária.

em	sua	defesa,	a	eztec	informou	ter	determinado	a	sus-
tação	imediata	da	iniciativa	e	reiterou	seu	respeito	estrito	às	
recomendações	da	ética	publicitária.	Já	a	instituição	de	ensi-
no	 afirmou	 em	 sua	 defesa	 entender	 que	 a	 oferta	 poderia	
interessar	 aos	 pais	 dos	 seus	 alunos,	 pelo	 que	 autorizou	 a	
distribuição.

a	relatora	considerou	“profundamente	inadequado	e	anti-
ético	uma	instituição	de	ensino	se	associar	e	dar	aval	a	um	
projeto	 comercial	 qualquer”,	 ao	 permitir	 que	 uma	 criança	
“seja	usada	como	veículo	de	propaganda,	como	instrumento	
de	 acesso	 aos	 pais”.	 Quanto	 à	 construtora,	 ela	 considerou	
haver	desconhecimento	das	regras	que	regem	a	publicidade	
que	envolve	crianças	e	adolescentes.	recomendou	a	sustação	
da	ação	e	a	advertência	à	eztec	e	ao	Colégio	emilie	de	Ville-
neuve.	Seu	voto	foi	aceito	por	unanimidade.

•	 representação	nº	267/19
•	 autor:	Conar	mediante	queixa	de	consumidor	
•	 anunciantes:	eztec	e	Colégio	emilie	de	Villeneuve
•	 relatora:	Conselheira	Marlene	Bregman
•	 Primeira	e	Terceira	Câmaras
•	 Decisão:	Sustação	e	advertência	
•	 Fundamento:	artigos	1º,	3º,	6º,	37	e	50,	letras	“a”	e	“c”,	

do	Código

	�Consumidora	 paulistana	 questionou	 no	 Conar	 a	 clara	
identificação	 publicitária	 de	 postagem	 em	 redes	 sociais	 da	
influenciadora	 Juju	 norremose	 divulgando	 o	 produto	 Dila	
Pump,	 de	 responsabilidade	 da	adaptogen	 Science	 Brasil.	a	
direção	do	Conar	questionou	também	a	veracidade	de	apre-
sentação	 do	 produto,	 proposto	 como	 capaz	 de	 melhorar	 o	
desempenho	físico	de	quem	o	ingere.

adaptogen	Science	Brasil	e	a	influenciadora	foram	regular-
mente	notificados	da	abertura	do	processo	ético	pelo	Conar	e	
convidados	a	enviar	defesa,	mas	optaram	por	não	fazê-lo.

a	relatora	deu	plena	razão	tanto	à	crítica	da	consumidora	
quanto	a	da	direção	do	Conar.	Propôs	a	sustação	agravada	
por	advertência	a	adaptogen	Science	Brasil	e	Juju	norremo-
se.	Seu	voto	foi	aceito	por	unanimidade.

“	aDaPToGen	SCienCe	e	JUJU	norreMoSe	–	
De	VoLTa	ao	PUMP”

“	eZTeC	e	CoLÉGio	eMiLie	De	ViLLeneUVe	–	
arTiS	JD.	PrUDÊnCia”

•	 representação	nº	259/19
•	 autor:	Conar	mediante	queixa	de	consumidor	
•	 anunciantes:	adaptogen	Science	Brasil	e	Juju	norremose
•	 relatora:	Conselheira	Larissa	alves	da	Silva	Moré
•	 Segunda	e	Quarta	Câmaras
•	 Decisão:	Sustação	e	advertência	
•	 Fundamento:	artigos	1º,	3º,	6º,	9º,	23,	28,	30,	33,	letra	

“c”,	e	50,	letras	“a”	e	“c”,	do	Código	e	seu	anexo	H

CRIANÇAS E ADOLESCENTES IDENTIFICAÇÃO PUBLICITÁRIA
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RESPONSABILIDADE SOCIAL

	�Consumidores	 residentes	 em	 Fortaleza	 (Ce),	 reunidos	 no	
Movimento	 Mobilidade	 Ceará,	 enviaram	 e-mails	 ao	 Conar,	
protestando	contra	filme	em	TV	promovendo	serviço	de	táxi.	
os	 consumidores	 consideraram	 que	 o	 anúncio	 se	 apoia	 no	
medo	para	promover	seus	serviços,	além	de	ser	desrespeitoso	
para	 com	motoristas	de	aplicativos.	o	 filme	 informa	que	há	
um	 motorista	 de	 aplicativo	 sendo	 investigado	 por	 quatro	
casos	de	estupro.

em	 sua	 defesa,	 a	 rádio	 Táxi	 Capital	 Fortaleza	 informou	
considerar	que	o	anúncio	se	refere	a	falsos	motoristas	de	apli-
cativo,	 não	 questionando	 em	 momento	 algum	 a	 atividade	
legal	e	regulamentada.

o	relator	deu	razão	aos	consumidores,	considerando	que	a	
mensagem	publicitária	desrespeita	vários	artigos	do	Código	
Brasileiro	 de	 autorregulamentação	 Publicitária.	 Por	 isso,	
votou	pela	sustação	agravada	por	advertência	à	anunciante.	
Seu	voto	foi	aceito	por	unanimidade.

“	rÁDio	TÁXi	CaPiTaL	ForTaLeZa	–	aPP	
CaPiTaL	TÁXi”

•	 representação	nº	155/19
•	 autor:	Grupo	de	consumidores	
•	 anunciante:	rádio	Táxi	Capital	Fortaleza
•	 relator:	Conselheiro	Paulo	Fernandes	neto
•	 oitavo	Câmara	
•	 Decisão:	Sustação	e	advertência	
•	 Fundamento:	artigos	1º,	3º,	6º,	19,	20,	24	e	50,	letras	

“a”	e	“c”,	do	Código	

	�anúncio	em	mídia	exterior	da	aguardente	Pitú	ultrapassa,	
no	entendimento	de	consumidora	paulistana,	as	recomenda-
ções	do	Código	para	publicidade	do	gênero.	o	anúncio	é	ilus-
trado	 com	 copos,	 imagens	 de	 pessoas,	 frutas	 e	 grafismos.	
Também	a	frase	acima	excederia	as	recomendações	da	ética	
publicitária.	Segundo	o	anexo	a	do	Código,	a	publicidade	em	
mídia	exterior	de	bebidas	alcoólicas	deve	se	limitar	à	exibição	
do	produto,	sua	marca	e	slogan,	sem	apelo	de	consumo,	com	
a	exibição	de	frase	recomendando	o	consumo	responsável.			

a	anunciante	refutou	as	críticas	ao	seu	anúncio,	informan-
do	ter	usado	apenas	o	slogan	da	campanha	e	considerando	o	
uso	de	foto	de	um	garoto-propaganda	e	recursos	gráficos	de	
extrema	importância	para	o	clima	na	peça	publicitária	e	que	
em	nada	afetam	as	recomendações	centrais	do	Código.

a	relatora	escreveu	em	seu	voto	entender	os	argumentos	
da	defesa,	mas	considerou	 indiscutível	que	o	anúncio	ultra-
passou	 as	 recomendações	 do	 Código.	 Por	 isso,	 propôs	 a	
advertência	à	Pitú,	aprovada	por	unanimidade.	Seu	voto	foi	
complementado	 pela	 recomendação	 de	 alteração,	 acolhida	
por	maioria.	o	autor	do	voto	complementar	considerou	opor-
tuno	 manifestação	 do	 Conselho	 de	 Ética	 pela	 retirada	 do	
anúncio,	 caso	 ele	 venha	 a	 ser	 exibido	 novamente,	 pela	
supressão	da	foto	do	garoto-propaganda.

“	PiTÚ	–	UM	Dia	É	Da	reSenHa,	o	oUTro	
TaMBÉM”

•	 representação	nº	149/19
•	 autor:	Conar	mediante	queixa	de	consumidor	
•	 anunciante:	Pitú
•	 relatora:	Conselheira	andréa	Pontual	ribeiro,	com	voto	

complementar	de	nivaldo	Galindo	Filho
•	 oitavo	Câmara	
•	 Decisão:	alteração	e	advertência	
•	 Fundamento:	artigos	1º,	3º,	6º	e	50,	letras	“a”	e	“b”,	do	

Código	e	seu	anexo	a
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	�Consumidores	 de	 Campina	 Grande	 (PB)	 e	 Cajamar	 (SP)	
denunciaram	ao	Conar	campanha	em	jornal,	internet	e	redes	
sociais	da	Philip	Morris,	com	o	título	acima.	os	consumidores	
entendem	 que	 a	 campanha	 promove	 o	 chamado	 “tabaco	
aquecido”,	produto	cuja	comercialização	é	proibida	no	Brasil.

em	sua	defesa,	a	anunciante	explicou	que	a	campanha	não	
tem	 caráter	 comercial,	 visando	 fomentar	 discussão	 sobre	
alternativas	ao	cigarro	convencional.

o	relator	reconhece	o	que	definiu	como	“uma	linha	tênue”	
entre	o	que	a	propaganda	expõe	e	o	que	seria	sua	real	fina-
lidade.	ele	concluiu	pelo	arquivamento	da	representação,	sen-
do	acompanhado	por	maioria	pelos	 conselheiros	presentes,	
que	aceitaram	o	seu	ponto	de	vista:	“devemos	lembrar	que	
fomentar	a	discussão	e	o	debate	democrático	sobre	a	regula-
mentação	de	produtos	derivados	do	tabaco	e	outros	produ-
tos	controlados,	apresentando	caminhos	alternativos,	contri-
buirá	de	forma	consistente	na	elaboração	de	novas	diretrizes	
regulatórias	 que,	 no	 futuro,	 podem	 até	 mesmo	 se	 mostrar	
ainda	mais	restritivas.	assegurar	a	manifestação	de	todos	os	
interessados	só	tende	a	enriquecer	e	qualificar	a	proposta	de	
regulamentação	 e	 fortalecer	 nossa	 noção	 de	 democracia	 e	
cidadania.	É	nesse	sentido	a	indicação	do	meu	voto,	garan-
tindo	 aos	 interessados	 o	 acesso	 às	 informações	 técnicas	 e	
estudos	 científicos	 necessários	 para	 exercerem	 consciente-
mente	suas	escolhas”.

•	 representação	nº	262/19
•	 autor:	Conar,	mediante	queixa	de	consumidor	
•	 anunciante:	Philip	Morris	Brasil
•	 relator:	Conselheiro	Vitor	Moraes	de	andrade
•	 Quinta,	Sexta,	Sétima	e	oitava	Câmaras
•	 Decisão:	arquivamento	
•	 Fundamento:	artigo	27,	nº	1,	letra	“a”,	do	rice

	�Consumidora	 de	 Marechal	 Cândido	 rondon	 (Pr)	 denun-
ciou	ao	Conar	anúncio	em	redes	sociais	da	Casa	das	Cópias.	
Com	o	título	acima,	o	anúncio	é	ilustrado	com	a	foto	de	uma	
atriz	de	filmes	pornográficos.

não	houve	defesa	por	parte	da	anunciante.

a	relatora	concordou	com	a	crítica	da	consumidora,	consi-
derando	o	anúncio	desrespeitoso,	ofensivo	e	discriminatório	
para	 com	 as	 mulheres.	 Votou	 pela	 sustação	 agravada	 por	
advertência	à	Casa	das	Cópias.	Foi	acompanhada	por	unani-
midade.

“	CaSa	DaS	CÓPiaS	–	VoCÊ	JÁ	BaTeU	UMa	
HoJe?”

“	PHiLiP	MorriS	–	PreCiSaMoS	FaLar”

•	 representação	nº	100/19
•	 autor:	Conar	mediante	queixa	de	consumidor	
•	 anunciante:	Casa	das	Cópias
•	 relatora:	Conselheira	Karla	Patriota
•	 oitavo	Câmara	
•	 Decisão:	Sustação	e	advertência	
•	 Fundamento:	artigos	1º,	3º,	6º,	19,	20	e	50,	letras	“a”	e	

“c”,	do	Código	

RESPONSABILIDADE SOCIAL RESPEITABILIDADE

aLÉM	DeSSaS,	Foi	JULGaDa	eM	DeZeMBro	a	
SeGUinTe	rePreSenTaÇÃo,	QUe	Se	
enConTraM	eM	FaSe	De	reCUrSo
representação	nº	261/19,	“Campari	do	Brasil	–	Pabllo	
Vittar	feat.	Psirico	–	Parabéns”.
resultado:	alteração	por	unanimidade.
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IDENTIFICAÇÃO PUBLICITÁRIAoS	aCÓrDÃoS	De	
noVeMBro/2019
Veja	resumo	dos	acórdãos	das	representações	
julgadas	pelo	Conselho	de	Ética	em	novembro,	
em	reuniões	realizadas	dias	7,	14,	26	e	27,	em	São	
Paulo,	dia	13,	no	rio,	e	dia	21,	em	Porto	alegre.

Participaram	das	reuniões	78	conselheiros:	adriana	
Pinheiro	Machado,	alexandre	Gadret,	aline	rocha	

almeida	amorim,	ana	Cândida	Moisés,	ana	Paula	
Cherubini	dos	Santos,	andré	Coutinho	nogueira,	
andré	Luiz	Duarte	Dias,	andré	Porto	alegre,	andréa	
Siqueira,	antonio	Fadiga,	antonio	Jesus	Cosenza,	
armando	Strozenberg,	Átila	Francucci,	augusto	Cesar	
Fortuna,	Boris	Gris,	Bruno	Bonfanti,	Bruno	Teixeira,	
Camila	Felix	Moreira,	Candice	Buckley,	Carla	Simas,	
Carlos	Chiesa,	Carlos	Pitchu,	Cesar	augusto	Massaioli,	
Claudio	Kalim,	Clementino	Fraga	neto,	Clóvis	Speroni,	
Cyd	alvarez,	Débora	Dalcin	rodrigues,	eliane	Quintella,	
Ênio	Vergeiro,	enrico	Giannelli,	ernesto	rodrigues,	Fabi	
Soriano,	Fernanda	Cohin	Magalhães,	Fernanda	
Tomasoni,	Guilherme	Malik	Parente,	Hiram	Baroli,	
Jorge	Tarquini,	Jorge	Washington	Gomes	dos	Santos,	
José	Francisco	eustachio,	José	Pereira	Guabiraba,	
Licínio	Motta,	Luiz	Celso	de	Piratininga	Jr.,	Luiz	
Fernando	Constantino,	Luiz	roberto	Valente	Filho,	Lula	
Vieira,	Manoel	Zanzoti,	Marcelo	Leite,	Marcelo	
Migliori,	Marcelo	rech,	Márcia	esteves,	Márcio	Soave,	
Maria	Tereza	Sadek,	Mariângela	Toaldo,	Marlene	
Bregman,		Milena	Seabra,	Mirella	Caldeira	Fadel,	
Murilo	nassif,	nilson	Souza,	Patrícia	Blanco,	Paulo	
andré	Bione,	Paulo	Celso	Lui,	Paulo	Chueiri,	Paulo	
Zoéga	neto,	Pedro	Henrique	Fonseca,	Pedro	renato	
eckersdorff,	rafael	Davini	neto,	reinaldo	Gili	Costa	da	
Silva,	renato	de	Souza	Dias,	ricardo	Cravo	albin,	
ricardo	Difini	Leite,	roberto	Philomena,	rubens	da	
Costa	Santos,	ruy	Lindenberg,	Samir	Salimen,	Tania	
Pavlovsky,	Valéria	Sombra	e	Vanessa	Vilar.

	�Consumidora	paulistana	considerou	deficiente	a	identifica-
ção	publicitária	de	postagem	em	redes	sociais,	de	responsabi-
lidade	de	Biossance	e	Luciana	Tranchesi.

apenas	esta	última	 se	manifestou	em	defesa	enviada	ao	
Conar,	considerando	evidente	o	caráter	de	merchandising	da	
postagem,	sendo	facilmente	reconhecida	como	tal	pelos	seus	
seguidores.	encerrou	informando	ter	acrescentado	a	menção	
“#publi”	à	postagem.

o	relator	concordou	com	a	crítica	da	consumidora,	 reco-
mendando	 a	 alteração	 do	 anúncio	 original	 da	 Biossance	 e	
Luciana	Tranchesi.	Seu	voto	foi	aceito	por	unanimidade.

“	BioSSanCe	e	LUCiana	TranCHeSi	–	
BioSSanCe”

•	 representação	nº	257/19
•	 autor:	Conar	mediante	queixa	de	consumidor	
•	 anunciantes:	Biossance	e	Luciana	Tranchesi
•	 relator:	Conselheiro	Paulo	Zoéga	neto
•	 Sexta	Câmara	
•	 Decisão:	alteração	
•	 Fundamento:	artigos	1º,	3º,	6º,	9º,	28,	30	e	50,	letra	

“b”,	do	Código	
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IDENTIFICAÇÃO PUBLICITÁRIA

	�Consumidor	denunciou	ao	Conar	anúncio	em	redes	sociais	
da	TiM,	divulgando	desconto	em	parcelas	referentes	à	compra	
de	aparelhos	celulares,	caso	o	usuário	postasse	foto	em	fren-
te	à	loja	da	marca,	utilizando	a	hashtag	acima	ou	outra,	seme-
lhante.	 não	 consta	 do	 anúncio	 recomendação	 de	 que	 seja	
sinalizado	tratar-se	de	uma	peça	publicitária,	o	que	pode	con-
trariar	recomendação	expressa	do	Código.

a	TiM	informou	em	sua	defesa	tratar-se	de	iniciativa	inédita	
no	mercado,	sendo	a	campanha	apenas	reflexo	da	interação	do	
público	com	a	marca,	não	se	tratando	de	um	publipost.	Conside-
rou	a	campanha	legítima,	sem	desrespeitar	a	ética	publicitária.

a	relatora	iniciou	seu	voto	reconhecendo	o	ineditismo	da	ini-
ciativa.	 ela	 mencionou	 a	 jurisprudência	 do	 Conselho	 de	 Ética	

•	 representação	nº	231/19
•	 autor:	Conar	mediante	queixa	de	consumidor	
•	 anunciante:	TiM	Celular
•	 relatora:	Conselheira	Marcia	esteves
•	 Segunda	Câmara	
•	 Decisão:	alteração	
•	 Fundamento:	artigos	1º,	3º,	6º,	28,	30	e	50,	letra	“b”,		

do	Código	

sobre	 a	 definição	 de	 um	 publipost,	 citando	 as	 representações	
007/18,	 081/19	 e	 150/19,	 onde	 se	 associa	 o	 formato	 a	 um	
influenciador	 profissional,	 com	 número	 elevado	 de	 seguidores.	
ela	considerou,	porém,	que	esta	definição	não	é	fechada,	ponde-
rando	 em	 sua	 recomendação	 outros	 elementos:	 o	 consumidor	
faria	a	postagem	se	não	houvesse	promessa	de	desconto?	Tendo	
feito	o	post,	isso	configuraria	publicidade,	exigindo	a	identifica-
ção	correspondente?	Mesmo	que	não	tenha	feito	o	post	por	con-
ta	do	desconto,	sua	existência	está	sujeita	ao	Código?

a	relatora	se	socorreu	da	representação	081/19,	na	qual	se	
julga	uma	postagem	de	agradecimento	de	uma	cantora	à	empre-
sa	que	lhe	enviou	produto	na	forma	de	“presente”,	sem	exigên-
cia	de	qualquer	contrapartida.	Mesmo	tudo	levado	em	conta,	o	
Conselho	de	Ética	votou	pela	alteração,	de	forma	a	identificar	a	
postagem	como	publicidade.

Por	conta	do	antecedente,	a	relatora	concluiu	pela	reco-
mendação	 de	 alteração,	 para	 que	 as	 postagens	 da	 TiM	
sejam	identificadas	como	publicidade,	afastando	a	possibi-
lidade	de	confundirem	os	consumidores.	Seu	voto	foi	aco-
lhido	por	maioria.	

“	TiM	CeLULar	–	#MeUPoSTVaLeMUiTo“
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	�a	 direção	 do	 Conar	 propôs	 representação	 ética	 contra	
vídeo	veiculado	em	internet,	de	responsabilidade	de	erlania	
e	Valentina,	Mattel	do	Brasil	e	Centro	atacadista	Barão,	por	
considerar	que	o	propósito	publicitário	do	vídeo	não	é	evi-
dente,	como	recomendado	pelo	Código,	tanto	mais	pelo	fato	
de	divulgar	produto	dirigido	a	menores	de	idade,	sendo	pro-
tagonizado	por	crianças	na	faixa	dos	dez	anos	de	idade.

em	sua	defesa,	os	responsáveis	pela	menina	Valentina,	
titular	de	um	canal	no	YouTube,	alegaram	não	se	tratar	de	
publicidade,	pois	o	brinquedo	mostrado	fôra	sido	adquiri-

“	erLania	e	VaLenTina,	MaTTeL	Do	BraSiL	e	
CenTro	aTaCaDiSTa	BarÃo	–	VaLenTina	
eM	UMa	HiSTÓria	enGraÇaDa	Da	
GUiTarra	De	BrinQUeDo	Da	BarBie”

•	 representação	nº	238/19
•	 autor:	Conar	por	iniciativa	própria	
•	 anunciantes:	erlania	e	Valentina,	Mattel	do	Brasil	e	

Centro	atacadista	Barão
•	 relator:	Conselheiro	José	Francisco	eustachio
•	 Sexta	Câmara	
•	 Decisão:	advertência	
•	 Fundamento:	artigos	1º,	3º,	6º,	9º,	28,	30,	37	e	50,		

letra	“a”,	do	Código	

do	 em	 loja,	 sem	 qualquer	 combinação	 com	 a	 fabricante	
Mattel.	esta,	em	sua	defesa,	informou	que	o	produto	mos-
trado	 foi	 licenciado	 por	 ela	 junto	 ao	 Centro	 atacadista	
Barão.	a	defesa	enviada	pela	Mattel	se	estende	em	descre-
ver	 o	 vídeo	 objeto	 desta	 representação	 como	 conteúdo	
produzido	de	 forma	 independente.	não	houve	manifesta-
ção	por	parte	do	Centro	atacadista	Barão.

o	 relator	 notou	 em	 seu	 voto	 que	 a	 menção	 à	 marca	
começa	no	 título	do	vídeo	e	segue	assim	por	 toda	a	sua	
duração,	em	tudo	semelhante	aos	formatos	denominados	
product	 placement	 ou	 branded	 content.	 notou	 também	
que	 o	 canal	 do	 YouTube	 foi	 concebido	 para	 ser	 veículo	
publicitário,	exibindo	anúncios	de	produtos	de	vários	seg-
mentos.	 o	 relator	 conclui	 por	 propor	 a	 advertência	 ao	
canal	 erlania	 e	 Valentina,	 lamentando	 que	 casos	 como	
este	“tenham	se	 tornado	 rotineiros,	 encontrando	na	ale-
gada	falta	de	vínculo	entre	marca	e	influenciadores	ampa-
ro	 para	 se	 isentarem	 de	 responsabilidade”.	 Seu	 voto	 foi	
aceito	por	unanimidade.

oS	aCÓrDÃoS	De	noVeMBro	/	2019
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VERACIDADE

	�Consumidor	de	São	Paulo,	capital,	considerou	inverídica	a	
promessa	de	desconto	acima.	o	anúncio,	veiculado	em	redes	
sociais,	 não	 esclarece	 que	 o	 desconto	 só	 é	 aplicável	 a	 um	
determinado	tipo	de	pizza.

a	anunciante	alegou	em	sua	defesa	considerar	que	a	peça	
publicitária,	quando	vista	em	seu	conjunta	de	telas	e	 remis-
sões,	esclarece	as	condições	da	oferta.

Prevaleceu,	 por	 maioria,	 a	 recomendação	 de	 alteração,	
proposta	pela	conselheira	autora	do	voto	vencedor.	ela	pon-
derou	que	a	página	inicial	do	anúncio	é	confusa	e	mesmo	nas	
páginas	seguintes,	onde	a	oferta	era	detalhada,	as	restrições	
não	eram	grafadas	em	letras	visíveis.	

•	 representação	nº	131/19
•	 autor:	Conar	mediante	queixa	de	consumidor	
•	 anunciante:	Domino´s	Pizza	Brasil
•	 Voto	vencedor:	Conselheira	Fernanda	Cohin	Magalhães
•	 Terceira	Câmara	
•	 Decisão:	alteração	
•	 Fundamento:	artigos	1º,	3º,	6º,	23,	27	e	50,	letra	“b”,		

do	Código	

	�Consumidora	de	São	Paulo,	capital,	recorreu	ao	Conar	con-
tra	 publicidade	 em	 e-mail	 marketing	 e	 site	 da	 Companhia	
Hering,	por	considerar	enganosa	a	promessa	acima.	não	foi	
encontrado	 na	 página	 da	 anunciante	 nenhum	 produto	 pelo	
preço	anunciado.

em	sua	defesa,	a	anunciante	explicou	que	os	produtos	pelo	
valor	destacado	se	esgotaram.	ato	continuo,	a	Hering	alterou	
o	banner	promocional,	readequando-o	ao	menor	preço	dispo-
nível	no	site.

o	relator	recomendou	a	advertência	à	Companhia	Hering,	
para	que	atente	às	características	intrínsecas	da	comunicação	
digital,	 com	 sua	 dinâmica	 própria.	 Seu	 voto	 foi	 aceito	 por	
unanimidade.

“		HerinG	–	LiQUiDa	JeanS	–	a	ParTir	De	
r$	39,90”

“	DoMino´S	PiZZa	–	50%	De	DeSConTo	eM	
QUaLQUer	PiZZa”

•	 representação	nº	156/19
•	 autor:	Conar	mediante	queixa	de	consumidor	
•	 anunciante:	Companhia	Hering
•	 relator:	Conselheiro	Marcelo	abdala	Leite
•	 Quinta	Câmara	
•	 Decisão:	advertência	
•	 Fundamento:	artigos	1º,	3º,	6º,	23,	27	e	50,	letra	“a”,		

do	Código	
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	�Consumidor	de	Pinhais	(Pr)	questionou	no	Conar	anúncio	
acima,	em	lata	de	220	ml	do	Guaraná	Kuat,	da	Coca-Cola.	o	
consumidor	 entendeu	 que	 a	 justificativa	 para	 a	 informação	
“37%	menos	 açúcares”	 se	 deve	 à	 redução	do	 tamanho	da	
embalagem	em	relação	à	tradicional,	de	350	ml,	e	não	a	uma	
nova	fórmula	do	refrigerante.

em	 diligência	 realizada	 pelo	 Conar,	 constatou-se	 que	 o	
claim	está	presente	também	na	embalagem	maior,	ainda	que	
não	de	forma	idêntica.	na	de	220	ml,	o	claim	de	redução	está	
associado	por	asterisco	à	frase	“em	relação	à	versão	regular	
de	refrigerante	de	guaraná.	Com	mix	de	açúcar	e	edulcoran-
tes”.	Já	a	embalagem	maior	traz	o	claim	“nova	receita	com	
37%	menos	açúcares”,	 associada	por	 asterisco	ao	 seguinte	
texto:	“em	relação	à	média	do	mercado	nacional.	Com	mix	de	
açúcar	e	edulcorantes”.

em	sua	defesa,	a	anunciante	 informou	que	houve	coinci-
dência	na	percentagem	de	redução	do	açúcar	e	na	quantida-
de	 de	 produto	 na	 embalagem	 menor.	 Juntou	 ainda	 explica-
ções	de	como	chegou	à	percentagem	de	redução	de	açúcar,	

“	GUaranÁ	KUaT	–	37%	MenoS	aÇÚCareS”	
e	“noVa	reCeiTa	CoM	37%	MenoS	
aÇÚCareS”

•	 representação	nº	135/19,	em	recurso	ordinário
•	 autor:	Conar	mediante	queixa	de	consumidor	
•	 anunciante:	Coca-Cola	Brasil	
•	 relatores:	Conselheiros	ernesto	rodrigues	e	Paulo	Chueiri
•	 Terceira	Câmara	e	Câmara	especial	de	recursos	
•	 Decisão:	alteração	
•	 Fundamento:	artigos	1º,	3º,	6º,	23,	27	e	50,	letra	“b”,		

do	Código	e	seu	anexo	H

na	qual	se	baseou	para	formular	os	claims	nas	embalagens,	
levando	em	conta	três	produtos	sem	marca	especificada	e	que	
foi	modificada,	como	esclareceu	a	defesa,	após	o	lançamento	
do	refrigerante	Fanta	Guaraná.

o	 relator	 de	 primeira	 instância	 propôs	 a	 alteração	 dos	
claims,	citando	os	artigos	23	(“os	anúncios	devem	ser	reali-
zados	de	forma	a	não	abusar	da	confiança	do	consumidor”)	
e	 27	 do	 Código	 (que	 propõe	 que	 o	 anúncio	 deve	“conter	
uma	 apresentação	 verdadeira	 do	 produto	 oferecido”).	 ele	
ponderou	 que	 o	 espaço	 nas	 embalagens	 é	 limitado,	 mas	
considerou	que	nem	em	sua	defesa,	a	Coca-Cola	 forneceu	
informações	 suficientes	 para	 que	 se	 elucidasse	 a	 questão,	
mesmo	em	relação	a	uma	questão	elementar:	a	fórmula	do	
Guaraná	 Kuat	 é	 nova,	 com	 redução	 efetiva	 de	 açúcar,	 ou	
esta	 redução	 se	 deu	 por	 conta	 da	 entrada	 no	 cálculo	 da	
média	do	mercado	de	Fanta	Guaraná?	

“Diante	 da	 borbulhante	 quantidade	 de	 imprecisões,	
intencionais	ou	não,	do	claim	e	da	defesa,	e	da	engenhosa	
profusão	 de	 conclusões	 que	 o	 claim	 enseja,	 este	 relator	
sugere	a	 sua	alteração,	no	 sentido	de	deixar	 claro	 se	Kuat	
ficou	mais	saudável	ou	apenas	mudou	de	categoria	em	fun-
ção	da	concorrência”,	concluiu	o	relator.	Seu	voto	foi	aceito	
por	unanimidade.

a	Coca-Cola	recorreu	da	decisão,	mas	ela	foi	confirmada	
por	unanimidade	pela	câmara	revisora,	seguindo	proposta	do	
relator	de	segunda	instância.

BoLeTiM	Do	ConaroS	aCÓrDÃoS	De	noVeMBro	/	2019
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	�Consumidor	curitibano	enviou	denúncia	ao	Conar,	contra	
anúncio	em	redes	sociais	de	concessionária	nissan,	por	consi-
derar	que	a	peça	publicitária	não	é	clara	a	respeito	de	valores	
e	condições	de	financiamento	do	modelo	oferecido.	a	matéria	
tem	 súmula	 de	 jurisprudência	 no	 Conar,	 a	 de	 nº	 7,	 com	 o	
seguinte	teor:

o	 anÚnCio	 QUe	 DiVULGar	 VenDa	 De	 ProDUTo	
MeDianTe	PaGaMenTo	eM	ParCeLaS	DeVerÁ	reVeLar	
oBriGaToriaMenTe:	1)	o	PreÇo	À	ViSTa;	2)	nÚMero	e	o	
VaLor	DaS	PreSTaÇÕeS;	3)	aS	TaXaS	De	JUroS	inCiDen-
TeS;	4)	oS	DeMaiS	enCarGoS	a	SereM,	eVenTUaLMen-
Te,	SUPorTaDoS	PeLo	ConSUMiDor;	e	5)	o	PreÇo	ToTaL	
a	PraZo.”

Fundamento:	artigos	1º,	27,	§	3º,	50	 letra	"c",	do	Código	
Brasileiro	de	autorregulamentação	Publicitária	e	seu	anexo	"F"

a	anunciante	não	enviou	defesa	ao	Conar	no	prazo	regi-
mental.

o	conselheiro	relator	concordou	com	as	críticas	do	consu-
midor	e	propôs	a	sustação	agravada	por	advertência	à	nissan	
Birigui.	Seu	voto	foi	aceito	por	unanimidade.

•	 representação	nº	163/19
•	 autor:	Conar	mediante	queixa	de	consumidor	
•	 anunciante:	nissan	Barigui
•	 relator:	Conselheiro	nílson	Souza
•	 Quinta	Câmara	
•	 Decisão:	Sustação	e	advertência	
•	 Fundamento:	artigos	1º,	3º,	6º,	23,	27	e	50,	letras	“a’		

e	“c”,	do	Código	

	�Consumidor	recifense	reclamou	no	Conar	contra	anúncio	
em	TV	 da	Via	Varejo	 por	 exibir	 demasiado	 rápido	 lettering	
onde	são	expostas	restrições	e	condições	à	oferta	divulgada,	
de	substancial	desconto	na	compra	de	celulares	das	marcas	
Motorola	e	Samsung	mediante	troca	por	aparelho	usado.

em	sua	defesa,	a	anunciante	alegou	boa	fé	e	que	todas	as	
condições	 para	 usufruto	 do	 desconto	 estavam	 presentes	 no	
anúncio.

o	relator	propôs	a	alteração.	ele	considerou	impossível	a	
visualização	do	lettering,	mesmo	pausando	o	filme.	Seu	voto,	
aprovado	por	unanimidade,	foi	acompanhado	pela	recomen-
dação	 de	 que	 a	Via	Varejo	 leve	 em	 conta	 esta	 decisão	 em	
anúncios	futuros.	

“	Via	VareJo	–	TÁ	na	Hora	De	TroCar	SeU	
CeLULar”

“	niSSan	BariGUi	–	VerSa	SL”

•	 representação	nº	172/19
•	 autor:	Conar	mediante	queixa	de	consumidor	
•	 anunciante:	Via	Varejo
•	 relator:	Conselheiro	Carlos	Pitchu
•	 Primeira	Câmara	
•	 Decisão:	alteração	
•	 Fundamento:	artigos	1º,	3º,	6º,	23,	27	e	50,	letra	“b”,		

do	Código	e	seu	anexo	F
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	�Consumidor	de	Porto	alegre	enviou	e-mail	ao	Conar,	ques-
tionando	 a	 veracidade	 da	 informação	 acima,	 em	 curso	 de	
“reciclagem	de	CnH	online”,	de	responsabilidade	do	ibacbra-
sil,	instituto	Base	de	Conteúdos	e	Tecnologias	educacionais.

o	anunciante	defendeu-se,	citando	resolução	do	Conselho	
nacional	de	Trânsito	determinando	a	carga	horária	para	cur-
sos	do	gênero.	Se	o	aluno	se	dispuser	a	uma	carga	diária	de	
dez	horas	é	possível	atender	à	recomendação	do	Conselho	ao	
final	de	três	dias.

o	 relator	 aceitou	 estas	 e	 outras	 alegações	 da	 defesa	 e	
recomendou	o	arquivamento	da	representação,	sendo	segui-
do	por	unanimidade.

“	iBaCBraSiL	–	ConCLUa	o	CUrSo	eM	
3	DiaS”

•	 representação	nº	201/19
•	 autor:	Conar,	mediante	queixa	de	consumidor	
•	 anunciante:	ibacbrasil
•	 relator:	Conselheiro	ricardo	Difini	Leite
•	 Quinta	Câmara
•	 Decisão:	arquivamento	
•	 Fundamento:	artigo	27,	nº	1,	letra	“a”,	do	rice

	�Consumidor	do	Guarujá	questionou	no	Conar	a	veracida-
de	 da	 promessa	 acima,	 em	 spot	 de	 rádio	 de	 laboratório	 de	
análises	clínicas.	o	site	do	anunciante	cita	sedes	em	apenas	
quatro	das	nove	cidades	da	Baixada	Santista.

em	 sua	 defesa,	 o	 Laboratório	 Cellula	 Mater	 argumentou	
que	atende	a	todos	os	municípios	da	região	por	meio	de	cole-
ta	domiciliar.	 informou	 também	 ter	 alterado	o	anúncio	para	
“atendimento	em	toda	a	Baixada	Santista”.

a	 relatora	 reconheceu	 as	 boas	 intenções	 do	 anunciante,	
mas	propôs	a	alteração	do	anúncio	original.	Seu	voto	foi	acei-
to	por	unanimidade.

“	CeLLULa	MaTer	–	UniDaDeS	eM	ToDa	a	
BaiXaDa	SanTiSTa”

•	 representação	nº	208/19
•	 autor:	Conar	mediante	queixa	de	consumidor	
•	 anunciante:	Laboratório	Cellula	Mater
•	 relatora:	Conselheira	Mirella	Caldeira	Fadel
•	 Primeira	Câmara	
•	 Decisão:	alteração	
•	 Fundamento:	artigos	1º,	3º,	6º,	23,	27	e	50,	letra	“b”,		

do	Código	
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	�Consumidora	de	Guarulhos	(SP)	questionou	a	veracidade	
de	informação	em	anúncio	em	internet	com	o	título	acima,	de	
responsabilidade	da	Ciclic,	de	que	é	obrigatório	ter	um	segu-
ro-viagem	para	“qualquer	viagem	para	europa”.	a	consumi-
dora	explicou	em	sua	denúncia	que	há	países	europeus	que	
não	têm	tal	exigência.

em	sua	defesa,	a	anunciante	enumerou	os	países	europeus	
onde	vige	a	exigência	e	que	não	abrange	a	totalidade	dos	paí-
ses	do	continente	e	informou	ter	suspendido	a	veiculação	da	
peça	publicitária	que	motivou	esta	representação.

a	 relatora	 propôs	 a	 alteração	 do	 anúncio,	 de	 forma	 a	
esclarecer	a	afirmação.	Seu	voto	foi	aceito	por	unanimidade.

•	 representação	nº	210/19
•	 autor:	Conar	mediante	queixa	de	consumidor	
•	 anunciante:	Ciclic
•	 relatora:	Conselheira	Marlene	Bregman
•	 Primeira	Câmara	
•	 Decisão:	alteração	
•	 Fundamento:	artigos	1º,	3º,	6º,	23,	27	e	50,	letra	“b”,		

do	Código	

	�Consumidor	paulistano	denunciou	no	Conar	anúncio	com	
o	apelo	acima,	em	mensagem	de	texto	enviada	por	celular.	no	
entendimento	do	consumidor,	o	anúncio	abusa	do	medo	para	
promover	produto	apresentado	como	emagrecedor.

em	adição	à	denúncia,	a	diretoria	do	Conar	questionou	a	
página	do	produto	na	 internet,	por	promessas	de	benefícios	
(“elimina	celulite	e	estrias”,	por	exemplo)	sem	qualquer	com-
provação	e	uso	do	que	é	apresentado	como	notícia	jornalísti-
ca,	mas	é	mera	comunicação	comercial.

não	houve	defesa	por	parte	da	Bio	Perry	Paris,	responsável	
pelo	produto.	

o	 relator	 propôs	 a	 sustação,	 concordando	 tanto	 com	 o	
questionamento	do	consumidor	como	com	os	da	direção	do	
Conar.	Seu	voto	foi	aceito	por	unanimidade.

“	Bio	PerrY	e	SaiU	no	Jn	–	MULHer	MorreU	
aoS	49	anoS	PorQUe	eSTaVa	aCiMa	Do	
PeSo.	e	VoCÊ?	QUanDo	Vai	eMaGreCer?”

“	SeGUro	ViaGeM	CiCLiC	CoM	50%	De	
DeSConTo”

•	 representação	nº	211/19
•	 autor:	Conar	mediante	queixa	de	consumidor	
•	 anunciante:	Bio	Perry	Paris
•	 relator:	Conselheiro	Murilo	nassif
•	 Sexta	Câmara	
•	 Decisão:	Sustação	
•	 Fundamento:	artigos	1º,	2º,	3º,	6º,	23,	24,	27	e	50,		

letra	“c”,	do	Código	e	seu	anexo	H
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	�a	afirmação	acima	e	outras,	presentes	em	anúncio	em	TV	
e	 internet	 do	 Centro	 Universitário	 Sudoeste	 Paulista,	 foram	
questionadas	por	 consumidor	paulistano,	que	as	 considerou	
enganosas.

o	anunciante	não	cumpriu	o	prazo	regimental	para	envio	
de	defesa,	pelo	que	ela	não	foi	levada	em	consideração.	

o	relator	concordou,	em	linhas	gerais,	com	as	críticas	do	
consumidor	e	propôs	a	alteração	da	frase	“a	única	que	per-
tence	ao	grupo	de	excelência	do	MeC”.	Já	sobre	o	apelo	aci-
ma,	o	relator	o	considerou	correto,	mas	sugeriu	a	alteração	
da	frase	seguinte	–	“o	mercado	de	trabalho	prefere	um	uni-
versitário	de	verdade”	–,	por	considerar	que	ela	não	é	com-
provável.	as	suas	recomendações	foram	aprovadas	por	una-
nimidade.

“	CenTro	UniVerSiTÁrio	SUDoeSTe	PaULiSTa	
–	SeJa	UM	UniVerSiTÁrio	De	VerDaDe”

•	 representação	nº	216/19
•	 autor:	Conar	mediante	queixa	de	consumidor	
•	 anunciante:	Centro	Universitário	Sudoeste	Paulista
•	 relator:	Conselheiro	Átila	Francucci
•	 Segunda	Câmara	
•	 Decisão:	alteração	
•	 Fundamento:	artigos	1º,	3º,	6º,	19,	23,	27	e	50,	letra	

“b”,	do	Código	e	seu	anexo	B

	�Para	consumidor	porto-alegrense,	anúncios	em	TV	e	redes	
sociais	divulgando	fundos	de	investimento	em	previdência	pri-
vada	 do	 Santander	 tecem	 promessas	 de	 rentabilidade	 que	
podem	 estar	 desrespeitando	 as	 recomendações	 do	anexo	 e	
do	Código,	que	trata	de	publicidade	de	investimentos,	emprés-
timos	 e	 mercado	 de	 capitais.	 no	 anúncio,	 promete-se	 uma	
vantagem	de	r$	23	mil	ao	final	de	trinta	anos	para	quem	apli-
car	no	Santander	e	não	em	outro	banco,	por	conta	de	uma	
taxa	de	administração	de	1%.

em	sua	defesa,	o	anunciante	alegou	considerar	que	resta	
claro	que	se	trata	de	uma	simulação,	havendo	mais	informa-
ções	sobre	ela	no	texto	legal	do	anúncio.

o	relator	não	aceitou	estas	e	outras	alegações	da	defesa,	
concordando	com	a	crítica	do	consumidor,	considerando	que	
a	comparação	entre	a	rentabilidade	do	Santander	e	outra	ins-
tituição	 financeira	 demanda	 mais	 e	 melhores	 explicações.	
Concluiu	pela	recomendação	de	alteração,	no	que	foi	acom-
panhado	por	unanimidade.

“	PreViDÊnCia	PriVaDa	SanTanDer”

•	 representação	nº	221/19
•	 autor:	Conar	mediante	queixa	de	consumidor	
•	 anunciante:	Banco	Santander	Brasil	
•	 relator:	Conselheiro	Boris	Gris
•	 Sétima	Câmara	
•	 Decisão:	alteração	
•	 Fundamento:	artigos	1º,	3º,	6º,	23,	27	e	50,	letra	“b”,		

do	Código	e	seu	anexo	e
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	�Para	 consumidor	 de	 Porto	 alegre	 (rS)	 falta	 informação	
essencial	 a	 anúncio	 em	 internet	 promovendo	 assinatura	 do	
jornal	Zero	Hora:	a	de	que	o	preço	destacado	vale	apenas	para	
o	primeiro	mês.

a	defesa	negou	motivação	à	denúncia,	considerando	que	a	
informação	está	presente	no	final	da	página	na	qual	aparece	
o	anúncio.

o	relator	não	acolheu	estes	e	outros	argumentos,	notando	
o	 tamanho	 diminuto	 do	 texto.	 Propôs	 a	 alteração,	 sendo	
acompanhado	por	unanimidade.

•	 representação	nº	222/19
•	 autor:	Conar	mediante	queixa	de	consumidor	
•	 anunciante:	rBS	–	Zero	Hora
•	 relator:	Conselheiro	ricardo	Difini	Leite
•	 Quinta	Câmara	
•	 Decisão:	alteração	
•	 Fundamento:	artigos	1º,	3º,	6º,	23,	27	e	50,	letra	“b”,		

do	Código	

	�Consumidor	 paulistano	 enviou	 queixa	 ao	 Conar,	 contra	
anúncio	em	e-mail	marketing	da	Smart	Fit:	o	preço	acima	é	
valido	apenas	para	o	primeiro	mês,	o	que	não	é	informado	na	
peça	publicitária.

a	 Smart	 Fit	 defendeu-se,	 considerando	 que	 o	 anúncio,	
quando	visto	em	seu	conjunto,	contém	as	informações	essen-
ciais	à	decisão	do	consumidor	inclusive	no	texto	legal,	na	par-
te	inferior	da	peça	publicitária.

o	relator	deu	razão	ao	consumidor.	Mesmo	tendo	conside-
rado	que	a	anunciante	agiu	de	boa-fé,	ele	considera	que	o	
anúncio	merece	 retoques	para	evitar	má	compreensão.	Seu	
voto	pela	alteração	foi	acolhido	por	unanimidade.

“	SMarT	FiT	–	QUanTo	CUSTa	Dar	UM	
UPGraDe	no	SeU	PLano?	r$	3!”

“GaÚCHa	ZH	–	r$1,90/MÊS	–	aSSine	aGora”

•	 representação	nº	223/19
•	 autor:	Conar	mediante	queixa	de	consumidor	
•	 anunciante:	Smart	Fit
•	 relator:	Conselheiro	andré	Luiz	Duarte	Dias
•	 Segunda	Câmara	
•	 Decisão:	alteração	
•	 Fundamento:	artigos	1º,	3º,	6º,	23,	27	e	50,	letra	“b”,		

do	Código	
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	�Consumidor	belo-horizontino	questionou	no	Conar	a	vera-
cidade	de	anúncio	em	 internet	do	Magazine	Luiza,	uma	vez	
que	há	um	 limite	para	as	 ligações	prometidas	 em	plano	de	
telefonia	celular.	ele	recebeu	um	SMS,	notificando	sobre	o	sal-
do	de	minutos	de	que	dispunha	para	uso	do	serviço.

em	sua	defesa,	a	anunciante	informou	ter	havido	erro	no	
envio	da	mensagem	ao	consumidor	e	 ratificou	a	veracidade	
da	promessa.

o	relator	aceitou	as	alegações	da	defesa	e	recomendou	o	
arquivamento	 da	 representação,	 sendo	 acompanhado	 por	
unanimidade.

“	MaGaZine	LUiZa	–	LiGaÇÕeS	iLiMiTaDaS”

•	 representação	nº	227/19
•	 autor:	Conar,	mediante	queixa	de	consumidor	
•	 anunciante:	Magazine	Luiza
•	 relator:	Conselheiro	enrico	Gianelli
•	 Segunda	Câmara
•	 Decisão:	arquivamento	
•	 Fundamento:	artigo	27,	nº	1,	letra	“a”,	do	rice

	�Consumidor	de	Macaé	reclamou	no	Conar	de	publicidade	
em	embalagem	de	Kinder	ovo,	destacando	um	determinado	
brinde	 contido	 no	 interior	 do	 produto.	aberto,	 revelou	 algo	
completamente	diferente.

a	anunciante	argumentou	em	sua	defesa	que	o	propósito	
do	brinde	é	seguir	sendo	uma	surpresa	até	a	abertura	do	pro-
duto,	que	é	inviável	a	exposição	de	toda	a	coleção	de	brindes	
nas	embalagens	e	mencionou	a	existência	da	frase	“imagens	
meramente	ilustrativas.	Dentre	outras	surpresas”.

a	relatora	não	aceitou	estes	e	outros	argumentos,	ponde-
rando	que	a	comunicação	e	o	produto	destinam-se	a	público	
vulnerável.	ela	entende	que	a	embalagem	dispõe	de	espaço	
limitado,	mas	contou	onze	imagens	de	carros	e	motos	da	cole-
ção	destacada	e	que	nada	têm	a	ver	com	o	brinde	efetivamen-
te	obtido	pelo	consumidor.

Por	 isso,	 propôs	 a	 alteração	 agravada	 por	 advertência	 à	
Ferrero.	Seu	voto	foi	aceito	por	unanimidade.

“KinDer	oVo	–	eDiÇÃo	SPeeD”

•	 representação	nº	230/19
•	 autor:	Conar	mediante	queixa	de	consumidor	
•	 anunciante:	Ferrero	do	Brasil	
•	 relatora:	Conselheira	aline	rocha	almeida	amorim
•	 Primeira	Câmara	
•	 Decisão:	alteração	e	advertência	
•	 Fundamento:	artigos	1º,	3º,	6º,	23,	27	e	50,	letras	“a’		

e	“b”,	do	Código	
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	�a	BDF	nivea	propôs	representação	ética	no	Conar	contra	
campanha	em	redes	sociais	da	concorrente	Genomma,	pro-
movendo	 o	 creme	 facial	 Teatrical.	 Segundo	 a	 denúncia,	 a	
peça	 publicitária	 contem	 enganosidades,	 em	 especial	 em	
relação	aos	 claims	 sobre	o	 sucesso	mundial	 do	produto,	o	
fato	de	 se	basear	em	 tecnologia	exclusiva	e	ainda	na	pro-
messa	“as	células	tronco	ajudam	a	regenerar	as	pétalas	das	
flores,	imaginem	o	que	o	novo	Teatrical	pode	fazer	para	seu	
rosto”.	 no	 entendimento	 da	 BDF	 nivea,	 estas	 afirmações	
carecem	de	demonstração.	

reunião	 de	 conciliação	 entre	 as	 partes	 promovida	 pelo	
Conar	 resultou	em	acordo	apenas	em	 relação	à	questão	da	
tecnologia	exclusiva,	que	foi	trocada	por	“fórmula	exclusiva”.

em	sua	defesa,	a	Genomma	trouxe	argumentos	que	demons-
tram,	no	seu	entendimento,	a	justeza	das	alegações	quanto	ao	
sucesso	internacional	do	produto.	a	defesa	negou	que	o	anún-
cio	em	tela	afirme	que	o	produto	é	capaz	de	regenerar	a	pele,	
tendo	propriedades	hidratantes	e	clareadoras.	Juntou	documen-
tação	que	visa	demonstrar	os	efeitos	do	produto.

a	relatora	refutou	os	argumentos	da	defesa,	não	conside-
rando	suficientes	as	alegações	da	Genomma	para	justificar	as	
duas	afirmações	que	 restaram	em	aberto	na	 representação.	
ela	propôs	a	alteração	de	ambas,	 sendo	acompanhada	por	
unanimidade.

•	 representação	nº	246/19
•	 autora:	BDF	nivea
•	 anunciante:	Genomma	Laboratories	do	Brasil
•	 relatora:	Conselheira	eliane	Quintella
•	 Sexta	Câmara	
•	 Decisão:	alteração	
•	 Fundamento:	artigos	1º,	3º,	23,	parágrafos	1º,	2º	e	9º,		

32	e	50,	letra	“b”,	do	Código	

	�a	Semp	TCL	ingressou	no	Conar	com	representação	contra	
campanha	em	vários	meios	de	comunicação	da	concorrente	
LG,	na	qual	divulga	linha	de	televisores	com	argumentos	que,	
no	entendimento	da	denunciante,	podem	levar	consumidores	
ao	 engano	 e	 constituem	 propaganda	 comparativa	 antiética,	
pelo	uso	de	expressões	de	exclusividade	inverídicas	e	depre-
ciação	de	concorrentes.

em	sua	defesa,	a	LG	afirmou	a	veracidade	das	suas	alega-
ções,	considerando-as	devidamente	esclarecidas.	negou	des-
respeito	 aos	 concorrentes.	 reunião	 de	 conciliação	 entre	 as	
partes	promovida	pelo	Conar	não	resultou	em	acordo.	

o	relator	propôs	a	alteração	da	campanha.	ele	considerou	
inverídica	a	alegação	de	exclusividade	na	oferta	de	inteligên-
cia	artificial	na	linha	da	LG,	tal	tecnologia	estando	disponível	
também	em	aparelhos	da	concorrência.	Por	conta	disso,	pro-
pôs	a	alteração.

no	que	tange	à	depreciação	denunciada,	o	relator	consi-
derou	 a	 campanha	 da	 LG	 regular.	 em	 ambos	 os	 casos,	 foi	
acompanhado	por	unanimidade.

“LG	nanoCeLL	TV”“	GenoMMa	–	noVo	TeaTriCaL	CoM	
CÉLULaS	TronCo”

•	 representação	nº	243/19
•	 autora:	Semp	TCL
•	 anunciante:	LG	eletronics	do	Brasil	
•	 relator:	Conselheiro	Marcelo	Migliori
•	 Primeira	Câmara	
•	 Decisão:	alteração	
•	 Fundamento:	artigos	1º,	4º,	23,	27,	32	e	50,	letra	“b”,	

do	Código	
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	�esta	 representação	 foi	 proposta	 pela	 Pagseguro	 contra	
campanha	em	vários	meios	de	comunicação	do	concorrente	
Safrapay.	a	denunciante	considerou	haver	propaganda	com-
parativa	antiética,	na	qual	há	expressão	de	superioridade	em	
relação	ao	custo	da	máquina,	taxa	zero	de	crédito	–	apresen-
tado	em	caráter	exclusivo	–	e	taxa	de	débito	a	partir	de	ale-
gações	inverídicas	ou	não	comprovadas.	reunião	de	concilia-
ção	entre	as	partes	promovida	pelo	Conar	não	 resultou	em	
acordo.

em	sua	defesa,	a	anunciante	alegou	ter	observado	de	for-
ma	estrita	as	 recomendações	do	Código.	respondeu	a	cada	

“QUeM	CoMPara	eSCoLHe	SaFraPaY”

•	 representação	nº	200/19,	em	recurso	ordinário
•	 autora:	Pagseguro
•	 anunciante:	Safrapay
•	 relatores:	Conselheiros	Patricia	Picolo	e	renato	de	Souza	

Dias
•	 Primeira	Câmara	e	Câmara	especial	de	recursos	
•	 Decisão:	alteração	
•	 Fundamento:	artigos	23,	27,	32	e	50,	letra	“b”,	do	

Código	

crítica	da	Pagseguro,	considerando	que	os	produtos	são	dife-
rentes	e	que	a	denunciante	não	se	utiliza	de	condições	exata-
mente	 iguais	 ou	 comparáveis	 para	 tecer	 a	 sua	 denúncia.	 o	
Safrapay	 argumentou	 ainda	 que	 seu	 claim	 sobre	 taxas	 não	
expressa	exclusividade.

a	relatora	de	primeira	instância	iniciou	seu	voto	lembrando	
que	 a	 propaganda	 comparativa	 é	 incentivada	 pelo	 Código	
Brasileiro	de	autorregulamentação	Publicitária	e	que,	na	opi-
nião	 dela,	 a	 campanha	 do	 Safrapay	 encontrou	 uma	 forma	
adequada	de	fazê-lo.	

Dito	isso,	passou	a	examinar	a	veracidade	das	alegações	da	
anunciante.	neste	quesito,	ela	propôs	a	alteração	dos	anún-
cios,	 para	dar	mais	 destaque	ao	 fato	de	que	a	 comparação	
sobre	taxas	como	apresentada	na	campanha	somente	é	váli-
da	 quando	 não	 se	 consideram	 condições	 promocionais	 dos	
concorrentes.

a	Pagseguro	considerou	a	decisão	insuficiente	e	ingressou	
com	recurso	contra	ela.	a	decisão	inicial,	porém,	foi	mantida,	
prevalecendo	por	unanimidade	o	ponto	de	vista	do	relator	de	
segunda	instância.
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	�a	 Britânia	 ingressou	 no	 Conar	 com	 representação	 contra	
campanha	da	concorrente	Philips	promovendo	liquidificador,	por	
considerar	que	tece	publicidade	comparativa	antiética	em	quatro	
afirmações	de	tradição	e	desempenho,	que	considerou	ora	inve-
rídicas,	ora	depreciativas.	reunião	de	conciliação	entre	as	partes	
promovida	pelo	Conar	resultou	infrutífera.	o	relator	recomendou	
a	sustação	liminar	da	campanha,	até	seu	julgamento.

em	sua	defesa,	a	Philips	informou	que	a	peça	publicitária	
comemora	os	80	anos	de	atividade	da	marca	no	Brasil,	brin-
cando	com	extraterrestres,	o	que	justificaria	o	uso	de	expres-
sões	como	“80	anos	luz	à	frente”	e	“outra	dimensão”,	que	a	
defesa	considerou	isentas.	Quanto	à	alegação	de	durabilidade	
do	 copo	 do	 aparelho,	 a	 Philips	 considerou	 que	 se	 trata	 de	
informação	objetiva,	 sem	 induzir	ao	entendimento	que	 só	o	
produto	dela	tem	este	atributo	e	que	as	comparações	são	fei-
tas	com	produtos	semelhantes.	

o	relator	propôs	o	arquivamento	de	dois	dos	quatro	claims	
denunciados:	“qualidade	oito	ou	oitenta,	e	isso	e	fácil	de	com-
provar”	e	“Philips,	oitenta	anos	à	frente”,	considerando	que	
eles	em	nada	ferem	as	recomendações	do	Código.	

Já	 em	 relação	ao	 claim	que	menciona	“Philips	Walita	 tá	
anos	 luz	 dos	 outros”,	 ele	 propôs	 a	 alteração	 da	 expressão	
“dos	outros”,	evitando	menção	ainda	que	indireta	aos	con-
correntes.	Quanto	ao	claim	que	trata	da	durabilidade	da	jar-
ra	do	aparelho	e	que	motivou	a	medida	liminar	de	sustação,	
o	relator	propôs	a	sustação,	por	considerar	que	ela	não	tem	
comprovação	possível.	Seu	voto	foi	aceito	por	unanimidade.	

•	 representação	nº	247/19
•	 autora:	Britânia
•	 anunciante:	Philips	do	Brasil	
•	 relator:	Conselheiro	augusto	Fortuna
•	 Sexta	Câmara	
•	 Decisão:	Sustação	e	alteração	
•	 Fundamento:	artigos	1º,	4º,	23,	27,	32	e	50,	letras	“b”		

e	“c”,	do	Código	
	�Sete	reclamações	enviadas	por	consumidoras	fluminenses	

ao	 Conar	 motivaram	 esta	 representação,	 contra	 publicidade	
em	mídia	exterior	de	argamassa	com	o	título	acima	e	ilustra-
da	com	a	foto	de	uma	mulher	usando	biquini.	Para	as	consu-
midoras,	a	peça	publicitária	é	machista	e	apela	de	forma	exa-
gerada	à	sensualidade.

em	sua	defesa,	a	Vetex	negou	motivação	às	denúncias	e	
informou	já	ter	alterado	sua	 linha	de	comunicação,	que	não	
mais	faz	uso	de	imagens	de	mulheres	e	da	frase	que	atraíram	
a	reclamação	das	consumidoras.

o	 relator	 propôs	 o	 arquivamento	 da	 representação,	 por	
perda	de	objeto.	Seu	voto	foi	acolhido	por	maioria.

“VeTeX	–	Vai	Ser	Boa	aSSiM	LÁ	eM	CaSa!”“	LiQUiDiFiCaDor	PHiLiPS	WaLiTa	–	
80	anoS-LUZ	À	FrenTe”

•	 representação	nº	202/19
•	 autor:	Grupo	de	consumidores	
•	 anunciante:	Vetex
•	 relator:	Conselheiro	Clementino	Fraga	neto
•	 Terceira	Câmara
•	 Decisão:	arquivamento	
•	 Fundamento:	artigo	27,	nº	1,	letra	“a”,	do	rice

PROPAGANDA COMPARATIVA ANTIÉTICA RESPEITABILIDADE
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BoLeTiM	Do	Conar

CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

	�a	direção	do	Conar	questiona	o	Conselho	de	Ética	se	há	
apelo	imperativo	de	consumo	a	menores	de	idade	em	anún-
cio	em	canal	da	internet.

em	sua	defesa,	a	anunciante	negou	motivação	à	denúncia,	
enfatizando	que	a	peça	publicitária	não	é	direcionada	a	crian-
ças	e	adolescentes.

o	 relator	 acolheu	 os	 argumentos	 da	 defesa	 e	 propôs	 o	
arquivamento,	sendo	acompanhado	por	unanimidade.	

“	Dia	DaS	CrianÇaS	C&a	–	LeVe	4	e	PaGUe	2”

•	 representação	nº	235/19
•	 autor:	Conar	por	iniciativa	própria	
•	 anunciante:	C&a	Modas
•	 relator:	Conselheiro	Paulo	Celso	Lui
•	 Segunda	Câmara
•	 Decisão:	arquivamento	
•	 Fundamento:	artigo	27,	nº	1,	letra	“a”,	do	rice

	�apelo	 imperativo	de	consumo	dirigido	a	menor	de	 idade	
motivou	esta	representação,	proposta	pela	direção	do	Conar	
contra	 publicidade	 em	 redes	 sociais	 de	 responsabilidade	 da	
Tobby	Máximo.

regularmente	citada,	a	anunciante	não	apresentou	defesa.

a	relatora	deu	razão	à	denúncia	e	propôs	a	sustação	do	
anúncio,	sendo	acompanhada	por	unanimidade.

“Dia	DaS	CrianÇaS	ToBBY	MaX”

•	 representação	nº	237/19
•	 autor:	Conar	por	iniciativa	própria	
•	 anunciante:	Tobby	Max
•	 relatora:	Conselheira	Carla	Simas
•	 Terceira	Câmara	
•	 Decisão:	Sustação	
•	 Fundamento:	artigos	1º,	3º,	6º,	37	e	50,	letra	“c”,		

do	Código	

oS	aCÓrDÃoS	De	noVeMBro	/	2019



	 26	 Janeiro	2020	•	n.	220 	 Janeiro	2020	•	n.	220	 26	 Janeiro	2020	•	n.	220	 27

BoLeTiM	Do	Conar

CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

	�a	direção	do	Conar	viu	apelo	imperativo	de	consumo	diri-
gido	a	menor	de	 idade	em	publicidade	em	redes	sociais,	de	
responsabilidade	 da	 real	 Presentes.	 a	 anunciante	 não	 se	
defendeu	no	processo,	ainda	que	regularmente	citada.

o	relator	recomendou	a	alteração	da	peça	publicitária.	Seu	
voto	foi	aceito	por	unanimidade.	

•	 representação	nº	239/19
•	 autor:	Conar	por	iniciativa	própria	
•	 anunciante:	real	Presentes
•	 relator:	Conselheiro	Manoel	Zanzoti
•	 Sétima	Câmara	
•	 Decisão:	alteração	
•	 Fundamento:	artigos	1º,	3º,	6º,	37	e	50,	letra	“b”,		

do	Código	

	�a	 direção	 do	 Conar	 propôs	 representação	 ética	 contra	
anúncio	veiculado	em	canal	da	internet	destinado	a	menores	
de	idade,	promovendo	brinquedo.	além	de	ser	vocalizado	por	
crianças,	 o	 anúncio	pode	 estimular	 situações	de	 constrangi-
mento	a	pais	e	responsáveis,	com	o	propósito	de	impingir	con-
sumo,	desatendendo	recomendações	reunidas	no	artigo	37	do	
Código,	que	trata	da	publicidade	de	produtos	e	serviços	des-
tinados	a	crianças	e	adolescentes.

a	anunciante	 informou	em	defesa	enviada	ao	Conar	que	
alterou	a	locução	do	anúncio,	para	a	voz	de	um	adulto,	des-
caracterizando	assim	a	alegação	de	constrangimento.

o	 relator	 aceitou	 os	 argumentos	 das	 Lojas	 eskala,	 mas	
recomendou	a	advertência	ao	anunciante.	Seu	voto	foi	aceito	
por	unanimidade.		

“Dia	DaS	CrianÇaS	eSKaLa”“	reaL	PreSenTeS	–	Dia	DaS	CrianÇaS	–	
BLaST	PoPPer”

•	 representação	nº	241/19
•	 autor:	Conar	por	iniciativa	própria	
•	 anunciante:	Lojas	eskala
•	 relator:	Conselheiro	Márcio	Soave
•	 Segunda	Câmara	
•	 Decisão:	advertência	
•	 Fundamento:	artigos	1º,	3º,	6º,	37	e	50,	letra	“a”,		

do	Código	
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BoLeTiM	Do	Conar

CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

	�a	 direção	 do	 Conar	 questionou	 no	 Conselho	 de	 Ética	
anúncio	em	TV	de	bonecas	da	Candide.	na	peça	publicitária,	
elas	aparecem	se	movendo	sozinhas,	o	que	pode	 induzir	ao	
engano,	tanto	mais	por	ser	produto	dirigido	a	crianças	de	pou-
ca	idade.

em	sua	defesa,	a	anunciante	alegou	que	o	anúncio	apre-
senta	o	produto	de	forma	lúdica,	notando	que	em	várias	pas-
sagens	 do	 filme,	 aparecem	 mãos	 manipulando	 as	 bonecas,	
havendo	inclusive	lettering	a	respeito.

a	relatora	não	levou	em	conta	estes	e	outros	argumentos	
da	 Candide,	 por	 considerar	 que	 falta	 ostensividade	 à	 frase	
mencionada	pela	defesa	e,	mais	grave	que	isso,	não	viu	pre-
sença	 de	 mãos,	 explicando	 o	 movimento	 das	 bonecas.	 Por	
isso,	votou	pela	alteração,	sendo	acompanhada	por	unanimi-
dade.

“	LoL	SUrPriSe	CoM	PoP	UP	STore	É	MaiS	
QUe	DiVerSÃo.	É	CanDiDe”	e	“LoL	BLinG	
SUrPriSe	É	MaiS	QUe	DiVerSÃo.	É	CanDiDe”

•	 representação	nº	244/19
•	 autor:	Conar	por	iniciativa	própria	
•	 anunciante:	Candide	
•	 relatora:	Conselheira	Mirella	Caldeira	Fadel
•	 Primeira	Câmara	
•	 Decisão:	alteração	
•	 Fundamento:	artigos	1º,	3º,	6º,	23,	27,	37	e	50,	letra	

“b”,	do	Código

“	MiniSTÉrio	Da	SaÚDe	aDVerTe:	nÃo	USar	
CaneTaS	neWPen	PoDeM	CaUSar	noTaS	
BaiXaS”

	�Consumidores	de	Curitiba	e	arapongas	(Pr),	natal	e	Par-
namirim	(rn),	São	Sebastião	do	Paraíso,	renascença	e	Lavras	
(MG),	Porto	alegre,	Sapucaia	do	Sul	e	Cachoeirinha	(rS),	rio	
e	Três	rios	(rJ),	arapiraca	(aL),	Serra	(eS),	São	Luís	(Ma),	São	
Paulo,	araçatuba,	São	Carlos,	Barra	Bonita,	Matão,	adamanti-
na	e	agudos	(SP),	Souza	(PB),	Joinville	e	Capinzal	(SC)	e	reci-
fe,	Petrolina	e	Vitória	de	Santo	antão	 (Pe),	num	total	de	31	
reclamações	recebidas	pelo	Conar,	provocaram	esta	represen-
tação,	contra	postagem	publicitária	em	redes	sociais.	os	con-
sumidores	questionaram	a	associação	proposta	pelo	anúncio,	
entre	 a	 obtenção	 de	 boas	 notas	 na	 escola	 à	 aquisição	 de	
canetas	 da	 marca	 newpen,	 apelo	 agravado	 pelo	 fato	 de	 o	
anúncio	ter	sido	direcionado	a	crianças	e	adolescentes.

em	sua	defesa,	a	anunciante	informou	ter	retirado	o	anún-
cio	de	exibição	tão	logo	foi	comunicada	da	abertura	de	repre-
sentação	 ética	 pelo	 Conar.	 no	 mérito,	 negou	 motivação	 às	
denúncias.

a	relatora	concordou	com	as	denúncias	dos	consumidores	
e	 recomendou	 a	 sustação,	 agravada	 por	 advertência	 à	
newpen	do	Brasil.	Seu	voto	foi	aceito	por	unanimidade.

•	 representação	nº	253/19
•	 autor:	Grupo	de	consumidores
•	 anunciante:	newpen	do	Brasil
•	 relatora:	Conselheira	adriana	Pinheiro	Machado
•	 Sexta	Câmara	
•	 Decisão:	Sustação	e	advertência	
•	 Fundamento:	artigos	1º,	2º,	3º,	6º,	20,	23,	24,	25,	37	e	

50,	letras	“a”	e	“c”,	do	Código	

oS	aCÓrDÃoS	De	noVeMBro	/	2019
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BoLeTiM	Do	Conar

RESPONSABILIDADE SOCIAL

	�anúncio	 em	 mídia	 exterior	 de	 apresentação	 do	 whisky	
Johnnie	Walker	não	traz	frase	de	advertência,	como	recomen-
dado	pelo	Código	em	seu	anexo	a.	Também	a	existência	de	
textos	 além	 daqueles	 admitidos	 pela	 ética	 publicitária	 em	
publicidade	 do	 gênero	 foi	 questionada.	a	 representação	 foi	
aberta	após	recebimento	de	denúncia	enviada	por	consumi-
dor	paulistano.

a	 anunciante	 defendeu-se,	 explicando	 os	 contornos	 da	
campanha	e	argumentando	que	a	frase	de	advertência	apare-
ce	 nos	 últimos	 frames	 do	 vídeo	 exposto	 em	 mídia	 exterior	
dentro	de	um	shopping	center,	o	que	descaracterizaria	infra-
ção	ao	Código,	tanto	mais	pelo	fato	de	o	local	ser	frequenta-
do	majoritariamente	por	público	adulto.

o	 autor	 do	 voto	 vencedor	 ponderou	 que	 o	 anúncio	 em	
questão	 foi	 veiculado	 em	 propriedade	 de	 mídia	 indoor	 em	
local	 de	 grande	 trânsito	 de	 pessoas,	 situação	 prevista	 no	
Código.	Logo,	a	peça	publicitária	deve	respeito	às	recomen-
dações	da	ética	publicitária,	que	explicita	que,	em	razão	da	
natureza	do	produto,	as	regras	éticas	devem	ser	adotadas	em	
sua	interpretação	mais	restritiva.	Por	este	ponto	de	vista,	ele	
considera	que	o	anúncio	ultrapassou	as	 regras	éticas,	 tanto	
em	 sua	 apresentação	 geral	 como	 no	 particular	 da	 frase	 de	
advertência.	 Por	 isso,	 votou	 pela	 alteração,	 sendo	 acompa-
nhado	por	maioria.		

•	 representação	nº	191/19
•	 autor:	Conar	mediante	queixa	de	consumidor	
•	 anunciante:	Diageo	Brasil
•	 Voto	vencedor:	Conselheiro	enrico	Gianelli
•	 Segunda	Câmara	
•	 Decisão:	alteração	
•	 Fundamento:	artigos	1º,	3º,	6º	e	50,	letra	“b”,		

do	Código	e	seu	anexo	a

	�Consumidor	 de	 São	 Paulo	 (SP)	 enviou	 e-mail	 ao	 Conar,	
denunciando	anúncio	em	mídia	exterior	com	o	apelo	acima,	
ilustrado	por	foto	de	crianças	jogando	vídeo	game.	ele	consi-
derou	 haver	 estímulo	 a	 conduta	 socialmente	 inadequada	 e	
apelo	 a	 consumo	 exagerado.	 Mais	 queixas	 chegaram	 ao	
Conar	depois	da	abertura	da	representação	ética.	

em	sua	defesa,	a	anunciante	considerou	ter	havido	erro	
de	 interpretação	 por	 parte	 dos	 consumidores,	 a	 menção	 a	
“gás”	 sendo	 um	 trocadilho.	 Também	 mencionou	 pesquisa	
segundo	a	qual	a	maioria	dos	usuários	de	vídeo	games	tem	
mais	de	21	anos	de	idade,	sendo	a	eles	direcionado	o	pro-
duto	Coca-Cola	Café.

o	relator	não	acolheu	estes	e	outros	argumentos	da	defe-
sa.	Para	ele,	“em	nenhum	momento	há	como	interpretar	que	
a	 peça	 não	 propõe	 o	 consumo	 excessivo	 do	 produto,	 visto	
que	a	sua	frase	principal	é	uma	sugestão	para	o	consumidor	
‘virar	a	noite	 jogando’”	o	que,	de	 resto,	 ele	 considerou	um	
apelo	inadequado	a	qualquer	anúncio	publicitário.	o	relator	
citou	 ainda	 o	 fato	 de	 o	 anúncio	 ter	 sido	 exibido	 em	 mídia	
exterior	próxima	a	escolas.	Tudo	somado,	ele	recomendou	a	
sustação,	sendo	acompanhado	por	unanimidade.

“	GÁS	eXTra	Para	Virar	a	noiTe	JoGanDo	
–	CoCa-CoLa	CaFÉ”

“	DiaGeo	–	reD	iS	THe	neW	BoTTLe	–	FaÇa	a	
SUa	aGora	eM	THeBar.CoM.Br”

•	 representação	nº	192/19
•	 autor:	Conar	mediante	queixa	de	consumidor	
•	 anunciante:	Coca-Cola
•	 relator:	Conselheiro	Pedro	Henrique	Fonseca
•	 Terceira	Câmara	
•	 Decisão:	Sustação	
•	 Fundamento:	artigos	1º,	2º,	3º,	6º,	37	e	50,	letra	“c”,		

do	Código	e	seu	anexo	H
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RESPONSABILIDADE SOCIAL

	�Consumidor	 de	Vila	Velha	 (eS)	 questionou	 no	 Conar	 se	
anúncios	em	mídia	exterior	e	internet	de	um	clube	de	tiro	com	
o	 apelo	 acima	 enquadra-se	 nas	 recomendações	 do	 Código	
para	 publicidade	 do	 gênero,	 reunidas	 no	anexo	 S.	 os	 dois	
anúncios	objeto	desta	representação	são	ilustrados	por	fotos	
de	 um	 homem	 e	 uma	 mulher,	 ambos	 com	 cabelos	 brancos,	
portando	revólveres.

entre	outras	diretrizes,	o	anexo	S	recomenda	que	anúncios	
que	envolvam	armas	de	fogo	não	devem	ter	caráter	emocio-
nal,	 exibir	 cenas	 dramáticas	 ou	 capazes	 de	 provocar	 temor	
tampouco	 apresentar	 o	 possuidor	 da	 arma	 em	 situação	 de	
superioridade	em	relação	a	perigos	e	pessoas.

não	houve	defesa	por	parte	do	Guerreiros	Clube	do	Tiro.
a	autora	do	voto	vencedor	propôs	a	sustação	do	anúncio.	

Para	ela,	 resta	evidente	o	desrespeito	dos	anúncios	às	reco-
mendações	do	Código.	Cita	a	imagem	da	senhora	retirando	a	
arma	da	bolsa,	como	se	estivesse	prestes	a	utiliza-la,	o	mes-
mo	valendo	para	a	foto	do	senhor,	numa	postura	intimidado-
ra,	 externando,	 no	 entendimento	 dela,	 clara	 superioridade	
pela	posse	da	arma.

a	 relatora	 mencionou	 ainda	 o	 fato	 de	 uma	 das	 peças	
publicitárias	estar	exposta	em	mídia	exterior,	na	qual	é	impos-
sível	evitar	a	exposição	a	menores	de	idade.	Seu	voto	foi	aco-
lhido	por	maioria.

“	GUerreiroS	CLUBe	Do	Tiro	–	ViLa	VeLHa	–	
o	PreÇo	Da	LiBerDaDe	É	a	eTerna	
ViGiLÂnCia”

	�Duas	consumidoras	paulistanas	 reclamaram	no	Conar	de	
publicidade	em	mídia	exterior	de	salgadinhos	produzidos	pela	
Pepsico.	 Segundo	 elas,	 o	 anúncio	 seria	 discriminatório	 ao	
associar	o	título	acima	a	fotos	de	pessoas	negras	consumindo	
os	 produtos.	 Mais	 três	 queixas	 semelhantes	 chegaram	 ao	
Conar	depois	da	abertura	da	representação.

em	sua	defesa,	a	anunciante	considerou	que	as	denuncian-
tes	não	 viram	a	 campanha	em	 sua	 inteireza.	Composta	por	
várias	peças,	mostra	pessoas	de	diferentes	etnias,	gêneros	e	
faixas	etárias	consumindo	os	produtos.	Vista	em	seu	conjunto,	
argumentou	a	defesa,	a	campanha	é	inclusiva.

a	relatora	aceitou	os	termos	da	defesa	e	propôs	o	arqui-
vamento	da	representação,	não	considerando	que	a	campa-
nha	 fira	 recomendações	do	Código.	Seu	voto	 foi	aceito	por	
unanimidade.

“PePSiCo	–	Para	ToDoS	oS	BoLSoS”

•	 representação	nº	218/19
•	 autor:	Conar,	mediante	queixa	de	consumidor	
•	 anunciante:	Pepsico	do	Brasil	
•	 relatora:	Conselheira	Milena	Seabra
•	 Sexta	Câmara
•	 Decisão:	arquivamento	
•	 Fundamento:	artigo	27,	nº	1,	letra	“a”,	do	rice

•	 representação	nº	203/19
•	 autor:	Conar	mediante	queixa	de	consumidor	
•	 anunciante:	Guerreiros	Clube	do	Tiro	–	Vila	Velha
•	 Voto	vencedor:	Conselheira	Carla	Simas
•	 Terceira	Câmara	
•	 Decisão:	Sustação	
•	 Fundamento:	artigos	1º,	3º,	6º	e	50,	letra	“c”,		

do	Código	e	seu	anexo	S

oS	aCÓrDÃoS	De	noVeMBro	/	2019



	 30	 Janeiro	2020	•	n.	220 	 Janeiro	2020	•	n.	220	 30	 Janeiro	2020	•	n.	220	 31

BoLeTiM	Do	Conar

RESPONSABILIDADE SOCIAL

	�Consumidora	residente	em	Santa	Maria	(rS)	enviou	e-mail	
ao	 Conar	 questionando	 postagem	 em	 redes	 sociais	 promo-
vendo	facilidades	na	aquisição	de	armas	de	fogo.	Segundo	a	
recomendação	do	Código	Brasileiro	de	autorregulamentação	
Publicitária,	 em	 seu	 anexo	 S,	 que	 trata	 de	 publicidade	 do	
gênero,	 as	 peças	 publicitárias	 para	 este	 tipo	 de	 produto	
devem	deixar	claro	que	a	aquisição	do	produto	dependerá	de	
autorização	e	prévio	registro	a	ser	concedido	pelas	autorida-
des,	que	seu	uso	exige	treinamento	e	equilíbrio	emocional	e	
que	a	arma	deve	ser	guardada	em	lugar	seguro.

além	disso,	há	súmula	de	jurisprudência	a	respeito,	com	o	
seguinte	teor:	

"anÚnCio	 De	 arMaS	 De	 FoGo	 nÃo	 DeVerÁ	 Ser	
eMoCionaL;	nÃo	DeVerÁ	SUGerir	QUe	o	reGiSTro	Do	
ProDUTo	 SeJa	 UMa	 ForMaLiDaDe	 SUPeraDa	 FaCiL-

•	 representação	nº	217/19
•	 autor:	Conar	mediante	queixa	de	consumidor	
•	 anunciante:	Taurus	armas
•	 Voto	vencedor:	Conselheir	nilson	Souza
•	 Quinta	Câmara	
•	 Decisão:	advertência	
•	 Fundamento:	artigos	1º,	3º,	6º	e	50,	letra	“a”,	do	

Código,	seu	anexo	S	e	Súmula	de	Jurisprudência	n.	4

MenTe	CoM	oS	SerViÇoS	oFereCiDoS	PeLo	anUnCian-
Te;	nÃo	FarÁ	ProMoÇÕeS,	nÃo	aPreGoarÁ	FaCiLiDa-
De	 De	 PaGaMenTo,	 reDUÇÃo	 De	 PreÇoS,	 eTC.;	 aLÉM	
DiSSo	nÃo	SerÁ	VeiCULaDa	eM	PUBLiCaÇÃo	DiriGiDa	a	
CrianÇaS	oU	JoVenS	e	neM	na	TeLeViSÃo,	no	PerÍoDo	
QUe	 anTeCeDer	 ÀS	 23	 HS	 aTÉ	 aS	 6	 HS.	 DeVerÁ,	 Por	
oUTro	LaDo,	eViDenCiar	QUe	a	UTiLiZaÇÃo	Do	ProDU-
To	 eXiGe	 TreinaMenTo	 e	 eQUiLÍBrio	 eMoCionaL	 e	
aConSeLHarÁ	 a	 SUa	 GUarDa	 eM	 LUGar	 SeGUro	 e	
Fora	Do	aLCanCe	De	TerCeiroS."

Fundamento:	artigos	1º,	3º,	6º	e	50,	letra	"c",	do	Código	
Brasileiro	 de	autorregulamentação	 Publicitária	 e	 seu	anexo	
"S",	itens	de	1,	2,	3,	4	e	5.

em	sua	defesa,	a	Taurus	argumentou	que	o	anúncio	obje-
to	desta	representação	não	é	a	peça	do	lançamento	da	cam-
panha,	 no	 qual	 há	 remissão	 às	 regras	 necessárias	 para	 a	
compra	de	 armas.	 informou	ainda	que	 eventual	 efetivação	
da	compra	demanda	cadastro	completo,	login	e	senha	num	
portal	específico.

o	autor	do	voto	vencedor	propôs	a	advertência	à	anun-
ciante,	por	 considerar	que	a	oferta	de	desconto	na	 compra	
contraria	 recomendação	 da	 ética	 publicitária,	 ao	 apregoar	
facilidade	de	pagamento.	Seu	voto	foi	aprovado	por	maioria.

“	TaUrUS	–	ToDa	LinHa	De	ProDUToS	CoM	
20%	De	DeSConTo”
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BoLeTiM	Do	Conar

RESPONSABILIDADE SOCIAL

	�Consumidor	carioca	enviou	queixa	ao	Conar,	contra	anún-
cio	 veiculado	 em	 redes	 sociais	 pela	 ambev	 e	 pela	 cantora	
anitta,	com	o	título	“em	homenagem	ao	funk,	a	nova	BeaTS	
é	150	BPM,	porque	é	mais	 acelerada	do	que	 todas	as	 Skol	
Beats	que	vocês	já	viram”.	o	consumidor	questionou	a	exibi-
ção	da	mensagem	em	veículo	dirigido	a	público	predominan-
temente	 jovem,	sem	controle	seletivo	de	acesso,	como	reco-
mendado	 pelo	 Código	 Brasileiro	 de	 autorregulamentação	
Publicitária.	a	 esta	 queixa,	 a	 direção	 do	 Conar	 juntou	 duas	
outras:	a	falta	da	frase	recomendando	consumo	responsável	
de	bebida	alcoólica	 e	 apelo	direto	de	 consumo	do	produto,	
ambas	igualmente	propostas	pelo	Código.

em	sua	defesa,	a	cantora	anitta	negou	tratar-se	de	publici-

“	aMBeV	e	aniTa	–	eM	HoMenaGeM	ao	
FUnK,	a	noVa	BeaTS	É	150	BPM...”

dade	 paga	 e	 sim	 de	 uma	 postagem	 espontânea	 dela,	 daí	 a	
ausência	 da	 frase	 de	 advertência.	 Juntou	 informações	 que	
demonstram	 que	 seu	 canal	 tem	 público	 predominantemente	
maior	de	idade.	Defesa	enviada	pela	ambev	é	semelhante	à	da	
cantora,	explicando	ainda	que	o	produto	anunciado	tem	teor	
alcoólico	de	13,9%,	o	que	o	enquadra	no	anexo	a	do	Código.

a	 relatora	 da	 representação	 não	 aceitou	 estes	 e	 outros	
argumentos	das	defesas,	ponderando	que,	dado	o	elevadíssi-
mo	número	de	seguidores	de	anitta,	mesmo	sendo	eles	majo-
ritariamente	adultos,	exige-se	“responsabilidade	pela	comuni-
cação	que	se	faz”.

a	relatora	considerou	não	ter	havido	má	fé	por	parte	da	
ambev,	mas	que	isso	não	a	isenta	de	responsabilidade,	ten-
do	 em	 vista	 que	 a	 cantora	 fora	 recentemente	 anunciada	
como	Head	de	inovação	e	Criatividade	da	marca	Skol	Beats.	
a	relatora	concordou	ainda	com	a	denúncia	de	que	há	pou-
co	 cuidado	 no	 claim,	 considerando	 haver	 ênfase	 sobre	 os	
efeitos	da	bebida.	

Por	isso,	propôs	a	sustação	agravada	por	advertência	para	
ambev	e	anita.	Seu	voto	foi	aceito	por	unanimidade.

•	 representação	nº	248/19
•	 autor:	Conar	mediante	queixa	de	consumidor	
•	 anunciantes:	ambev	e	anita
•	 relatora:	Conselheira	andréa	Siqueira
•	 Sétima	Câmara	
•	 Decisão:	Sustação	e	advertência	
•	 Fundamento:	artigos	1º,	3º,	6º	e	50,	letras	“a”	e	“c”,		

do	Código	e	seu	anexo	a

oS	aCÓrDÃoS	De	noVeMBro	/	2019
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BoLeTiM	Do	Conar

RESPONSABILIDADE SOCIAL

	�Convite	à	participação	dos	consumidores,	para	que	pos-
tem	em	suas	redes	sociais	hashtag	alusiva	à	cerveja	Brahma,	
foi	questionada	pela	direção	do	Conar,	que	pediu	manifesta-
ção	 do	 Conselho	 de	 Ética	 se	 tal	 iniciativa	 não	 deveria	 ser	
acompanhada	 de	 recomendação	 de	 que	 as	 postagens	 dos	
consumidores	deixem	claro,	de	alguma	forma,	que	se	trata	
de	publicidade.	a	direção	do	Conar	também	pediu	manifes-
tação	sobre	haver	ou	não	estímulo	ao	consumo	excessivo	de	
bebida	 alcoólica	 e	 uso	 de	 apelo	 imperativo	 de	 consumo,	
ambas	as	práticas	em	desacordo	com	as	recomendações	da	
ética	publicitária.

a	ambev	defendeu-se,	considerando	que	as	postagens	dos	
consumidores	 são	 espontâneas,	 sem	 conotação	 comercial.	
argumentou	que	a	hashtag	com	a	expressão	“me	patrocina”	

•	 representação	nº	255/19
•	 autor:	Conar	por	iniciativa	própria	
•	 anunciante:	ambev
•	 relator:	Conselheiro	andré	Coutinho	nogueira
•	 Sexta	Câmara
•	 Decisão:	arquivamento	
•	 Fundamento:	artigo	27,	nº	1,	letra	“a”,	do	rice

é	largamente	utilizada,	inclusive	por	outros	anunciantes.	infor-
mou	ainda	ter	tomado	cuidados	para	que	a	campanha	fosse	
direcionada	 e	 dela	 só	 pudessem	 participar	 maiores	 de	 25	
anos.	negou	estímulo	ao	consumo	excessivo	e	uso	de	apelo	
imperativo	de	consumo.

o	relator	considerou	que	não	é	possível	configurar	as	pos-
tagens	como	publicidade,	pela	ausência	de	vínculo	comercial	
entre	anunciante	e	eventuais	divulgadores,	tanto	mais	por	não	
fazerem	propaganda	comercial	do	produto.	o	relator	também	
não	considerou	haver	desrespeito	às	recomendações	do	Códi-
go	 em	 relação	 aos	 outros	 dois	 questionamentos.	 Concluiu	
pelo	arquivamento,	sendo	acompanhado	por	unanimidade.

a	câmara	julgadora	pediu	que	fosse	registrado	o	seguinte	
complemento	ao	voto	do	relator:	“embora	tenha	sido	consi-
derado	que	os	posts	dos	consumidores	não	configuram	publi-
cidade	contratada,	também	não	configuram	conteúdo	orgâ-
nico,	diante	do	estímulo	concreto	para	o	compartilhamento,	
inclusive	 concorrendo	 a	 prêmio.	 Porém,	 por	 ser	 o	 título	 da	
hashtag	difundida	autodescritiva	da	natureza	da	ação,	acom-
panharam	o	relator	na	recomendação	pelo	arquivamento”.

“aMBeV	–	#BraHMaMePaTroCina”
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BoLeTiM	Do	ConaroS	aCÓrDÃoS	De	noVeMBro	/	2019

aLÉM	DeSSaS,	ForaM	JULGaDaS	eM	noVeMBro	aS	SeGUinTeS	rePreSenTaÇÕeS,	QUe	Se	
enConTraM	eM	FaSe	De	reCUrSo
representação	nº	117/19,	em	recurso	ordinário,	“novo	rexona	Clinical	aerosol	–	não,	nunca,	em	hipótese	alguma	te	
abandona”.
resultado:	alteração	agravada	por	advertência	ao	anunciante,	por	unanimidade.

representação	nº	209/19,	“estratégia	Concursos	–	Como	deixar	de	ser	burro	e	vencer	as	dificuldades	no	estudo”	e	
“Você	é	burro!	Muito	ou	pouco:	eis	a	questão”.
resultado:	sustação	agravada	por	advertência	ao	anunciante,	por	maioria	de	votos.

representação	nº	225/19,	“nextel	–	ofertas	agressivas”.
resultado:	sustação,	por	unanimidade,	agravada	por	advertência	ao	anunciante,	por	maioria	de	votos.

representação	nº	232/19,	“Serasa	experian	São	Paulo	–	Você	corre	risco	de	sofrer	um	golpe.	Proteja-se”	e	“alguém	
pode	estar	se	passando	por	você”.
resultado:	sustação	por	unanimidade.

representação	nº	240/19,	“alivium	–	Pequeno	no	tamanho,	grande	contra	a	dor”.
resultado:	alteração	por	unanimidade.

representação	nº	245/19,	“Coleção	Divino	Fogão	invasão	angry	Birds	2”.
resultado:	alteração	agravada	por	advertência	ao	anunciante,	por	unanimidade.
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oS	aCÓrDÃoS	De	
JUnHo/2011
Confira	o	resumo	dos	acórdãos	julgados	em	junho	
pelo	Conselho	de	Ética,	em	reuniões	realizadas	nos	
dias	10	e	16,	em	Porto	alegre	e	São	Paulo.

Participaram	das	reuniões	os	conselheiros	Gilberto	
C.	Leifert,	presidente	do	Conselho	de	Ética,	

aloísio	Lacerda	Medeiros,	andré	Jungblut,	andré	Porto	
alegre,	andrea	Pontual,	antônio	Cosenza,	artur	
Menegon	da	Cruz,	ary	Florêncio	dos	Santos,	Bob	
Vieira	da	Costa,	Carlos	Chiesa,	Carlos	rebolo	da	Silva,	
Carlos	Scappini,	Christina	Gadret,	Cláudio	Pereira,	
Clóvis	Speroni,	Daniela	rios,	eduardo	Martins,	Ênio	
Basílio	rodrigues,	ercy	Torma,	Fernando	Soares	de	
Camargo,	Flávio	Vormittag,	Gilson	Storck,	Jaime	
Machado	da	Ponte	Filho,	José	Genesi,	José	Maurício	
Pires	alves,	José	Tadeu	Gobbi,	Júlio	abramczyk,	Lenize	
Baseggio,	Licinio	Motta,	Luís	Cássio	Werneck,	Luiz	
Celso	de	Piratininga	Jr.,	Luiz	Fernando	Constantino,	
Luiz	roberto	Valente	Filho,	Marcelo	Benez,	Marcelo	
Galante,	Maria	eliete	Moraes,	Mariângela	Toaldo,	
Marlene	Bregman,	nelcina	Tropardi,	newman	Debs,	
olavo	Ferreira,	Paulo	Chueiri,	Paulo	de	Tarso	nogueira,	
Paulo	Fernandes	neto,	Paulo	Tonet	Camargo,	Paulo	
Uebel,	Pedro	renato	eckersdorff,	Priscila	Cruz,	rafael	
Davini,	raul	Correa,	ricardo	Difini	Leite,	ricardo	
ramos,	rino	Ferrari	Filho,	roberto	Callage,	roberto	
Philomena,	rubens	da	Costa	Santos,	Selma	Souto,	
Sérgio	Moury	Fernandes,	Sônia	Maria	de	Paula,	Tânia	
Pavlovsky	e	Walter	Santos.

BoLeTiM	Do	Conar

	�Consumidora	 considera	 que	 não	 resta	 clara	 a	 natureza	
publicitária	 de	 postagem	 em	 redes	 sociais	 de	 Vogue	 Brasil	
promovendo	os	serviços	odontológicos.

em	 sua	 defesa,	 as	 anunciantes	 consideraram	 evidente	 o	
propósito	publicitário	da	postagem.

o	conselheiro	relator	não	concordou	com	o	ponto	de	vista	
da	defesa.	Por	 isso,	propôs	a	alteração	agravada	por	adver-
tência	às	edições	Globo	Conde	nast	e	Guy	Puglisi	 instituto	
odontológico,	ressaltando	as	suas	responsabilidades	em	rela-
ção	aos	consumidores.	Seu	voto	foi	aceito	por	unanimidade.

“	GLoBo	ConDe	naST	e	GUY	PUGLiSi	–	
“#VoGUe	aPreSenTa”

•	 representação	nº	179/19
•	 autor:	Conar	mediante	queixa	de	consumidor	
•	 anunciantes:	edições	Globo	Conde	nast	e	Guy	Puglisi	

instituto	odontológico
•	 relator:	Conselheiro	roberto	nascimento
•	 Primeira	e	Terceira	Câmaras	
•	 Decisão:	alteração	e	advertência	
•	 Fundamento:	artigos	1º,	3º,	6º,	9º,	28,	30	e	50,	letras	

“a”	e	“b”,	do	Código

IDENTIFICAÇÃO PUBLICITÁRIAoS	aCÓrDÃoS	De	
oUTUBro/2019
Veja	resumo	dos	acórdãos	das	representações	
julgadas	pelo	Conselho	de	Ética	em	sessões	
conjuntas	realizada	dia	10,	em	São	Paulo.

Participaram	das	reuniões	os	conselheiros	aline	
amorim,	ana	Moisés,	andré	Dias,	andrea	

Siqueira,	antonio	Jesus	Cosenza,	antonio	Toledano,	
augusto	Fortuna,	Boris	Gris,	Bruno	Bonfanti,	Camila	
Félix	Moreira,	Candice	Buckley,	Carlos	Chiesa,	
Carolina	Cortopassi,	Claudio	Fernandes	Paixão,	
Cláudio	Kalim,	Cyd	alvarez,	eduardo	Martins,	eliana	
Quintella,	emmanuel	Publio	Dias,	erh	ray,	Guilherme	
Malik	Parente,	Guto	Belchior,	Hiram	Baroli,	José	
Francisco	Queiroz,	José	Mauricio	Pires	alves,	José	
Pereira	Guabiraba,	Jorge	Tarquini,	Jorge	Washington	
dos	Santos,	Larissa	Moré,	Licínio	Motta,	Luís	Carlos	
Vieira	de	oliveira,	Luiz	Celso	de	Piratininga	Jr.,	Luiz	
Fernando	Constantino,	Kleber	de	almeida,	Marcelo	
Benez,	Marcelo	Migliori,	Marcia	esteves,	Marcio	
Soave,	Maria	Tereza	Sadek,	Marlene	Bregman,	
Mentor	neto,	Murilo	nassif,	Patrícia	Blanco,	Paulo	
Zoéga	neto,	Pedro	renato	eckersdorff,	rafael	Davini	
neto,	reinaldo	Gilli	Costa	da	Silva,	renata	Garrido,	
renato	de	Souza	Dias,	roberto	nascimento,	rui	
Branquinho,	Sirley	Cordeiro	de	Lima,	Tânia	Pavlovsky,	
Valéria	Sombra,	Vitor	Morais	de	andrade	e	Zander	
Campos	da	Silva	Jr.
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BoLeTiM	Do	Conar

	�Consumidora	soteropolitana	questiona	no	Conar	informa-
ção	em	embalagem	de	produto,	de	que	o	canudinho	ofereci-
do	é	reciclável.	Para	a	consumidora,	tal	atributo	não	é	um	dife-
rencial,	considerando	que	o	anunciante	induz	o	consumidor	a	
pensar	que	a	compra	do	produto	seria	menos	danosa	ao	meio	
ambiente.	a	direção	do	Conar	juntou	à	representação	outros	
questionamentos,	tendo	como	base	o	anexo	U	do	Código,	que	
trata	de	apelos	de	sustentabilidade	em	publicidade.

a	 defesa	 enviada	 pela	 nestlé	 respondeu	 um	 a	 um	 aos	
questionamentos	 e	 relatou	 várias	 iniciativas	 de	 preservação	
ambiental.

a	relatora	acolheu	os	argumentos	da	defesa	e,	por	consi-
derar	que	não	há	dano	às	recomendações	da	ética	publicitá-
ria,	propôs	o	arquivamento	da	representação,	sendo	acompa-
nhada	por	unanimidade.

“	o	CanUDinHo	De	neSCaU	É	100%	
reCiCLÁVeL”

	�Consumidora	de	São	Paulo,	Capital,	questiona	no	Conar	se	
anúncio	em	TV	e	 internet	de	cerveja	não	mostra	atores	com	
menos	de	25	anos	de	idade.	Segundo	recomendação	do	Códi-
go	Brasileiro	de	autorregulamentação	Publicitária,	publicida-
de	de	bebidas	alcoólicas	não	devem	mostrar	pessoas	tenham	
ou	aparentem	ter	25	anos	ou	menos	de	idade.

Defesa	de	anunciante	e	sua	agência	juntou	documentos	de	
identidade	de	todos	os	participantes	do	anúncio,	comprovan-
do	 cumprimento	 da	 norma	 ética.	 a	 defesa	 alude	 ainda	 à	
ausência	no	filme	de	qualquer	elemento	do	universo	jovem.

o	relator	aceitou	estas	explicações	da	defesa	e	recomen-
dou	o	arquivamento	da	representação,	sendo	acompanhado	
por	unanimidade.

“À	VonTaDe	–	aMSTeL”

•	 representação	nº	204/19
•	 autor:	Conar,	mediante	queixa	de	consumidor	
•	 anunciante	e	agência:	Heineken	Brasil	e	JWT
•	 relator:	Conselheiro	ehr	ray
•	 Primeira	e	Terceira	Câmaras
•	 Decisão:	arquivamento	
•	 Fundamento:	artigo	27,	nº	1,	letra	“a”,	do	rice

•	 representação	nº	206/19
•	 autor:	Conar,	mediante	queixa	de	consumidor	
•	 anunciante:	nestlé	Brasil	
•	 relatora:	Conselheira	Patrícia	Blanco
•	 Segunda	e	Quarta	Câmaras
•	 Decisão:	arquivamento	
•	 Fundamento:	artigo	27,	nº	1,	letra	“a”,	do	rice

oS	aCÓrDÃoS	De	oUTUBro	/	2019

APELOS DE SUSTENTABILIDADE RESPONSABILIDADE SOCIAL
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BoLeTiM	Do	Conar

	�Consumidora	 paulistana	 relatou	 ao	 Conar	 falta	 da	 frase	
recomendando	 consumo	 prudente	 de	 bebida	 alcoólica	 em	
anúncio	 veiculado	 em	 redes	 sociais	 pela	 amazzoni	 Gin.	 a	
denunciante	também	questionou	uso	de	apelo	que	destaca	o	
alto	teor,	o	que	é	reprovado	pela	ética	publicitária.	a	direção	
do	Conar	agregou	à	 representação	ainda	o	 fato	de	a	mídia	
utilizada	para	a	publicidade	não	conter	mecanismo	de	acesso	
seletivo	a	maiores	de	idade.

em	sua	defesa,	a	anunciante	comprometeu-se	a	 inserir	a	
frase	de	advertência	e	argumentou	que	as	expressões	citadas	
pela	 consumidora	 referem-se	 à	 nova	 fórmula	 do	 produto.	
Quanto	ao	mecanismo	de	acesso,	alegou	que	ele	não	existe	
na	rede	social	na	qual	foi	veiculada	a	mensagem,	tendo	adi-
cionado	à	sua	página	informação	de	que	se	trata	de	conteú-
do	para	maiores	de	18	anos.

o	relator	não	aceitou	as	alegações	da	defesa,	mencionan-
do,	inclusive,	página	de	marca	de	cerveja	inacessível	a	meno-
res	de	idade.	recomendou	a	alteração,	sendo	acompanhado	
por	unanimidade.

•	 representação	nº	207/19
•	 autor:	Conar	mediante	queixa	de	consumidor	
•	 anunciante:	amazzoni	Gin
•	 relator:	Conselheiro	emmanuel	Públio	Dias
•	 Primeira	e	Terceira	Câmaras	
•	 Decisão:	alteração	
•	 Fundamento:	artigos	1º,	3º,	6º	e	50,	letra	“b”,		

do	Código	e	seu	anexo	a

	�Toyota	e	sua	agência,	a	Dentsu,	consideram	ter	sido	alvo	
de	publicidade	comparativa	antiética	veiculada	em	TV	e	mídia	
impressa	pela	Caoa	Chery,	para	promover	o	modelo	Tiggo	7.	
afirmações	 de	 superioridade	 envolvendo	modelos	 de	outras	
montadoras,	 entre	 elas	 a	 Toyota,	 foram	 consideradas	 pelas	
denunciantes	como	subjetivas	e	genéricas,	capazes	de	levar	à	
confusão	 ao	 misturar	 alegações	 de	 desempenho	 e	 vendas,	
pelo	uso	de	termos	como	“ultrapassou”,	“superou”	e	“deixou	
para	trás”.	

Publicações	 especializadas	 em	 automóveis	 citadas	 como	
fonte	de	informação	pelos	anúncios	publicaram	textos	consi-
derando	que	a	Caoa	Chery	fez	mau	uso	de	reportagens	pro-
duzidas	por	elas	ou	citando	testes	que	simplesmente	não	exis-
tiram.	Houve	concessão	de	medida	 liminar	de	sustação	pelo	
relator,	até	o	julgamento	da	representação.

em	 sua	defesa,	 a	 anunciante	negou	 ter	 praticado	propa-
ganda	 comparativa	 irregular,	 todas	 as	 alegações	 das	 peças	
sendo	passíveis	de	comprovação.

o	relator	deu	razão	à	Toyota	e	Dentsu:	as	reportagens	que	
teriam	dado	origem	às	comparações	não	as	ratificam,	poden-
do	 levar	 os	 consumidores	 ao	 engano.	 o	 relator	 considerou	
ainda	 que	 faltam	 às	 peças	 clareza,	 precisão	 e,	 em	 um	 dos	
casos,	mencionando	comparação	que	sequer	existiu.	Por	isso,	
propôs	a	sustação	dos	anúncios	agravada	por	advertência	à	
Caoa	Chery.	Seu	voto	foi	aceito	por	unanimidade.

“	TiGGo	7:	o	SUV	PreMiUM	Da	Caoa	CHerY	
–	TiGGo	7	DeiXa	ToYoTa	raV4	e	HonDa	
Cr-V	Para	TrÁS”

“	aMaZZoni	Gin”

•	 representação	nº	212/19
•	 autoras:	Toyota	e	Dentsu
•	 anunciante:	Caoa	Chery
•	 relator:	Conselheiro	Luís	Carlos	Vieira	de	oliveira
•	 Segunda	e	Quarta	Câmaras	
•	 Decisão:	Sustação	e	advertência	
•	 Fundamento:	artigos	1º,	3º,	4º,	23,	27,	parágrafos	1º	e	

2º,	32	e	50,	letras	“a”	e	“c”,	do	Código	
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	�Seis	consumidoras	e	um	consumidor,	todos	residentes	no	
rio,	queixaram-se	no	Conar	contra	publicidade	em	internet	da	
Prefeitura	daquela	cidade,	considerando	haver	irregularidade	
da	divulgação	de	serviço	denominado	Taxi.rio,	de	intermedia-
ção	e	agenciamento	de	transporte	por	táxi,	em	contraponto	a	
serviço	 semelhante,	 mas	 oferecido	 por	 meio	 de	 aplicativos,	
usando	carro	de	particulares.	

a	 denúncia	 cita	 o	 claim	 acima,	 considerando	 que	 ele	 é	
enganoso	quanto	à	afirmação	de	segurança,	não	havendo	no	
serviço	oferecido	qualquer	garantia	quanto	a	isso.	o	grupo	de	
consumidores	 também	 considerou	 indevida	 a	 utilização	 do	
brasão	da	Prefeitura	na	publicidade.

inicialmente,	 houve	 erro	 em	 relação	 ao	 responsável	 pelo	
anúncio,	corrigido	após	um	primeiro	julgamento,	ocorrido	em	

“	o	SerViÇo	QUe	VoCÊ	PreCiSa,	UTiLiZanDo	
a	TeCnoLoGia	QUe	VoCÊ	JÁ	ConHeCe,	MaS	
CoM	a	SeGUranÇa	QUe	SÓ	a	PreFeiTUra	
Do	rio	PoDe	Dar”

março.	identificada	a	Prefeitura	carioca	como	responsável,	foi	
anulada	a	decisão	inicial	e	aberto	novo	prazo	para	defesa.	

Desta	 feita,	 a	 Prefeitura	 considerou	 ético	 tanto	 o	 claim	
quanto	o	uso	do	brasão.	explicou	que	o	serviço	não	tem	natu-
reza	concorrencial	por	não	ser	oneroso	e	que	a	segurança	do	
serviço	deriva	de	peculiaridades	no	cadastramento	dos	moto-
ristas	e	também	por	serviços	adicionais.

a	relatora	de	primeira	instância	reconheceu	a	validade	do	
uso	do	brasão	na	medida	em	que	a	Prefeitura	é	a	responsável	
pela	peça	publicitária.	Seguiu	considerando	tratar-se	de	pro-
paganda	comparativa,	na	medida	em	que	a	anunciante	expõe	
uma	exclusividade	absoluta	em	serviços	que	competem	dire-
tamente,	independentemente	do	fato	de	não	haver	ônus	para	
o	usuário.	

Posto	isso,	ela	considerou	que	o	claim	carece	de	comprova-
ção	 quanto	 ao	 caráter	 exclusivo,	 como	 recomendado	 pelo	
Código	 Brasileiro	 de	 autorregulamentação	 Publicitária	 em	
publicidade	comparativa.	Por	isso,	votou	pela	alteração,	sendo	
acompanhada	por	unanimidade.

Houve	recurso	ordinário	formulado	pela	Prefeitura	contra	
a	 decisão,	 mas	 ela	 foi	 confirmada	 por	 unanimidade	 pela	
Câmara	especial	de	recursos,	seguindo	proposta	do	relator.

•	 representação	nº	296/18,	em	recurso	ordinário	
•	 autor:	Grupo	de	consumidores	
•	 anunciante:	Prefeitura	Municipal	do	rio	de	Janeiro	
•	 relatores:	Conselheiros	Carla	Simas	e	Vitor	Moraes	de	

andrade
•	 Terceira	Câmara	e	Câmara	especial	de	recursos	
•	 Decisão:	alteração	
•	 Fundamento:	artigos	4º,	12,	17,	27,	32	e	50,	letra	“b”,	

do	Código
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	�Consumidora	paulistana	reclamou	no	Conar	da	pouca	cla-
reza	 nas	 informações	 em	 embalagens	 de	 fraldas	 infantis.	
embora	sejam	oferecidas	em	embalagens	praticamente	idên-
ticas,	as	fraldas	variam	bastante	conforme	o	seu	tamanho.

em	sua	defesa,	a	anunciante	informou	ter	reformulado	as	
embalagens.	 no	 mérito,	 considerou	 não	 ter	 infringido	 qual-
quer	recomendação	da	ética	publicitária.

o	autor	do	voto	vencedor	propôs	o	arquivamento,	por	con-
siderar	válidas	as	alegações	da	defesa.	Seu	voto	foi	acolhido	
por	maioria.

•	 representação	nº	036/19
•	 autor:	Conar,	mediante	queixa	de	consumidor	
•	 anunciante:	active	indústria	de	Cosméticos
•	 Voto	vencedor:	Conselheiro	Marcio	Soave
•	 Segunda	e	Quarta	Câmaras
•	 Decisão:	arquivamento	
•	 Fundamento:	artigo	27,	nº	1,	letra	“a”,	do	rice

	�Consumidor	brasiliense	queixou-se	no	Conar	contra	o	que	
considerou	 enganosidade	 em	 publicidade	 em	 redes	 sociais:	
refeição	entregue	a	domicílio	veio	em	embalagem	totalmente	
distinta	 daquela	 mostrada	 no	 anúncio,	 acondicionada	 em	
panela	metálica.	o	anúncio,	informou	o	consumidor,	não	des-
taca	que	há	custo	adicional	pela	panela	metálica.

não	houve	defesa	por	parte	da	Camarão	Box.

a	despeito	disso,	o	relator	recomendou	o	arquivamento	da	
representação,	 por	 considerar	 que	 menção	 na	 lateral	 do	
anúncio	esclarece	a	questão	de	forma	satisfatória.	Seu	voto	
foi	aceito	por	unanimidade.

“	CaMarÃo	in	BoX”“	FraLDaS	PoM	PoM	–	ProTeÇÃo	De	MÃe”

•	 representação	nº	070/19
•	 autor:	Conar,	mediante	queixa	de	consumidor	
•	 anunciante:	Camarão	Box
•	 relator:	Conselheiro	Zander	Campos	da	Silva	Jr.
•	 Segunda	e	Quarta	Câmaras
•	 Decisão:	arquivamento	
•	 Fundamento:	artigo	27,	nº	1,	letra	“a”,	do	rice
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	�a	Hypermarcas,	fabricante	de	Benegrip,	veio	ao	Conar,	por	
ver	no	slogan	acima	plágio	de	“É	gripe?	Benegrip”,	usado	por	
ela	há	mais	de	duas	décadas.	o	slogan	objeto	desta	represen-
tação	aparece	em	dois	anúncios	de	Multigrip	veiculados	em	
internet.	a	denunciante	também	contestou	informações	e	ilus-
trações	contidas	nas	peças	publicitárias	sobre	a	eficiência	do	
produto	–	“Multigrip	age	rápido,	em	até	15	minutos”	–,	ale-
gando	não	haver	comprovação	científica	que	a	suporte.	

“	Se	TÁ	na	Cara	QUe	É	GriPe,	MULTiGriP”

após	a	abertura	da	 representação,	 juntou-se	ao	processo	
ético	anúncio	em	revista	de	Multigrip,	com	argumentos	seme-
lhantes.	Houve	concessão	de	medida	liminar	de	sustação	pelo	
relator	de	primeira	instância	para	todos	os	três	anúncios.			

em	 sua	 defesa,	 a	 Multilab	 refutou	 semelhanças	 entre	 os	
slogans,	negando	haver	neles	originalidade	passível	de	prote-
ção	marcária.	Quanto	aos	questionamentos	sobre	alegações	
de	eficiência,	considerou	não	ter	feito	as	afirmações	denuncia-
das	pela	Hypermarcas.

em	primeira	instância,	o	relator	recomendou	a	alteração	da	
frase	 sobre	a	eficiência	de	Multigrip,	 como	adição	de	 frases	
explicativas	sobre	a	ação	do	medicamento,	já	implementadas	
pela	anunciante	em	vídeos	veiculados	em	redes	sociais.	Sua	
recomendação	foi	aprovada	por	unanimidade.	Já	em	relação	
ao	slogan,	por	maioria	de	votos,	o	Conselho	de	Ética	delibe-
rou	 pelo	 arquivamento	 da	 queixa,	 considerando	 não	 haver	
similaridade	entre	eles.

a	Hypermarcas	recorreu	das	duas	decisões,	mas	elas	foram	
confirmadas	pela	câmara	recursal,	seguindo	proposta	do	rela-
tor	de	segunda	instância.

•	 representação	nº	108/19,	em	recurso	ordinário
•	 autora:	Hypermarcas
•	 anunciante:	Multilab
•	 relatores:	Conselheiros	renato	de	Souza	Dias,	Átila	

Francucci	(voto	vencedor	em	primeira	instância)	e	Luiz	
Celso	de	Piratininga	Jr.

•	 Segunda	e	Quarta	Câmaras	e	Câmara	especial	de	
recursos	

•	 Decisão:	alteração	e	arquivamento	
•	 Fundamento:	artigos	1º,	3º,	23,	27,	33,	41,	42,	43	e	50,	

letra	“b”,	do	Código	e	"artigo	27,	nº	1,	letra	“a”,	do	
rice
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	�a	Sanofi	Medley	denunciou	no	Conar	campanha	da	con-
corrente	natulab,	promovendo	o	medicamento	Floratil,	veicu-
lada	 em	TV,	 internet	 e	mídia	 exterior,	 por	 considerar	 que	os	
claims	acima	não	têm	a	devida	comprovação	de	indicação	e	
eficiência,	não	correspondem	às	indicações	da	bula	e	podem	
induzir	ao	consumo	irresponsável	de	medicamento	ao	sugerir	
que	existe	uma	epidemia	de	doenças	intestinais.

em	sua	defesa,	a	anunciante	negou	motivação	às	queixas.	
Considerou	 que	 o	 claim	“combate	 todo...”	 não	 contraria	 a	
bula	e	que	a	afirmação	de	eficiência	é	respaldada	por	artigo	

•	 representação	nº	138/19,	em	recurso	ordinário
•	 autora:	Sanofi	Medley
•	 anunciante:	natulab
•	 relatores:	Conselheiros	andré	Coutinho	nogueira	e	

Guilherme	Malik	Parente
•	 Quinta,	Sexta,	Sétima	e	oitava	Câmaras	e	Câmara	

especial	de	recursos	
•	 Decisão:	alteração	e	advertência	
•	 Fundamento:	artigos	1º,	4º,	23,	24,	27,	parágrafos	1º,	

2º,	7º	e	8º,	e	50,	letras	“a”	e	“b”,	do	Código	e	seu	
anexo	i

em	publicação	científica	de	prestígio.	a	defesa	ponderou	ain-
da	que	certas	afirmações	das	peças	publicitárias	 se	utilizam	
de	linguagem	típica	dessa	forma	de	comunicação,	os	consu-
midores	sendo	capazes	de	distingui-las.	

em	primeira	instância,	o	relator	considerou	válidas	as	afir-
mações	“age	4x...”,	por	conta	dos	estudos	trazidos	ao	proces-
so,	e	outras,	sobre	a	 flora	 intestinal.	 Já	em	relação	ao	claim	
“combate	 todo...”,	ele	 concordou	com	a	denúncia,	 conside-
rando	que	ultrapassa	aquilo	que	foi	aprovado	pelas	autorida-
des	sanitárias.	Por	isso,	propôs	a	alteração.	Seu	voto	foi	acei-
to	por	unanimidade.

Houve	recurso	por	parte	da	natulab.	o	relator	de	segunda	
instância	concordou	que	o	claim	“combate	todo...”	ultrapas-
sa	 a	 previsão	 da	 bula,	 desatendendo	 a	 recomendação	 da	
anvisa,	 e	 manteve	 a	 decisão	 inicial.	 ele	 também	 propôs	 a	
alteração	do	claim	“age	4x...”,	considerando-o	não	suporta-
do	pelo	estudo	juntado	ao	processo,	que	trata	de	um	núme-
ro	limitado	de	probióticos.	adicionou	ainda	a	pena	de	adver-
tência	à	natulab,	pelo	fato	de	ela	não	ter	cumprido	em	curto	
prazo	a	recomendação	inicial.	Seu	voto	foi	acompanhado	por	
unanimidade	pelos	integrantes	da	câmara	recursal.	

“	FLoraTiL	aGe	4X	MaiS	rÁPiDo	Do	QUe	oS	
oUTroS	ProBiÓTiCoS”	e	“FLoraTiL	
CoMBaTe	ToDo	TiPo	De	Diarreia”
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	�a	reckitt	Benckiser	Brasil	contestou	no	Conar	a	afirmação	
acima,	em	anúncio	em	TV,	do	medicamento	Benegrip,	produ-
zido	pela	Cosmed,	considerando	que	ela	pode	induzir	o	con-
sumidor	ao	erro	e	também	que	encerra	concorrência	desleal	e	
que	 se	 apropria	 de	 elementos	 e	 conceitos	 de	 campanha	de	
naldecon,	produzido	pela	denunciante.

em	sua	defesa,	a	anunciante	lembrou	ter	havido	represen-
tação	 ética	 de	 teor	 semelhante	 cinco	 anos	 atrás,	 da	 qual	 a	
reckitt	 Benckiser	 desistiu	 antes	 do	 julgamento.	 no	 mérito,	
considera	a	afirmação	veraz,	correspondendo	à	bula	do	pro-
duto.	nega	as	demais	queixas.

o	relator	de	primeira	instância	aceitou	estes	e	outros	argu-
mentos	da	defesa,	propondo	o	arquivamento	da	queixa,	sen-
do	acompanhado	por	maioria	de	votos.

Houve	recurso	formulado	pela	reckitt	Benckiser	contra	a	
decisão	e,	desta	vez,	a	câmara	recursal,	seguindo	proposta	do	
relator	de	segunda	instância,	deliberou	por	unanimidade	pela	
alteração	do	slogan	acima,	para	que	seja	retirada	dele	a	pala-
vra	 “todos”,	 mantendo	 apenas	 “sintomas	 da	 gripe”,	 tal	
como	aprovado	pelas	autoridades	sanitárias	para	a	bula	do	
medicamento.	

“	BeneGriP	CoMBaTe	ToDoS	oS	SinToMaS	
Da	GriPe”

	�Publicidade	em	mídia	exterior	do	Burger	King	divulgando	
oferta	de	lanche	por	5	reais	atraiu	reclamação	de	consumidor	
paulistano.	ele	considera	que	informação	de	que	a	oferta	está	
disponível	em	apenas	algumas	lojas	da	rede	é	apresentada	de	
forma	quase	ilegível,	tanto	que	só	reparou	nela	depois	de	ir	a	
uma	loja.

a	 anunciante	 defendeu-se,	 considerando	 que	 todas	 as	
informações	relevantes	à	decisão	dos	consumidores	constam	
da	peça	publicitária.

a	relatora	deu	razão	ao	consumidor,	tanto	mais	pelo	fato	
de	o	anúncio	ter	sido	exibido	próximo	a	loja	da	Burger	King	
que	não	fazia	parte	da	promoção.	Por	isso,	ela	propôs	a	alte-
ração,	tanto	na	legibilidade	da	cláusula	restritiva	quanto	no	
planejamento	de	mídia	da	campanha,	sendo	complementada	
por	 advertência	 à	 anunciante,	 proposto	 pelo	 conselheiro	
autor	do	voto	complementar.	ambas	as	propostas	foram	acei-
tas	por	maioria.

“	BUrGer	KinG	–	SÓ	r$	5,00	CaDa”

•	 representação	nº	171/19
•	 autor:	Conar	mediante	queixa	de	consumidor	
•	 anunciante:	Burger	King
•	 relatora:	Conselheira	andrea	Siqueira	com	voto	

complementar	de	Hiram	Baroli
•	 Quinta,	Sexta,	Sétima	e	oitava	Câmaras	
•	 Decisão:	alteração	e	advertência	
•	 Fundamento:	artigos	1º,	3º,	6º,	23,	27	e	50,	letras	“a”	

e	“b”,	do	Código

•	 representação	nº	160/19,	em	recurso	ordinário
•	 autora:	reckitt	Benckiser	Brasil	
•	 anunciante:	Cosmed
•	 relatores:	Conselheiros	rubens	da	Costa	Santos	e	Sirley	

Cordeiro	de	Lima
•	 Quinta,	Sexta,	Sétima	e	oitava	Câmaras	e	Câmara	

especial	de	recursos	
•	 Decisão:	alteração	
•	 Fundamento:	artigos	1º,	4º,	6º,	17,	23,	27,	41,	43	e	50,	

letra	“b”,	do	Código	e	"artigo	27,	nº	1,	letra	“a”,	do	
rice	e	seu	anexo	i
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	�Consumidor	de	Caxias	do	Sul	(rS)	queixou-se	no	Conar	de	
publicidade	em	e-mail	marketing	e	redes	sociais	de	promoção	
de	Dolce	Gusto,	da	nestlé,	divulgando	a	concessão	de	brinde	
a	partir	da	compra	de	quatro	caixas	do	produto.	Segundo	o	
consumidor,	há	restrição	ao	tipo	de	produto	comprado,	o	que	
não	é	informado	nos	anúncios.

a	nestlé	reconheceu	o	erro,	em	defesa	enviada	ao	Conar,	
informando	ter	concedido	o	brinde	ao	reclamante	e	alterando	
voluntariamente	os	anúncios

o	relator	recomendou	a	alteração	dos	anúncios	originais,	
concordando	com	a	queixa	do	consumidor.	Sua	recomenda-
ção	foi	aceita	por	unanimidade.

•	 representação	nº	173/19
•	 autor:	Conar	mediante	queixa	de	consumidor	
•	 anunciante:	nestlé	Brasil	
•	 relator:	Conselheiro	rui	Branquinho
•	 Quinta,	Sexta,	Sétima	e	oitava	Câmaras	
•	 Decisão:	alteração	
•	 Fundamento:	artigos	1º,	3º,	6º,	23,	27	e	50,	letra	“b”,		

do	Código

	�Consumidor	paulistano	considerou	enganosa	a	oferta	aci-
ma,	em	embalagem	promocional.	ele	enviou	ao	Conar	foto	dos	
preços	para	embalagem	individual	e	embalagem	com	quatro	
unidades,	esta	com	pequena	redução	de	preço	unitário.

em	sua	defesa,	a	anunciante	alegou	que	a	definição	dos	
preços,	por	norma	legal,	cabe	ao	comerciante	e	não	a	ela.

a	 relatora	 notou	 que,	 a	 despeito	 da	 explicação	 da	
Kimberly-Clark,	 foi	 ela	 quem	 estampou	 a	 oferta	 na	 própria	
embalagem,	o	que	lhe	confere	responsabilidade,	como	citado	
na	 nota	Técnica	 01/2018	 emitida	 pelo	 Conar,	 com	 o	 título	
“Direito	 à	 informação.	 Direito	 do	 consumidor.	apresentação	
verdadeira	 das	 promoções	 em	 embalagens	 e	 materiais	 de	
ponto	 de	 venda.	 Garantia	 de	 promessa	 publicitária	 aferida	
pelo	consumidor”,	que	pode	ser	lida	no	site	da	entidade,	na	
aba	“Código”.

ela	propôs	a	alteração	e	viu	o	seu	voto	ser	acolhido	por	
unanimidade.

“	HUGGieS	MaX	CLean	–	LeVe	4,	PaGUe	3”“	neSTLÉ	–	ProMoÇÃo	DoLCe	GUSTo	BLaCK	
WinTer”

•	 representação	nº	199/19
•	 autor:	Conar	mediante	queixa	de	consumidor	
•	 anunciante:	Kimberly-Clark	Brasil	
•	 relatora:	Conselheira	Tânia	Ferreira	Pavlovsky
•	 Segunda	e	Quarta	Câmaras	
•	 Decisão:	alteração	
•	 Fundamento:	artigos	1º,	3º,	6º,	23,	27	e	50,	letra	“b”,		

do	Código	
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VERACIDADE

	�Consumidora	questionou	no	Conar	publicidade	em	redes	
sociais,	promovendo	venda	de	convites	para	festa	de	formatu-
ra.	Segundo	a	consumidora,	os	preços	destacados	tinham	pra-
zo	de	validade,	o	que	não	era	explicado	no	anúncio.

em	sua	defesa,	a	anunciante	refutou	a	crítica,	informando	
ter	atendido	a	todas	as	recomendações	do	Código.	explicou	
ainda	que	o	anúncio	não	foi	de	sua	responsabilidade	e	sim	da	
comissão	de	formatura	que	a	contratou.	

Por	 conta	 destas	 explicações,	 o	 autor	 do	 voto	 vencedor	
recomendou	o	arquivamento	da	representação,	sendo	acom-
panhado	por	maioria.

“	aViSo	GeraL	ToY	ForMaTUraS	–	LoTe	
ProMoCionaL”

	�Consumidor	de	Joinville	(SC)	enviou	queixa	ao	Conar,	con-
tra	anúncio	em	redes	sociais	da	TiM,	por	considerar	enganosa	
a	promessa	acima.	o	acesso	à	internet	era	de	4,5GB,	chegan-
do	à	quantidade	prometida	apenas	se	o	consumidor	autori-
zasse	débito	automático.	Tal	limitação	não	era	informada	no	
anúncio.

em	sua	defesa,	a	TiM	informou	que	o	anúncio	foi	apresen-
tado	em	dois	momentos:	um	primeiro,	com	uma	chamada	pro-
vocativa,	e	um	segundo,	onde	demais	esclarecimentos	eram	
apresentados.	Visto	em	seu	conjunto,	o	anúncio	se	completa-
ria,	afastando	a	acusação	de	enganosidade.

estas	 explicações	 não	 convenceram	 o	 relator.	 “o	 Conar	
nasceu	para	defender	a	boa	propaganda,	e	esta	se	faz	com	
informações	corretas	e	claras,	não	se	usando	de	subterfúgios	
para	mascarar	más	práticas”,	escreveu	ele	em	seu	voto,	pela	
alteração,	 agravada	 por	 advertência	 à	TiM.	a	 alteração	 foi	
aprovada	 por	 unanimidade	 e	 a	 advertência	 por	 maioria	 de	
votos.

“TiM	ConTroLe	–	5,5GB	–	r$	54,99/MÊS”

•	 representação	nº	213/19
•	 autor:	Conar	mediante	queixa	de	consumidor	
•	 anunciante:	TiM	
•	 relator:	Conselheiro	Claudio	Kalim
•	 Segunda	e	Quarta	Câmaras	
•	 Decisão:	alteração	e	advertência	
•	 Fundamento:	artigos	1º,	3º,	6º,	22,	27	e	50,	letras	“a”		

e	“b”,	do	Código

•	 representação	nº	205/19
•	 autor:	Conar,	mediante	queixa	de	consumidor	
•	 anunciante:	Toy	Formaturas
•	 Voto	vencedor:	Conselheiro	Bruno	Bonfanti
•	 Primeira	e	Terceira	Câmaras
•	 Decisão:	arquivamento	
•	 Fundamento:	artigo	27,	nº	1,	letra	“a”,	do	rice

oS	aCÓrDÃoS	De	oUTUBro	/	2019
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	�Consumidor	 paulistano	 enviou	 e-mail	 ao	 Conar	 conside-
rando	 enganosa	 promessa	 divulgada	 em	 internet	 e	 redes	
sociais	por	corretora	de	valores,	prometendo	“taxa	zero”	na	
corretagem	em	negociações	no	mercado	mobiliário.	realizada	
operação	em	Bolsa	de	Valores,	o	consumidor	foi	surpreendido	
pela	cobrança	sobre	a	rubrica	“corretagem/despesas”.	Depois	
de	 aberta	 a	 representação	 ética,	 uma	 nova	 queixa	 de	 teor	
semelhante	chegou	ao	Conar,	também	de	consumidor	paulis-
tano,	e	foi	juntada	ao	processo.

a	 anunciante	 defendeu-se,	 alegando	 que	 a	 promessa	 é	
verídica	e	que	o	fato	de	ser	zero	não	significa	que	a	operação	
não	tenha	custos	de	outra	natureza,	como	taxas,	emolumen-
tos,	 impostos	etc.	Frisa	que	há	no	site	 link	para	esclarecer	a	
questão.

estas	e	outras	explicações	convenceram	o	relator,	que	pro-
pôs	o	arquivamento,	sendo	acompanhado	por	unanimidade.

•	 representação	nº	219/19
•	 autor:	Conar,	mediante	queixa	de	consumidor	
•	 anunciante:	Clear	Corretora	–	Grupo	XP
•	 relator:	Conselheiro	Paulo	Zoéga	neto
•	 Quinta,	Sexta,	Sétima	e	oitava	Câmaras
•	 Decisão:	arquivamento	
•	 Fundamento:	artigo	27,	nº	1,	letra	“a”,	do	rice

“	CLear	CorreTora	–	GrUPo	XP	–	a	1ª	CoM	
CorreTaGeM	Zero	De	VerDaDe”

VERACIDADE aLÉM	DeSSaS,	Foi	JULGaDa	eM	oUTUBro	a	
SeGUinTe	rePreSenTaÇÃo,	QUe	Se	
enConTra	eM	FaSe	De	reCUrSo
representação	nº	214/19,	“Santher	–	Do	carrinho	pro	
carrão”.
resultado:	alteração	por	unanimidade,	agravada	por	
advertência	ao	anunciante,	por	maioria	de	votos.



	 46	 Janeiro	2020	•	n.	220 	 Janeiro	2020	•	n.	220	 47

BoLeTiM	Do	Conar

CRIANÇAS E ADOLESCENTES oS	aCÓrDÃoS	De	
SeTeMBro/2019
Veja	resumo	dos	acórdãos	das	representações	
julgadas	pelo	Conselho	de	Ética	em	setembro	em	
reuniões	realizadas	dias	5,	12,	17	e	25,	em	São	
Paulo,	e	dia	18,	no	rio.

Participaram	das	reuniões	68	conselheiros:	
adriana	Pinheiro	Machado,	aline	amorim,	ana	

Paula	Cherubini,	andré	Coutinho	nogueira,	andré	
Porto	alegre,	andré	Vinicius	de	oliveira,	antonio	Jesus	
Cosenza,	antonio	Martins	Fadiga,	antonio	Toledano	
romero,	armando	Strozenberg,	Átila	Francucci,	
augusto	Fortuna,	Boris	Gris,	Carla	Simas,	Carlos	
Pitchu,	Cesar	augusto	Massaioli,	Cláudio	Kalim,	eliane	
Quintella,	emmanuel	Publio	Dias,	Ênio	Vergeiro,	enrico	
Gianelli,	ernesto	rodrigues,	everson	de	Souza	Chaves	
Junior,	Fernanda	Magalhães,	Fernanda	Tomasoni,	Guto	
Belchior,	Hiram	Baroli,	Jorge	Tarquini,	José	Francisco	
eustáchio,	José	Francisco	Queiroz,	José	Maurício	Pires	
alves,	José	Pereira	Guabiraba,	Larissa	Moré,	Licínio	
Motta,	Luís	Carlos	oliveira,	Luiz	Celso	de	Piratininga	
Jr.,	Luiz	Phillipe	Blower,	Luiz	roberto	Valente	Filho,	
Manoel	Zanzoti,	Marcelo	Migliori,	Márcio	Soave,	
Marlene	Bregman,	Mentor	Muniz	neto,	Mirella	Fadel,	
Murilo	nassif,	nelcina	Tropardi,	Patricia	Blanco,	
Patrícia	Picolo,	Paulo	andré	Bione,	Paulo	Celso	Lui,	
Paulo	Chueiri,	Paulo	Zoéga,	Pedro	Henrique	Fonseca,	
Pedro	renato	eckersdorff,	rafael	Davini	neto,	renata	
Garrido,	renato	Souza	Dias,	renato	Thomaz	Pereira,	
ricardo	Cravo	albin,	ricardo	ramos	Quirino,	rino	
Ferrari	Filho,	roberto	Grosman,	rubens	da	Costa	
Santos,	ruy	Lindenberg,	Sérgio	Pompilio,	Tânia	
Pavlovsky	e	Vanessa	Vilar.

	�a	direção	do	Conar	questionou	a	identificação	publicitário	
de	postagem	em	redes	sociais	promovendo	ovos	de	Páscoa	da	
Chocolates	Garoto	em	página	do	canal	Brinquedos	e	Bonecas.	
Também	 pediu	 manifestação	 do	 Conselho	 de	 Ética	 sobre	
eventual	 estímulo	ao	 consumo	exagerado	de	alimentos,	 por	
meio	de	ênfase	da	coleção	de	brindes.

em	sua	defesa,	a	Garoto	nega	vínculo	comercial	e	respon-
sabilidade	sobre	a	postagem,	informando	não	a	ter	localizado	
ao	tomar	conhecimento	dela	pela	ação	do	Conar.	Por	isso,	não	
adotou	providências	para	resguardar	a	sua	marca.

o	 relator	 propôs	 a	 advertência	 aos	 anunciantes,	 sendo	
acompanhado	por	unanimidade.	ele	 informa	em	seu	voto	ter	
localizado	o	vídeo	objeto	desta	representação	depois	de	ler	o	
teor	da	defesa	e	ainda	em	exibição	na	véspera	do	julgamento.	

a	Garoto	recorreu	da	decisão,	mas	ela	foi	confirmada	por	
unanimidade	 pela	 câmara	 recursal,	 seguindo	 proposta	 do	
relator	de	segunda	instância.	ele	considerou	que	o	conteúdo	
da	 postagem	 representa	“claro	 risco	 à	 saúde	 das	 crianças,	
tratando-se	de	depoimento	que	estimula,	sim,	o	consumo	em	
excesso”	e	que	alguém	deve	ser	responsabilizado,	“já	que	a	
ausência	de	previsão	legal	não	pode	ter	como	consequência	
o	óbvio	dano	ao	consumidor	final”.

“	LoL	SUrPriSe	GaroTo”

•	 representação	nº	092/19,	em	recurso	ordinário
•	 autor:	Conar	por	iniciativa	própria	
•	 anunciantes:	Chocolates	Garoto	e	Brinquedos	e	Bonecas
•	 relatores:	Conselheiros	ruy	Lindenberg	e	andré	Coutinho	

nogueira
•	 Segunda	Câmara	e	Câmara	especial	de	recursos	
•	 Decisão:	advertência	
•	 Fundamento:	artigos	1º,	3º,	9º,	28,	37	e	50,	letra	“a”,		

do	Código	e	seu	anexo	H
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	�Consumidora	de	Marília	(SP)	enviou	reclamação	ao	Conar,	
contra	publicidade	em	redes	sociais	de	produto	denominado	
Muscle	 Full,	 de	 responsabilidade	 da	 empresa	W.o.	 Peran.	a	
consumidora	alerta	para	o	uso	de	criança	na	peça	publicitária,	
incitando	o	uso	do	produto,	um	suplemente	alimentar.

ainda	que	 regularmente	citada	pelo	Conar,	a	anunciante,	
uma	microempresa,	não	apresentou	defesa.	

o	relator	considerou	o	anúncio	 irregular,	ao	se	utilizar	de	
menor	de	idade	para	vocalizar	apelo	de	consumo	e	estimular	
o	seu	uso	por	crianças.	ele	lembra	que	o	consumo	de	suple-
mentos	alimentares	não	é	vedado	a	menores	de	 idade,	mas	
deve	ser	recomendado	por	médicos	e	nutricionistas,	o	que	não	
é	frisado	na	peça	publicitária.	Por	conta	disso,	recomendou	a	
sustação	do	anúncio,	bem	como	de	outros	de	Full	Muscle,	por	
motivos	semelhantes.

o	 relator	 notou	 também	 inconformidades	 no	 rótulo	 do	
produto,	que	não	segue	as	recomendações	da	anvisa,	como	
advertências	e	observância	de	limites	das	substâncias	conti-
das.	em	ambos	os	casos,	suas	recomendações	foram	acolhi-
das	por	unanimidade.

	�Consumidora	 de	 Salvador	 (Ba)	 considerou	 insuficiente	 a	
identificação	publicitária	de	postagem	dirigida	a	crianças	em	
redes	 sociais	 promovendo	 produtos	 da	 Kellogg	 Brasil.	 ao	
menos	uma	das	postagens	foi	compartilhada	pela	empresa.

em	sua	defesa,	a	Kellogg	reconheceu	faltar	a	algumas	pos-
tagens	a	devida	identificação	publicitária	e	que	tomou	medi-
das	para	corrigir	o	problema.

o	relator	propôs	a	sustação	das	postagens	originais	não	
identificadas	como	publicidade	e	advertência	à	Kellogg	Bra-
sil.	Seu	voto	foi	aceito	por	unanimidade.

“	MUSCLe	FULL	–	ConSTrUinDo	UM	FUTUro	
SaUDÁVeL”

“	KeLLoGG,	@roDPoCKeT	e	YGor	FreiTaS:	
CUrTa	Se:	VC	CoMe	SUCriLHoS	CoM	
ioGUrTe...	e	oUTraS”

•	 representação	nº	167/19
•	 autor:	Conar	mediante	queixa	de	consumidor	
•	 anunciante:	W.o.	Peran	–	Muscle	Full
•	 relator:	Conselheiro	augusto	Fortuna
•	 Sexta	Câmara	
•	 Decisão:	Sustação	do	anúncio	e	alteração	da	embalagem
•	 Fundamento:	artigos	1º,	3º,	6º,	37	e	50,	letras	“b”		

e	“c”,	do	Código	e	seu	anexo	H

•	 representação	nº	151/19
•	 autor:	Conar	mediante	queixa	de	consumidor	
•	 anunciantes:	Kellogg	Brasil,	@rodpocket	e	Ygor	Freitas
•	 relator:	Conselheiro	renato	de	Souza	Dias
•	 Segunda	Câmara	
•	 Decisão:	Sustação	e	advertência	
•	 Fundamento:	artigos	1º,	3º,	6º,	28,	30	e	50,	letras	“a”		

e	“c”,	do	Código	

CRIANÇAS E ADOLESCENTES IDENTIFICAÇÃO PUBLICITÁRIA
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IDENTIFICAÇÃO PUBLICITÁRIA

	�Para	consumidora	de	João	Pessoa	(PB),	não	resta	clara	a	
natureza	 publicitária	 de	 post	 em	 redes	 sociais,	 contrariando	
recomendação	do	Código	Brasileiro	de	autorregulamentação	
Publicitária,	mais	especificamente	em	seus	artigos	28	e	30.

em	sua	defesa,	Helena	Lunardelli	informou	ter	adicionado	
hashtag	 à	 postagem,	 indicando	 tratar-se	 de	 publicidade.	 a	
Paquetá	informou	considerar	que	os	seguidores	da	blogueira	
têm	ciência	de	que	se	trata	de	publicidade.	Já	a	LVMH	negou	
haver	 publicidade	 no	 post	 questionado,	 não	 tendo	 controle	
sobre	ele.

o	 relator,	 pesando	 os	 argumentos	 das	 partes,	 concluiu	
pela	 recomendação	 de	 alteração,	 sendo	 acompanhado	 por	
unanimidade.	

“	HeLena	LUnarDeLLi,	PaQUeTÁ	e	LVMH	–	
#aMoreCaPoDarTe,	DiorParFUMS	e	
DiorMaKeUP”

	�Consumidora	soteropolitana	questionou	no	Conar	a	iden-
tificação	publicitária	de	postagem	em	redes	sociais	de	produ-
to	apresentado	como	fortificador	para	cabelos	e	unhas.	Já	a	
direção	do	Conar	pediu	manifestação	do	Conselho	de	Ética	
sobre	 a	 veracidade	 da	 apresentação	 do	 produto	 tanto	 nas	
redes	sociais	quanto	no	site	da	empresa,	além	da	sua	regula-
ridade	junto	às	autoridades	sanitárias.

em	sua	defesa,	Marcelo	de	azevedo	–	Blow	Hair	informou	
ter	 acrescentado	 às	 postagens	 menção	 de	 que	 se	 trata	 de	
publicidade	e	que	igualmente	regularizou	as	peças	publicitá-
rias	em	relação	às	recomendações	da	anvisa

a	relatora	não	considerou	demonstrada	a	veracidade	das	
afirmações	da	defesa,	propondo	a	sustação	das	peças	publi-
citárias	em	redes	sociais	e	site.	Seu	voto	foi	aceito	por	unani-
midade

“	BLoW	GUMMieS”

•	 representação	nº	181/19
•	 autor:	Conar	mediante	queixa	de	consumidor	
•	 anunciantes:	Marcelo	de	azevedo	–	Blow	Hair	e	Carol	

Peixinho
•	 relatora:	Conselheira	Carla	Simas
•	 Terceira	Câmara	
•	 Decisão:	Sustação	
•	 Fundamento:	artigos	1º,	3º,	6º,	9º,	23,	28,	30,	33,		

letra	“c”,	e	50,	letra	“c”,	do	Código	e	seu	anexo	H

•	 representação	nº	166/19
•	 autor:	Conar	mediante	queixa	de	consumidor	
•	 anunciantes:	Helena	Lunardelli,	Paquetá	Calçados	e	

LVMH	
•	 relator:	Conselheiro	Márcio	Soave
•	 Segunda	Câmara	
•	 Decisão:	alteração	
•	 Fundamento:	artigos	1º,	3º,	6º,	9º,	28,	30	e	50,		

letra	“b”,	do	Código

oS	aCÓrDÃoS	De	SeTeMBro	/	2019
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PROPAGANDA COMPARATIVA IRREGULAR

	�a	Hypera	queixou-se	no	Conar	do	que	considera	ser	pro-
paganda	 comparativa	 irregular	 por	 parte	 da	 concorrente	
L'oreal,	ao	promover	o	produto	Skinceuticals	em	anúncio	vei-
culado	 em	 internet.	 Tabela	 comparativa	 inserida	 na	 peça	
publicitária	mostra	embalagens	sem	marca,	mas	a	denuncian-
te	considera	haver	nítida	alusão	ao	seu	produto.	reunião	de	
conciliação	entre	as	partes	promovida	pelo	Conar	não	resul-
tou	em	acordo.	a	relatora	recomendou,	então,	a	sustação	limi-
nar	do	anúncio.

em	sua	defesa,	a	anunciante	informou	ter	suspendido	a	vei-
culação,	pelo	que	solicitou	o	arquivamento	da	representação.

a	 relatora	 confirmou	 sua	 recomendação	 pela	 sustação,	
acolhendo	em	linhas	gerais	os	argumentos	da	denúncia.	Seu	
voto	foi	aceito	por	unanimidade.

•	 representação	nº	136/19
•	 autora:	Hypera
•	 anunciante:	L'oreal
•	 relatora:	Conselheira	Fernanda	Tomasoni
•	 Primeira	Câmara	
•	 Decisão:	Sustação	
•	 Fundamento:	artigos	1º,	3,	27,	32,	itens	“a”,	“b”,	“c”		

e	“f”,	e	50,	letra	“c”,	do	Código	

	�Denúncia	 da	 Sigma	 Brasil,	 detentora	 da	 marca	 Becel,	
gerou	esta	representação	ética,	contra	anúncio	em	TV	e	inter-
net	do	creme	vegetal	Qualy	Vita,	de	responsabilidade	da	BrF.	
a	 Sigma	 alega	 haver	 propaganda	 comparativa	 irregular	 na	
peça	publicitária,	que	se	refere	a	produto	concorrente	com	o	
uso	de	expressões	como	“aquela	outra	que	você	conhece	há	
tanto	 tempo”.	Também	 as	 cores	 usadas	 na	 embalagem	 de	
Qualy	 Vita,	 entende	 a	 denunciante,	 remeteriam	 a	 Becel.	
ambos	os	produtos	usam	como	apelo	a	proteção	ao	coração.

a	anunciante	defendeu-se,	negando	propaganda	compara-
tiva	antiética	e	semelhança	nas	embalagens	dos	produtos.	o	
uso	 de	 expressões	 como	“outra”,	 alegou	 a	 defesa,	 confere	
caráter	amplo	e	genérico	e	mesmo	se	os	consumidores	asso-
ciarem	os	produtos,	não	há	expressão	de	superioridade	de	um	
sobre	o	outro.	reunião	de	conciliação	entre	as	partes	promo-
vida	pelo	Conar	não	resultou	em	acordo.

o	relator	votou	pela	alteração,	de	forma	a	não	particulari-
zar	ou	sugerir	menção	a	um	único	concorrente.	ele	conside-
rou	limitado	o	nicho	de	mercado	disputado	pelas	marcas,	tor-
nando	 evidentes	 as	 expressões	 comparativas	 usadas	 no	
anúncio.	Seu	voto	foi	aceito	por	unanimidade.

“	aMiGa	Do	CoraÇÃo	e	GoSToSa	CoMo	
QUaLY”

“	L'oreaL	–	TeSTe	ViTaMina	C	PUra	X	
DeriVaDa”

•	 representação	nº	178/19
•	 autora:	Sigma	Brasil	
•	 anunciante:	BrF
•	 relator:	Conselheiro	Mentor	Muniz	neto
•	 Primeira	Câmara	
•	 Decisão:	alteração	
•	 Fundamento:	artigos	1º,	3º,	4º,	23,	32,	letras	“b”,	“c”		

e	“f”,	e	50,	letra	“b”,	do	Código	
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	�Duas	postagens	nas	redes	sociais	de	o	Boticário,	alusivas	
ao	Dia	internacional	Contra	a	LGBTfobia,	foram	questionadas	
no	Conar	pela	concorrente	natura,	que	considera	deter	direi-
tos	autorais	sobre	uso	em	publicidade	da	expressão	“o	mun-
do	é	mais	bonito	com...”.

o	Boticário	defendeu-se,	considerando	tratar-se	de	expres-
são	genérica,	não	passível	de	direitos	autorais,	tendo-as	utili-
zado	já	em	2015.

o	relator	concordou,	em	linhas	gerais,	com	estes	argumen-
tos	e	propôs	o	arquivamento	da	representação.	Seu	voto	foi	
aceito	por	unanimidade.

“	o	BoTiCÁrio	–	o	MUnDo	FiCa	MaiS	
BoniTo	CoM	ToDaS	aS	CoreS	e	aMoreS!"	
e	"a	ViDa	É	MaiS	BoniTa	QUanDo	VoCÊ”

	�e-mail	de	consumidora	paulistana	motivou	esta	represen-
tação,	contra	postagem	em	redes	sociais	promovendo	lubrifi-
cante	íntimo	com	o	título	acima	e	ilustrado	com	foto	de	san-
duíche.	 Para	 a	 consumidora,	 o	 anúncio	 é	 desrespeitoso,	 em	
especial	junto	ao	público	menor	de	idade.	

a	 Cimed	 manifestou-se	 em	 defesa	 no	 Conar,	 negando	
motivação	à	denúncia.	Considerou	que	nada	na	peça	publici-
tária	leva	a	crianças	e	adolescentes,	a	publicidade	objeto	des-
ta	representação	sendo	veiculada	exclusivamente	para	segui-
dores	da	página	da	marca.

o	 relator	notou	em	seu	voto	que	não	cabem	a	ele	e	ao	
Conselho	de	Ética	análises	estéticas	dos	anúncios	trazidos	a	
julgamento.	no	mérito,	ponderou	que,	considerando	a	máxi-
ma	responsabilidade	social	que	se	espera	dos	anunciantes	e	
agências	em	assuntos	que	possam	ser	sensíveis	a	menores	de	
idade,	 vale	 mencionar	 na	 página	 alerta	 de	 que	 se	 trata	 de	
conteúdo	adulto.	Por	 isso,	sugeriu	a	alteração,	sendo	acom-
panhado	por	unanimidade.

“	CiMeD	–	SÓ	eU	GoSTo	De	BUraCo	
QUenTe?”

•	 representação	nº	142/19
•	 autor:	Conar	mediante	queixa	de	consumidor	
•	 anunciante:	Cimed
•	 relator:	Conselheiro	Mentor	Muniz	neto
•	 Primeira	Câmara	
•	 Decisão:	alteração	
•	 Fundamento:	artigos	1º,	3º,	6º,	19	e	50,	letra	“b”,		

do	Código	

•	 representação	nº	168/19
•	 autora:	natura
•	 anunciante:	o	Boticário	
•	 relator:	Conselheiro	roberto	Grosman
•	 Primeira	Câmara
•	 Decisão:	arquivamento	
•	 Fundamento:	artigo	27,	nº	1,	letra	“a”,	do	rice
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	�Duas	consumidoras	de	São	Paulo,	 residentes	nas	cidades	
de	Francisco	Morato	e	Taboão	da	Serra,	reclamaram	no	Conar	
de	uso	de	calão	em	publicidade	em	redes	sociais,	na	qual	a	
Via	Varejo	promove	ofertas	para	o	Dia	dos	Pais.

em	sua	defesa,	entre	outros	argumentos,	a	anunciante	afir-
mou	considerar	que	não	usou	 termo	grosseiro	em	sua	peça	
publicitária,	o	uso	da	palavra	“puta”	sendo	apresentada	como	
“advérbio	intensificador”.

o	relator	não	acolheu	os	argumentos	da	defesa	e	propôs	
a	sustação	agravada	por	advertência	à	Via	Varejo.	Seu	voto	
foi	aceito	por	unanimidade.

•	 representação	nº	196/19
•	 autor:	Conar	mediante	queixa	de	consumidor	
•	 anunciante:	Via	Varejo
•	 relator:	Conselheiro	José	Pereira	Guabiraba
•	 Segunda	Câmara	
•	 Decisão:	Sustação	e	advertência	
•	 Fundamento:	artigos	1º,	3º,	6º,	27,	parágrafo	6º,	e	50,	

letras	“a”	e	“c”,	do	Código	
	�Dois	consumidores	e	uma	consumidora,	residentes	em	Por-

to	alegre	e	Caxias	do	Sul	 (rS)	 e	Brasília	 (DF),	 consideraram	
haver	 preconceito	 contra	 homossexuais	 em	 publicidade	 de	
medicamento	veiculada	em	TV	e	internet,	no	qual	um	perso-
nagem	afetadamente	gay	se	queixa	de	dores	abdominais.

a	defesa	explicou	em	sua	manifestação	ao	Conar	que	hou-
ve	má	compreensão	por	parte	dos	consumidores.	a	“frutinha”	
a	que	se	refere	o	filme,	protagonizado	pela	cantora	ivete	San-
galo,	é	um	alimento.	

o	autor	do	voto	vencedor	aceitou	estas	e	outras	explica-
ções	da	defesa,	propondo	o	arquivamento	da	representação.	
Foi	acompanhado	pela	maioria	dos	conselheiros.

“	LUFTaL	–	reSPoSTa	rÁPiDa	ConTra	a	Dor	
DoS	GaSeS”

“	Via	VareJo	–	#PUTaPreSenTe”

•	 representação	nº	198/19
•	 autor:	Conar	mediante	queixa	de	consumidor	
•	 anunciante:	reckitt	Benckiser
•	 Voto	vencedor:	Conselheiro	augusto	Fortuna
•	 Sexta	Câmara
•	 Decisão:	arquivamento	
•	 Fundamento:	artigo	27,	nº	1,	letra	“a”,	do	rice
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	�Publicidade	de	bebida	alcoólica	de	alto	teor	foi	veiculada	
em	redes	sociais	sem	mecanismo	de	acesso	seletivo,	com	alu-
são	a	temática	 infantil,	mostrando	pessoas	que	não	aparen-
tam	ter	25	anos	ou	mais	de	idade	e	com	frase	de	advertência	
de	difícil	leitura,	tudo	contrariando	recomendações	do	anexo	
a	do	Código	Brasileiro	de	autorregulamentação	Publicitária.	a	
representação	foi	proposta	pela	direção	do	Conar.

em	sua	defesa,	a	Missiato,	responsável	pela	publicidade	da	
bebida	alcoólica	Corote,	reconheceu	não	ter	tomado	as	devi-
das	cautelas,	tendo	recebido	a	comunicação	do	Conar	como	
oportunidade	 para	 aprimorar	 as	 suas	 práticas	 publicitárias.	
informou	ter	retirado	de	exibição	as	postagens.

o	 relator	 propôs	 a	 sustação	 agravada	 por	 advertência	 à	
Missiato,	acolhendo	todas	as	denúncias	propostas	pelo	Conar	
e	referindo	ainda	o	estímulo	ao	consumo	exagerado	do	pro-
duto.	Seu	voto	foi	aceito	por	unanimidade.

“	MiSSiaTo	–	CoroTe	SaBoreS”

	�Consumidor	 paulistano	 reprovou	 uso	 de	 foto	 de	 uma	
criança	em	anúncio	em	redes	sociais	divulgando	iniciativa	da	
P&G,	de	doar	água	ao	fundo	Children’s	Safe	Drinking	Water.	

a	anunciante	defendeu-se,	discorrendo	sobre	a	vulnerabili-
dade	de	crianças	diante	da	contaminação	da	água	potável.

o	 relator	 recomendou	o	arquivamento	da	 representação,	
por	não	encontrar	na	peça	publicitária	desrespeito	às	 reco-
mendações	do	Código.

“	P&G	–	UM	CLiQUe	=	1	Dia	De	ÁGUa	PUra”

•	 representação	nº	140/19
•	 autor:	Conar	mediante	queixa	de	consumidor	
•	 anunciante:	P&G
•	 relator:	Conselheiro	andré	Porto	alegre
•	 Segunda	Câmara
•	 Decisão:	arquivamento	
•	 Fundamento:	artigo	27,	nº	1,	letra	“a”,	do	rice

•	 representação	nº	110/19
•	 autor:	Conar	por	iniciativa	própria	
•	 anunciantes:	Missiato
•	 relator:	Conselheiro	José	Mauricio	Pires	alves
•	 Sétima	Câmara	
•	 Decisão:	Sustação	e	advertência	
•	 Fundamento:	artigos	1º,	3º,	6º,	9º,	28,	30	e	50,	letras	

“a”	e	“c”,	do	Código	e	seu	anexo	a

oS	aCÓrDÃoS	De	SeTeMBro	/	2019
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	�Consumidor	 paulistano	 considera	 haver	 estímulo	 ao	
endividamento,	em	filme	de	TV	e	internet	oferecendo	crédi-
to	consignado	do	Banco	Pan,	que	não	se	defendeu	no	Con-
selho	de	Ética.

o	relator	concordou	com	a	preocupação	dos	consumido-
res.	Para	ele,	“o	anúncio	promove	com	entusiasmo	o	crédito	
e	o	consumo,	mas	passa	longe	de	qualquer	cautela	em	rela-
ção	à	responsabilidade	do	endividamento	familiar”.	Por	isso,	
e	levando	em	conta	o	impacto	provável	do	anúncio	junto	ao	
público-alvo,	 ele	 propôs	 a	 alteração,	 sendo	 acompanhado	
pela	maioria	dos	conselheiros.	

•	 representação	nº	197/19
•	 autor:	Conar	mediante	queixa	de	consumidor	
•	 anunciante:	Banco	Pan
•	 relator:	Conselheiro	rino	Ferrari	Filho
•	 Sexta	Câmara	
•	 Decisão:	alteração	
•	 Fundamento:	artigos	1º,	3º,	6º,	19,	23	e	50,	letra	“b”,		

do	Código	
	�a	Whirlpool	é	a	autora	desta	representação,	contra	anún-

cio	em	internet	da	Springer	Midea,	por	considerar	enganosa	a	
informação	que	um	aparelho	de	ar	condicionado	da	concor-
rente	 detém	 Selo	 Procel,	 que	 atesta	 elevada	 economia	 de	
energia.	

a	 Springer	Midea	defendeu-se,	 considerando	as	 informa-
ções	verazes	e	documentadas,	justificando	a	obtenção	do	selo	
de	economia.	

a	relatora	acolheu	os	argumentos	da	defesa,	não	encon-
trando	violação	às	 recomendações	da	ética	publicitária.	Por	
isso,	propôs	o	arquivamento	da	representação,	sendo	acom-
panhada	por	maioria.	

“	SPrinGer	MiDea	–	SeLo	ProCeL	–	CLaSSe	
'a'	eM	eFiCiÊnCia	enerGÉTiCa”

“	BanCo	Pan	–	o	MeLHor	CrÉDiTo	
ConSiGnaDo	É	o	QUe	Te	reSPeiTa”

•	 representação	nº	017/19
•	 autora:	Whirlpool
•	 anunciante:	Springer	Midea
•	 relatora:	Conselheira	ana	Paula	Cherubini
•	 Sétima	Câmara
•	 Decisão:	arquivamento	
•	 Fundamento:	artigo	27,	nº	1,	letra	“a”,	do	rice

RESPONSABILIDADE SOCIAL VERACIDADE
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	�Consumidor	denunciou	potencial	enganosidade	em	anún-
cio	em	internet	da	anunciante	Luz	de	Gaia	Digital.	o	anúncio	
alude	a	“método	secreto	do	Vaticano”,	prometendo	domínio	
fluente	do	idioma	inglês	em	90	dias.

a	anunciante	não	apresentou	defesa,	após	ser	cientificada	
da	abertura	do	processo	ético	pelo	Conar.

o	relator	propôs	a	alteração	da	peça	publicitária,	por	con-
siderar	que	as	promessas	carecem	de	comprovação.	Seu	voto	
foi	aceito	por	unanimidade.

“	LUZ	De	Gaia	DiGiTaL	–	eX-PaDre:	nÃo	
eSTUDe	inGLÊS	anTeS	De	Ver	iSSo”

	�Consumidor	belo-horizontino	considerou	faltar	informação	
essencial	em	anúncio	em	internet	e	e-mail	marketing	assina-
dos	pela	Tam	Linhas	aéreas	e	ipiranga	Produtos	de	Petróleo:	
a	de	que	a	transferência	de	pontos	prometida	é	subordinada	
ao	pagamento	de	uma	taxa	de	r$	600.	a	direção	do	Conar	
considerou,	 adicionalmente,	 que	 as	 peças	 publicitárias	 não	
atendem	 integralmente	 às	 recomendações	 da	 Súmula	 de	
Jurisprudência	n.	7,	que	tem	o	seguinte	teor:	

“o	anÚnCio	QUe	DiVULGar	VenDa	De	ProDUTo	MeDian-
Te	PaGaMenTo	eM	ParCeLaS	DeVerÁ	reVeLar	oBriGaTo-
riaMenTe:	1)	o	PreÇo	À	ViSTa;	2)	nÚMero	e	o	VaLor	DaS	
PreSTaÇÕeS;	 3)	 aS	 TaXaS	 De	 JUroS	 inCiDenTeS;	 4)	 oS	
DeMaiS	enCarGoS	a	SereM,	eVenTUaLMenTe,	SUPorTaDoS	
PeLo	ConSUMiDor;	e	5)	o	PreÇo	ToTaL	a	PraZo.”

em	defesa	 enviada	ao	Conar,	 a	Tam	afirmou	 considerar	 que	
todas	as	informações	essenciais	à	boa	compreensão	da	promoção	
estão	presentes	nos	anúncios.	a	ipiranga,	por	sua	vez,	relatou	ser	
da	Tam	toda	a	responsabilidade	pela	divulgação	da	oferta.

estas	e	outras	alegações	não	convenceram	os	membros	da	
Sétima	Câmara	do	Conselho	de	Ética.	Por	maioria,	eles	aten-
deram	à	sugestão	do	autor	do	voto	divergente,	pela	alteração	
agravada	por	advertência	às	anunciantes,	por	 considerarem	
que	a	forma	como	foram	apresentadas	as	condições	da	pro-
moção	pode	levar	à	confusão.	a	advertência	foi	para	que	os	
anunciantes	zelem	pela	clareza	e	inteireza	nas	suas	comuni-
cações	comerciais.

“	TaM	e	iPiranGa	–	TranSFira	100KM	De	
VanTaGenS	GanHe	10.000	PonToS	
MULTiPLUS”

•	 representação	nº	101/19
•	 autor:	Conar	mediante	queixa	de	consumidor	
•	 anunciantes:	Tam	e	ipiranga	
•	 Voto	vencedor:	Conselheiro	Hiram	Baroli
•	 Sétima	Câmara	
•	 Decisão:	alteração	e	advertência	
•	 Fundamento:	artigos	1º,	27	e	50,	letras	“a”	e	“b”,		

do	Código	

•	 representação	nº	080/19
•	 autor:	Conar	mediante	queixa	de	consumidor	
•	 anunciante:	Luz	de	Gaia	Digital
•	 relator:	Conselheiro	Pedro	Henrique	Fonseca
•	 Terceira	Câmara	
•	 Decisão:	alteração	
•	 Fundamento:	artigos	1º,	3º,	6º,	23,	27	e	50,	letra	“b”,		

do	Código	
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	�a	Boehringer	ingelheim	do	Brasil	recorreu	ao	Conar	contra	
campanha	de	Bravecto,	produto	da	concorrente	Merck	Sharp	
&	Dohme,	em	especial	contra	o	claim	“o	único	que	pode	eli-
minar	 carrapatos	 e	 pulgas	 da	 sua	 casa,	 com	 uma	 dose”.	a	
denunciante	considera	a	afirmação	inverídica	e	também	pon-
dera	que,	ao	contrário	do	sugerido	pelo	anúncio,	outros	pro-
dutos	da	categoria	são	capazes	de	oferecer	proteção	por	trin-
ta	 dias,	 numa	 referência	 a	 nexgard,	 produto	 da	 Boehringer	
ingelheim.	a	denunciante	também	contesta	a	informação	pre-
sente	na	campanha,	de	que	o	ciclo	de	vida	de	pulgas	e	carra-
patos	dura	em	média	60	dias,	podendo	chegar	a	um	ano.

a	 anunciante	 defendeu-se,	 afirmando	 que	 os	 claims	 da	

•	 representação	nº	098/19,	em	recurso	ordinário
•	 autora:	Boehringer	ingelheim	do	Brasil	
•	 anunciante:	Merck	Sharp	&	Dohme
•	 relatores:	Conselheiros	Carlos	Chiesa	e	eliane	Quintella
•	 Segunda	Câmara	e	Câmara	especial	de	recursos	
•	 Decisão:	alteração	
•	 Fundamento:	artigos	1º,	3º,	4º,	23,	27,	parágrafos	1º,	2º	

e	8º,	32,	letras	“c”	e	“f”,	e	50,	letra	“b”,	do	Código	

campanha	estão	 respaldados	em	estudos	que	comprovam	a	
eficácia	de	Bravecto.	negou	haver	 referência	ao	produto	da	
concorrente	e	demorou-se	em	explicações	sobre	a	duração	do	
efeito	do	produto.	reunião	de	conciliação	entre	as	partes	pro-
movida	 pelo	 Conar	 resultou	 infrutífera,	 ainda	 que	 tenha	 se	
adiantado	 uma	 proposta	 de	 alteração	 do	 claim,	 aceita	 pela	
anunciante,	de	incluir	a	informação	“por	12	semanas”	ao	final	
da	frase.

o	relator	endossou	este	acordo,	propondo	a	alteração	do	
claim.	Seu	voto	foi	aceito	por	unanimidade,	fixando	prazo	para	
a	sua	implementação,	já	que	a	campanha	incluía	material	de	
ponto	de	venda.

este	 prazo	 foi	 contestado	 pela	 Boehringer	 ingelheim	 em	
recurso	ordinário	apresentado	ao	Conar,	considerando	que	o	
prazo	dado	pelo	Conselho	de	Ética,	de	três	meses,	foi	 longo	
demais.

após	ponderar	todos	os	elementos	envolvidos	na	questão,	
a	 relatora	 de	 segunda	 instância	 propôs	 um	 prazo	 de	 dois	
meses	para	a	alteração	das	peças	publicitárias,	sendo	acom-
panhada	por	unanimidade.	

“	BraVeCTo”
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	�Consumidor	paulistano	enviou	e-mail	ao	Conar	por	consi-
derar	inverídicos	apelos	em	publicidade	em	internet,	podendo	
levar	a	crer	que	se	trata	de	um	cartão	de	crédito	e	não	um	car-
tão	pré-pago.	aludiu	também	a	condições	e	taxas	não	men-
cionadas	nos	anúncios.

Thais	 Morandim	 Granito	 augusto,	 detentora	 do	 domínio	
“cartaobbb.com.br”,	 apresentou	 defesa	 ao	 Conar,	 conside-
rando	a	campanha	ética,	o	consumidor	tomando	conhecimen-
to	dos	seus	contornos	no	momento	da	adesão.	outros	anun-
ciantes	enviaram	explicações	ao	Conar,	negando	responsabili-
dade	sobre	as	peças	publicitárias.

o	relator	 iniciou	seu	voto	considerando	que	a	Brasil	Pré-
Pagos	deva	ser	retirada	do	polo	passivo	da	representação.	no	
mérito,	 julgou	 a	 campanha	“ostensivamente	 enganosa”	 ao	
omitir	 informação	 primordial.	 Por	 isso,	 propôs	 a	 alteração	
agravada	por	advertência	aos	anunciantes	Brazilian	Business	
Cartões	Pré-Pagos,	LH1010	Serviços	de	Correspondente	Ban-
cário	–	Simplic	e	Thais	Morandim	Granito	augusto.	Seu	voto	
foi	aceito	por	unanimidade.

“	CarTÃo	BBB	ViSa	SeM	anÁLiSe	e	oUTroS”

	�a	Lamsa	–	Linha	amarela,	concessionária	de	via	de	trânsi-
to	carioca,	considera	que	filme	veiculado	em	TV,	mídia	exterior	
e	 redes	sociais	pelo	Município	do	rio	de	Janeiro	 teria	como	
fito	revoltar	a	população,	incentivando-a	a	não	pagar	pedágio	
pelo	uso	da	via,	com	apelos	como	os	mostrados	acima.	o	rela-
tor	da	representação	deferiu	medida	liminar	de	sustação	até	
o	julgamento.

o	Município	do	rio	de	Janeiro	defendeu-se	no	Conar,	argu-
mentando	que	os	anúncios	apenas	instigariam	a	população	a	
buscar	informações	a	respeito	do	serviço	público	concedido	e	
sobre	as	medidas	adotadas	pela	Prefeitura,	pela	via	 judicial,	
para	reequilibrar	contrato	administrativo	entre	as	partes.

o	relator	considerou	que,	na	medida	em	que	a	Lamsa	está	
legalmente	autorizada	a	realizar	a	cobrança	de	pedágio	pelo	
uso	da	Via	amarela,	os	termos	dos	anúncios	não	atendem	às	
recomendações	 dos	 artigos	 23	 e	 27	 do	 Código.	 Da	 forma	
como	estão,	os	termos	são	apresentados	como	fatos,	mas	a	
Justiça	 ainda	não	 se	manifestou	 sobre	 a	 caso.	 Por	 isso,	 ele	
confirmou	a	 sua	 recomendação	pela	 sustação.	 Seu	voto	 foi	
complementado	pela	sugestão	de	advertência	ao	Município	e	
à	Procuradoria	Geral	do	rio	de	Janeiro.	em	ambos	os	casos,	
as	recomendações	foram	acolhidas	por	unanimidade.

“	Hora	Do	CarioCa	–	PeDÁGio	Da	LinHa	
aMareLa”	e	“CanCeLa	aBerTa	na	LinHa	
aMareLa	–	eSTaMoS	na	BriGa”

•	 representação	nº	126/19
•	 autora:	Lamsa	–	Linha	amarela
•	 anunciantes:	Município	do	rio	de	Janeiro	e	Procuradoria	

Geral	do	Município	do	rio	de	Janeiro	
•	 relator:	Conselheiro	everson	Chaves,	com	voto	

complementar	de	Fernanda	Magalhães
•	 Terceira	Câmara	
•	 Decisão:	Sustação	e	advertência	
•	 Fundamento:	artigos	1º,	17,	23,	27	e	50,	letras	“a”	e	

“c”,	do	Código	

•	 representação	nº	123/19
•	 autor:	Conar	mediante	queixa	de	consumidor	
•	 anunciantes:	Brasil	Pré-Pagos,	Brazilian	Business	Cartões	

Pré-Pagos,	LH1010	Serviços	de	Correspondente	Bancário	
–	Simplic	e	Thais	Morandim	Granito	augusto

•	 relator:	Conselheiro	Marcelo	Migliori
•	 Sétima	Câmara	
•	 Decisão:	alteração	e	advertência	
•	 Fundamento:	artigos	1º,	3º,	6º,	17,	23,	27	e	50,	letras	

“a”	e	“b”,	do	Código	
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	�Consumidor	de	Pinhais	 (Pr)	escreveu	ao	Conar,	 conside-
rando	haver	abusividade	no	apelo	acima.	a	alegada	redução	
de	açúcares	estaria	associada	ao	tamanho	menor	da	embala-
gem	e	não	à	fórmula	do	produto.

em	sua	defesa,	a	anunciante	informou	que	a	proporção	de	
37%	contida	no	claim	da	embalagem	é,	por	coincidência,	a	
mesma	da	redução	do	volume	da	embalagem.	

o	relator	julgou	ser	considerável	a	quantidade	de	impreci-
sões	no	claim.	Votou	pela	alteração,	de	forma	a	torná-lo	mais	
claro	sobre	se	o	refrigerante	ficou	mais	saudável	ou	apenas	
mudou	 de	 categoria,	 além	 de	 esclarecer	 que	 a	 redução	 de	
37%	não	se	deve	à	embalagem	menor.	Seu	voto	 foi	aceito	
por	unanimidade.

•	 representação	nº	135/19
•	 autor:	Conar	mediante	queixa	de	consumidor	
•	 anunciante:	Coca-Cola
•	 relator:	Conselheiro	ernesto	rodrigues
•	 Terceira	Câmara	
•	 Decisão:	alteração	
•	 Fundamento:	artigos	1º,	3º,	6º,	23,	27	e	50,	letra	“b”,		

do	Código		e	seu	anexo	H

	�o	Município	do	rio	de	Janeiro	recorreu	ao	Conar,	contra	
spot	de	rádio	de	responsabilidade	da	Linha	amarela	–	Lamsa,	
empresa	que	detém	a	concessão	de	operação	de	via	de	tráfe-
go	naquela	cidade.	na	peça	publicitária,	a	anunciante	apre-
senta	como	definitivas	decisões	 judiciais	e	do	próprio	Conar	
nos	autos	de	ações	movidas	por	ela	contra	a	Prefeitura.	argu-
menta	a	denúncia	que	o	embate	jurídico	entre	as	partes	está	
longe	da	sua	conclusão,	tornando	inaceitável	o	conteúdo	da	
mensagem	publicitária.

Vale	 lembrar	 que,	 de	acordo	 com	o	artigo	43	do	Código	
Brasileiro	de	autorregulamentação	Publicitária,	não	é	aceito	
pela	ética	publicitária	o	uso	do	nome	do	Conar	em	anúncios.	
Como	tal	vedação	é	objeto	da	Súmula	de	Jurisprudência	n.	5,	
houve	 concessão	 de	 medida	 liminar	 de	 sustação	 até	 julga-
mento	do	feito.	

em	sua	defesa,	a	anunciante	argumentou	que	a	finalidade	
do	anúncio	era	difundir	uma	informação	objetiva,	amparada	
em	manifestação	da	Justiça.	em	relação	ao	uso	do	nome	do	
Conar,	informou	ter	alterado	o	spot,	tão	logo	tomou	conheci-
mento	da	representação	ética.

o	relator	 iniciou	o	seu	voto	reconhecendo	a	 iniciativa	da	
anunciante,	mas	ponderou	que,	ao	não	mencionar	o	caráter	
provisório	da	decisão	judicial,	o	anúncio	deixou	de	transmitir	
informação	 essencial	 aos	 consumidores.	 Por	 isso,	 propôs	 a	
alteração,	 incluindo	 na	 sugestão	 a	 retirada	 da	 menção	 ao	
Conar.	Seu	voto	foi	aprovado	por	maioria.

“	LinHa	aMareLa”“	CoCa-CoLa	–	37%	MenoS	aÇÚCareS	e	
noVa	reCeiTa	CoM	37%	MenoS	aÇÚCareS”

•	 representação	nº	143/19
•	 autor:	Conselho	Superior	do	Conar	
•	 anunciante:	Linha	amarela	–	Lamsa
•	 relator:	Conselheiro	everton	de	Souza	Chaves	Jr.
•	 Terceira	Câmara	
•	 Decisão:	alteração	
•	 Fundamento:	artigos	1º,	19,	27,	caput	e	parágrafo	2º,	

"31,	parágrafo	único,	43	e	50,	letra	“b”,	do	Código	
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	�Consumidor	 niteroiense	 enviou	 e-mail	 ao	 Conar	 por	
encontrar	divergência	no	número	de	publicações	disponibili-
zadas	em	serviço	da	TiM,	para	assinantes	de	telefonia	celular.

a	TiM	 explicou	 em	 sua	 defesa	 que	 houve	 mudança	 nas	
condições	dos	planos	de	assinatura,	devidamente	comunica-
das	aos	usuários	do	serviço,	bem	como	esclarecidas	nos	anún-
cios	da	operadora.

o	 relator	 acolheu,	 em	 linhas	 gerais,	 os	 argumentos	 da	
defesa	 e	 propôs	 o	 arquivamento	 da	 representação,	 sendo	
acompanhado	por	unanimidade.

“	TiM	BanCa	VirTUaL”

	�Consumidora	paulistana	questionou	no	Conar	a	veracida-
de	de	anúncio	da	Bio	ritmo	academias	 veiculado	em	 redes	
sociais,	 destacando	 valor	 de	 mensalidade	 para	 “aproveitar	
tudo	o	que	a	Bio	ritmo	tem	a	oferecer”.	no	entanto,	relata	a	
consumidora,	o	valor	destacado	limita-se	à	prática	de	muscu-
lação,	sem	acesso	a	demais	atividades.

a	Bio	ritmo	academias	 não	 apresentou	defesa	 no	prazo	
regimental,	a	despeito	de	notificada	pelo	Conar	da	abertura	
do	processo	ético	contra	ela.

a	relatora	deu	razão	à	consumidora,	propondo	a	sustação	
da	postagem	da	anunciante.	Seu	voto	foi	aceito	por	unanimi-
dade.	

“	Bio	riTMo	–	#SeM	DeSCULPaS	–	30	DiaS	
r$	149”

•	 representação	nº	165/19
•	 autor:	Conar	mediante	queixa	de	consumidor	
•	 anunciante:	Bio	ritmo	academias	
•	 relatora:	Conselheira	Mirella	Fadel
•	 Primeira	Câmara	
•	 Decisão:	Sustação	
•	 Fundamento:	artigos	1º,	3º,	6º,	23,	27	e	50,	letra	“c”,		

do	Código	

•	 autor:	Conar	mediante	queixa	de	consumidor	
•	 anunciante:	TiM
•	 relator:	Conselheiro	Claudio	Kalim
•	 Segunda	Câmara
•	 Decisão:	arquivamento	
•	 Fundamento:	artigo	27,	nº	1,	letra	“a”,	do	rice
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	�Queixa	de	consumidora	de	Piracicaba	(SP)	denuncia	enga-
nosidade	em	promoção	de	preço	do	medicamento	Synthroid.	
o	 desconto	 prometido	 de	 forma	 geral	 valeria	 apenas	 para	
clientes	novos,	sendo	divulgada	em	e-mail	marketing	dirigido	
a	clientes	já	cadastrados	pelo	laboratório	em	programas	para	
usuários	de	medicamentos	de	uso	contínuo,	sendo	necessária	
prescrição	médica	para	efetivação	da	compra.

em	sua	defesa,	a	abbott	explicou	que	o	desconto	é	ofere-
cido	pelas	farmácias	participantes	da	promoção	e	está	dispo-
nível	para	qualquer	consumidor,	desde	que	apresentada	recei-
ta	médica.

o	relator	reconheceu	a	postura	do	laboratório,	para	escla-
recer	 os	 contornos	 da	 oferta	 junto	 aos	 consumidores,	 mas	
concordou	com	a	denúncia,	considerando	o	potencial	de	con-
fusão	gerado	pela	peça	publicitária.	Por	isso,	propôs	a	altera-
ção,	sendo	acompanhado	por	unanimidade.

•	 representação	nº	180/19
•	 autor:	Conar	mediante	queixa	de	consumidor	
•	 anunciante:	abbott	Laboratórios
•	 relator:	Conselheiro	Boris	Gris
•	 Sétima	Câmara	
•	 Decisão:	alteração	
•	 Fundamento:	artigos	1º,	3º,	6º,	23,	27	e	50,	letra	“b”,		

do	Código	

	�Campanha	da	TiM,	veiculada	em	TV	e	internet,	foi	objeto	
de	denúncias	formuladas	ao	Conar	pela	concorrente	Claro	e	
pela	 Coordenação	 de	 Sanções	administrativas	 do	 Senacon/
Ministério	da	Justiça,	esta	última	sendo	assumida	pelo	Conse-
lho	Superior	do	Conar.	

em	ambos	os	casos,	as	denunciantes	consideraram	que	as	
peças	 publicitárias	 transmitem	 informação	 errada,	 de	 que	 a	
TiM	estaria	apta	a	prestar	serviços	de	telefonia	celular	na	tec-
nologia	5G,	o	que	é	de	todo	impossível,	posto	que	a	faixa	de	
frequência	sequer	foi	licitada	pelas	autoridades.

em	sua	defesa,	a	TiM	 informou	 já	 ter	 realizado	 testes	na	
nova	tecnologia	devidamente	autorizados	pela	anatel,	o	que	
foi	tema	de	um	dos	anúncios.	a	TiM	considerou	os	anúncios	
verdadeiros,	tratando-se	de	uma	comunicação	que	poderia	ser	
definida	como	de	natureza	institucional.

o	autor	do	voto	vencedor	acolheu	estas	e	outras	explica-
ções	da	defesa,	propondo	o	arquivamento	da	representação,	
sendo	acompanhado	por	maioria.

“	5G	–	TiM	PronTa	Para	o	FUTUro”“	SYnTHroiD	–	CoMPre	3	MeSeS	De	
TraTaMenTo	CoM	33%	De	DeSConTo”

•	 representação	nº	182/19
•	 autor:	Conselho	Superior	do	Conar	

“	TiM	5G	–	o	FUTUro	eSTÁ	CHeGanDo”	e	
“5G	–	TiM	PronTa	Para	o	FUTUro”

•	 representação	nº	185/19
•	 autora:	Claro
•	 anunciante:	TiM
•	 Voto	vencedor:	Conselheiro	ruy	Lindenberg
•	 Segunda	Câmara
•	 Decisão:	arquivamento	
•	 Fundamento:	artigo	27,	nº	1,	letra	“a”,	do	rice
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	�Dois	 consumidores,	 de	 Jaguariúna	 (SP)	 e	 Belém	 (Pa)	
questionaram	 no	 Conar	 a	 veracidade	 da	 afirmação	 acima,	
em	campanha	em	TV,	internet	e	mídia	impressa	do	Safrapay.	
os	consumidores	relataram	cobrança	de	taxas	em	certas	cir-
cunstâncias.

em	sua	defesa,	a	anunciante	considerou	a	afirmação	verí-
dica	e	as	queixas	dos	consumidores	infundadas.

a	relatora	recomendou	o	arquivamento	da	representação,	
por	considerar	veraz	e	clara	a	afirmação	contida	nos	anún-
cios,	sendo	acompanhada	por	unanimidade.	a	relatora	con-
cluiu	seu	voto	aconselhando	a	Safrapay	que	reveja	o	sistema	
e	o	processo	de	contratação	do	serviço	pelo	site,	dado	que	há	
várias	queixas	de	consumidores	a	respeito.

“	SaFraPaY	–	TaXa	Zero	–	CrÉDiTo	À	ViSTa	
e	ParCeLaDo”

	�Duas	consumidoras	e	um	consumidor,	todos	residentes	em	
Brasília	 (DF),	 reclamaram	 ao	 Conar	 de	 publicidade	 em	TV	 e	
internet	 do	 Banco	 Santander	 com	 a	 afirmação	 acima.	 os	
denunciantes	questionaram	a	veracidade	da	informação.

o	 anunciante	 defendeu-se,	 considerando	 que	 todas	 as	
informações	relevantes	para	o	entendimento	dos	consumido-
res	estão	convenientemente	expostas	no	anúncio.

o	relator	aceitou	estes	argumentos	da	defesa	e	propôs	o	
arquivamento,	sendo	acompanhado	por	unanimidade.

“	SanTanDer	–	SeU	iMÓVeL	CoM	a	Menor	
TaXa	Do	BraSiL	–	7,99%	ao	ano”

•	 representação	nº	184/19
•	 autor:	Conar	mediante	queixa	de	consumidor	
•	 anunciante	e	agência:	Banco	Santander	Brasil	e	Suno
•	 relator:	Conselheiro	antonio	Jesus	Cosenza
•	 Sétima	Câmara
•	 Decisão:	arquivamento	
•	 Fundamento:	artigo	27,	nº	1,	letra	“a”,	do	rice

•	 representação	nº	183/19
•	 autor:	Conar	mediante	queixa	de	consumidor	
•	 anunciante:	Safrapay
•	 relatora:	Conselheira	adriana	Pinheiro	Machado
•	 Sexta	Câmara
•	 Decisão:	arquivamento	
•	 Fundamento:	artigo	27,	nº	1,	letra	“a”,	do	rice
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	�a	Vivo	 reclamou	no	Conar	de	publicidade	em	 internet	da	
concorrente	Claro,	promovendo	serviço	de	banda	larga.	a	lide-
rança	divulgada	não	tem	o	devido	suporte,	argumenta	a	denun-
ciante,	 levando	os	consumidores	ao	engano	e	prejudicando	a	
concorrência,	ao	apregoar	uma	liderança	questionável.

a	Claro	defendeu-se,	argumentando	que	o	anúncio	traz	a	
fonte	que	sustenta	a	afirmação,	tendo	como	origem	a	anatel,	
sendo	datada	de	abril	 e	 apontando	para	 larga	 liderança	da	
anunciante	no	segmento	de	fibra	ótica.	reunião	de	concilia-
ção	entre	as	partes	promovida	pelo	Conar	não	 resultou	em	
entendimento.

o	relator	chamou	a	atenção	em	seu	voto	para	a	dificulda-
de	em	se	acessar	a	fonte	de	informação	citada	no	anúncio	da	
Claro.	Para	ele,	a	menção	é	insuficiente	para	que	o	consumi-
dor	possa	verificar	a	precisão	dos	dados.	reconhece,	porém,	
a	 veracidade	 da	 afirmação	 questionada	 pela	 Vivo.	 Sugeriu	
alteração	em	relação	à	exposição	da	fonte.	Seu	voto	foi	acei-
to	por	unanimidade.

•	 representação	nº	186/19
•	 autora:	Vivo
•	 anunciante:	Claro
•	 relator:	Conselheiro	rubens	da	Costa	Santos
•	 Sexta	Câmara	
•	 Decisão:	alteração	
•	 Fundamento:	artigos	1º,	4º,	17,	23,	27,	parágrafos	1º,		

2º	e	7º,	32,	letra	“c”,	e	50,	letra	“b”,	do	Código	

	�Consumidor	 da	 capital	 paulista	 enviou	 e-mail	 ao	 Conar,	
denunciando	o	que	considerou	promessa	inverídica,	de	devo-
lução	de	valor	de	compra,	em	publicidade	em	SMS	e	aplicati-
vo	da	rappi.	Segundo	o	consumidor,	não	houve	devolução	e	
sim	crédito	para	uso	no	próprio	aplicativo.

a	rappi	não	enviou	defesa	ao	Conar,	ainda	que	tenha	sido	
regularmente	cientificada	da	abertura	do	processo	ético.

o	relator	deu	razão	ao	consumidor	e	recomendou	altera-
ção	no	texto	da	mensagem,	para	melhor	explicitar	a	oferta.	
Seu	voto	foi	aceito	por	unanimidade.

“	raPPi:	DeVoLVeMoS	50%	Do	VaLor”“	CLaro	–	BanDa	LÍDer	eM	
ULTraVeLoCiDaDe	CoM	FiBra	ÓTiCa”

•	 representação	nº	187/19
•	 autor:	Conar	mediante	queixa	de	consumidor	
•	 anunciante:	rappi	Brasil	
•	 relator:	Conselheiro	antonio	Fadiga
•	 Primeira	Câmara	
•	 Decisão:	alteração	
•	 Fundamento:	artigos	1º,	3º,	6º,	23,	27	e	50,	letra	“b”,		

do	Código	
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	�Consumidora	 paulistana	 questionou	 no	 Conar	 informa-
ção	em	publicidade	pela	internet	de	duração	de	medidor	de	
glicemia.	Como	o	primeiro	dia	de	uso	serve	apenas	para	cali-
bração,	a	duração	efetiva	do	produto	seria	menor	do	que	o	
anunciado.

a	 anunciante	 defendeu-se,	 considerando	 cristalinas	 as	
informações	da	peça	publicitária.

o	relator	aceitou	estes	argumentos,	votando	pelo	arquiva-
mento	da	representação.	Sua	proposta	foi	acolhida	por	una-
nimidade.

“	FreeSTYLe	LiBre”

	�Consumidora	de	itajaí	(SC)	reprovou	aspectos	de	anúncio	
de	Skol	divulgado	em	redes	sociais	ao	associar,	por	exemplo,	
o	produto	à	atividade	esportiva	e	mostrar	uma	geladeira	intei-
ramente	ocupada	por	latas	da	cerveja,	sugerindo	consumo	em	
excesso.	ambas	as	práticas	são	reprovadas	pelo	Código	Brasi-
leiro	 de	 autorregulamentação	 Publicitária	 em	 seu	 anexo	 P,	
que	trata	da	publicidade	de	bebidas	de	baixo	teor	alcoólico.	

em	sua	defesa,	anunciante	e	agência	relataram	o	propósi-
to	do	anúncio:	divulgar	um	serviço	de	delivery.	explicaram	o	
uso	do	neologismo	“maratonar”	ao	costume	das	pessoas	em	
assistir	séries	e	filmes	por	longos	espaços	de	tempo	e	nega-
ram	qualquer	estímulo	ao	consumo	exagerado.

o	relator	aceitou	estas	e	outras	explicações	da	defesa.	ele	
sugeriu,	porém,	a	alteração	da	peça	publicitária,	para	que	se	
explique	de	forma	mais	precisa	como	se	pode	acessar	o	ser-
viço	de	delivery	anunciado,	o	que	se	 faz	mediante	um	app.	
Seu	voto	foi	aprovado	por	maioria.

“	SoS	SKoL	–	aPerToU,	CHeGoU,	
MaraTonoU”

•	 representação	nº	189/19
•	 autor:	Conar	mediante	queixa	de	consumidor	
•	 anunciante	e	agência:	ambev	e	Bullet
•	 relator:	Conselheiro	Átila	Francucci
•	 Segunda	Câmara	
•	 Decisão:	alteração	
•	 Fundamento:	artigos	1º,	3º,	6º	e	50,	letra	“b”,		

do	Código	e	seu	anexo	P

•	 representação	nº	188/19
•	 autor:	Conar	mediante	queixa	de	consumidor	
•	 anunciante:	abbott
•	 relator:	Conselheiro	Paulo	andré	Bione
•	 Sétima	Câmara
•	 Decisão:	arquivamento	
•	 Fundamento:	artigo	27,	nº	1,	letra	“a”,	do	rice

oS	aCÓrDÃoS	De	SeTeMBro	/	2019
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BoLeTiM	Do	Conar

VERACIDADE

	�Consumidor	de	itajubá	(MG)	escreveu	ao	Conar	conside-
rando	haver	enganosidade	em	anúncio	em	internet	de	centro	
universitário,	que	alude	a	“conceito	máximo	no	MeC”.	o	con-
sumidor	teme	que	a	frase	possa	expressar	qualidade	dos	cur-
sos,	o	que	é	dado	pelo	Índice	de	Cursos	avaliados	de	institui-
ção,	no	qual	o	Fepi	teve	nota	3,	numa	escala	de	1	a	5.

o	anunciante	considerou,	em	defesa	enviada	ao	Conar,	que	
o	consumidor	se	confundiu	em	relação	a	diferentes	índices	de	
avaliação.	no	mérito,	considera	o	anúncio	veraz.

o	 relator	 não	 acolheu	 estes	 argumentos.	 Levando	 em	
conta	o	impacto	provável	do	anúncio	sobre	os	consumido-
res,	 como	 recomendado	 pelo	 Código,	 considerou	 que	 o	
anúncio	 não	 esclarece	 convenientemente	 a	 questão	 das	
diferentes	 avaliações,	 sendo	 genérico	 e	 podendo	 levar	 à	
confusão.	Por	isso,	propôs	a	alteração,	de	forma	a	esclare-
cer	 que	 a	 nota	 máxima	 mencionada	 vale	 para	 o	 conceito	
institucional	do	MeC.	Seu	voto,	aprovado	por	unanimidade,	
foi	 complementado	pela	 recomendação	de	advertência	ao	
Centro	Universitário	itajubá	–	Fepi,	esta	aprovada	por	maio-
ria,	para	que	zele	pela	clareza	das	informações	apresenta-
das	em	suas	campanhas.	

•	 representação	nº	190/19
•	 autor:	Conar	mediante	queixa	de	consumidor	
•	 anunciante:	Centro	Universitário	itajubá	–	Fepi	
•	 relator:	Conselheiro	Paulo	andré	Bione,	com	voto	

complementar	de	Jorge	Tarquini
•	 Sétima	Câmara	
•	 Decisão:	alteração	e	advertência	
•	 Fundamento:	artigos	1º,	3º,	6º,	23,	27	e	50,	letras	“a”		

e	“b”,	do	Código	
	�Consumidores	de	São	Paulo	(SP)	e	Salvador	(Ba)	questio-

naram	no	Conar	oferta	de	gratuidade	em	anúncio	em	TV	pro-
movendo	o	app	Globoplay.	os	consumidores	alegam	que	ape-
nas	a	obtenção	do	aplicativo	é	gratuita,	sendo	pago	o	consu-
mo	dos	programas	nele	disponibilizados.

a	anunciante	considerou	que	o	anúncio	explicitou	adequa-
damente	ao	que	 se	 refere	a	gratuidade.	a	defesa	menciona	
ainda	que	há	grande	quantidade	de	conteúdo	gratuito	dentro	
do	aplicativo,	inclusive	o	sinal	ao	vivo	da	TV	Globo.	a	defesa	
encerrou	 informando	 ter	alterado	o	anúncio,	para	esclarecer	
que	o	app	também	tem	conteúdo	restrito	a	assinantes.

o	 relator	 concordou	 em	 linhas	 gerais	 com	 a	 crítica	 dos	
consumidores	 e	 propôs	 advertência	 à	 Globo,	 de	 forma	 “a	
estabelecer	 a	 clareza	 no	 ainda	 novo	 universo	 da	 internet”.	
Seu	voto	foi	aceito	por	unanimidade.

“	aPP	GLoBoPLaY	–	É	GrÁTiS”“	FePi	É	ConCeiTo	MÁXiMo	no	MeC”

•	 representação	nº	193/19
•	 autor:	Conar	mediante	queixa	de	consumidor	
•	 anunciante:	Globo	Comunicação	e	Participações
•	 relator:	Conselheiro	Jorge	Tarquini
•	 Sétima	Câmara	
•	 Decisão:	advertência	
•	 Fundamento:	artigos	1º,	3º,	6º,	23,	27	e	50,	letra	“a”,		

do	Código	
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aLÉM	DeSSaS,	ForaM	JULGaDaS	eM	
SeTeMBro	aS	SeGUinTeS	rePreSenTaÇÕeS,	
QUe	Se	enConTraM	eM	FaSe	De	reCUrSo
representação	nº	146/19,	"Davene	–	La	Flore	e	La	Fruta	
–	Benefícios	da	base	vegetal".
resultado:	advertência	por	unanimidade.

representação	nº	194/19,	“Uninove	–	a	universidade	
que	mais	investe	em	inovação”.
resultado:	alteração	por	maioria	de	votos.

representação	nº	200/19,	"Quem	compara	escolhe	
Safrapay".
resultado:	alteração	por	maioria	de	votos.

BoLeTiM	Do	Conar

	�Promessas	 de	 rentabilidade	 elevada	 em	 modalidade	 de	
investimento	gerou	manifestação	da	direção	do	Conar,	pedin-
do	ao	anunciante,	investimento	Bitcoin,	comprovação	da	pro-
messa.	 a	 empresa,	 no	 entanto,	 não	 apresentou	 defesa	 ao	
Conar	no	prazo	regimental.

o	relator	recomendou	a	sustação	da	campanha	da	inves-
timento	Bitcoin,	sendo	acompanhado	por	unanimidade.

“	inViSTa	BiTCoin	e	GanHe	De	1%	a	2%	ao	
Dia	Por	300	DiaS”

•	 representação	nº	195/19
•	 autor:	Conar	por	iniciativa	própria	
•	 anunciante:	investimento	Bitcoin
•	 relator:	Conselheiro	andré	Porto	alegre
•	 Segunda	Câmara	
•	 Decisão:	Sustação	
•	 Fundamento:	artigos	1º,	3º,	6º,	23,	27	e	50,	letra	“c”,		

do	Código	e	seu	anexo	e

oS	aCÓrDÃoS	De	SeTeMBro	/	2019

VERACIDADE
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oS	aCÓrDÃoS	De	
JUnHo/2011
Confira	o	resumo	dos	acórdãos	julgados	em	junho	
pelo	Conselho	de	Ética,	em	reuniões	realizadas	nos	
dias	10	e	16,	em	Porto	alegre	e	São	Paulo.

Participaram	das	reuniões	os	conselheiros	Gilberto	
C.	Leifert,	presidente	do	Conselho	de	Ética,	

aloísio	Lacerda	Medeiros,	andré	Jungblut,	andré	Porto	
alegre,	andrea	Pontual,	antônio	Cosenza,	artur	
Menegon	da	Cruz,	ary	Florêncio	dos	Santos,	Bob	
Vieira	da	Costa,	Carlos	Chiesa,	Carlos	rebolo	da	Silva,	
Carlos	Scappini,	Christina	Gadret,	Cláudio	Pereira,	
Clóvis	Speroni,	Daniela	rios,	eduardo	Martins,	Ênio	
Basílio	rodrigues,	ercy	Torma,	Fernando	Soares	de	
Camargo,	Flávio	Vormittag,	Gilson	Storck,	Jaime	
Machado	da	Ponte	Filho,	José	Genesi,	José	Maurício	
Pires	alves,	José	Tadeu	Gobbi,	Júlio	abramczyk,	Lenize	
Baseggio,	Licinio	Motta,	Luís	Cássio	Werneck,	Luiz	
Celso	de	Piratininga	Jr.,	Luiz	Fernando	Constantino,	
Luiz	roberto	Valente	Filho,	Marcelo	Benez,	Marcelo	
Galante,	Maria	eliete	Moraes,	Mariângela	Toaldo,	
Marlene	Bregman,	nelcina	Tropardi,	newman	Debs,	
olavo	Ferreira,	Paulo	Chueiri,	Paulo	de	Tarso	nogueira,	
Paulo	Fernandes	neto,	Paulo	Tonet	Camargo,	Paulo	
Uebel,	Pedro	renato	eckersdorff,	Priscila	Cruz,	rafael	
Davini,	raul	Correa,	ricardo	Difini	Leite,	ricardo	
ramos,	rino	Ferrari	Filho,	roberto	Callage,	roberto	
Philomena,	rubens	da	Costa	Santos,	Selma	Souto,	
Sérgio	Moury	Fernandes,	Sônia	Maria	de	Paula,	Tânia	
Pavlovsky	e	Walter	Santos.

BoLeTiM	Do	Conar

	�Consumidor	paulistano	enviou	denúncia	ao	Conar,	contra	
anúncio	em	redes	sociais	da	bebida	alcoólica	Corote,	conside-
rando	 que	 não	 há	 ferramenta	 que	 limite	 o	 acesso	 a	 ela	 de	
menores	de	idade.	a	direção	do	Conar	questionou	também	se	
a	natureza	publicitária	da	postagem	é	suficientemente	explí-
cita	e	notou	a	ausência	de	frase	recomendando	consumo	res-
ponsável,	de	acordo	com	a	ética	publicitária.

em	 sua	 defesa,	 Missiato	 e	 Cocielo	 negaram	 tratar-se	 de	
publicidade	o	objeto	desta	representação,	sendo	a	postagem	
um	agradecimento	do	blogueiro	por	presente	recebido,	uma	
caixa	de	Corote.

estes	e	outros	argumentos	da	defesa	não	foram	acolhidos	
pelo	relator,	para	quem	a	postagem	não	permite	outra	inter-
pretação,	 entendimento	 reforçado	 por	 vários	 outros	 posts	
semelhantes.	 ele	 também	 considerou	 que	 a	 postagem	 tem	
elevado	potencial	de	atingimento	de	menores	de	idade.	Tudo	
considerado,	recomendou	a	sustação	agravada	por	advertên-
cia	 à	Missiato	 indústria	 e	Comércio	 e	Cocielo.	 Seu	 voto	 foi	
aceito	por	unanimidade.		

“	MiSSiaTo	e	CoCieLo	–	SeXTa-Feira,	nÉ?	
@CoroTeoFiCiaL”

•	 representação	nº	104/19
•	 autor:	Conar	mediante	queixa	de	consumidor	
•	 anunciantes:	Missiato	e	Cocielo
•	 relator:	Conselheiro	emmanuel	Publio	Dias
•	 Primeira	e	Terceira	Câmaras
•	 Decisão:	Sustação	e	advertência	
•	 Fundamento:	artigos	1º,	3º,	6º,	9º,	28,	30	e	50,	letras	

“a”	e	“c”,	do	Código	e	seu	anexo	a

IDENTIFICAÇÃO PUBLICITÁRIAoS	aCÓrDÃoS	De	
aGoSTo/2019
Veja	resumo	dos	acórdãos	das	representações	
julgadas	pelo	Conselho	de	Ética	em	agosto	em	
reunião	conjunta	das	suas	oito	câmaras	realizadas	
dia	8,	em	São	Paulo,	e	em	reunião	ordinária	dia	9,	
em	Porto	alegre.

Participaram	das	reuniões	64	conselheiros:		
alexandre	Gadret,	andré	Coutinho	nogueira,	

andré	Dias,	andré	Porto	alegre,	andré	Vinicius	oliveira	
e	Silva,	antonio	Jesus	Cosenza,	armando	Strozenberg,	
Átila	Francucci,	augusto	Cesar	Fortuna,	Boris	Gris,	
César	Massaioli,	Cláudio	Paixão,	Cyd	alvarez,	Daniel	
Skowronsky,	Débora	Dalcin	rodrigues,	eduardo	
Lorenzi,	eduardo	Martins,	eliane	Quintella,	emmanuel	
Públio	Dias,	Ênio	Vergeiro,	enrico	Giannelli,	Guilherme	
Malik,	Hiram	Baroli,	Jorge	Tarquini,	José	Francisco	
eustachio,	José	Maurício	Pires	alves,	José	Pereira	
Guabiraba,	Juliana	Vansan,	Kleber	de	almeida,	Larissa	
Moré,	Licínio	Motta,	Luís	Carlos	Vieira	de	oliveira,	Luiz	
Fernando	Constantino,	Luiz	roberto	Valente	Filho,	
Manoel	Zanzoti,	Marcelo	abdala	Leite,	Marcelo	Benez,	
Marcelo	Migliori,	Marcelo	rech,	Márcia	esteves,	
Márcio	Soave,	Maria	Tereza	Sadek,	Mariangela	Toaldo,	
Marlene	Bregman,	Murilo	nassif,	nelcina	Tropardi,	
nilson	Souza,	Patricia	Blanco,	Paulo	andré	Bione,	
Paulo	Chueiri,	rafael	Davini	neto,	reinaldo	Gilli	Costa	
da	Silva,	renata	Garrido,	renato	Pereira,	ricardo	
Difini	Leite,	ricardo	ramos	Quirino,	rino	Ferrari	Filho,	
roberto	Philomena,	rubens	da	Costa	Santos,	ruy	
Lindenberg,	Sérgio	Pompilio,	Sirley	Fabiann	Cordeiro,	
Telmo	Borges	Flor	e	Vanessa	Villar.
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BoLeTiM	Do	Conar

IDENTIFICAÇÃO PUBLICITÁRIA

	�Consumidora	paulistana	contestou	a	identificação	publi-
citária	de	anúncio	em	redes	sociais	protagonizado	pela	apre-
sentadora	ana	Maria	Braga,	divulgando	produtos	da	Camil.	
Segundo	o	 artigo	28	do	Código	Brasileiro	 de	autorregula-
mentação	Publicitária,	“o	anúncio	deve	ser	claramente	dis-
tinguido	como	tal,	seja	qual	for	a	sua	forma	ou	meio	de	vei-
culação”.

em	 sua	 defesa,	 a	 anunciante	 informou	 que	 a	 campanha	
objeto	desta	representação	foi	dividida	em	duas	fases,	a	pri-
meira	delas	estruturada	como	um	teaser,	o	que	é	aceito	pela	
ética	publicitária.

a	 relatora	acolheu	estes	argumentos	e	propôs	o	arquiva-
mento	da	representação.	Seu	voto	foi	aceito	por	unanimidade.

“	CaMiL	–	ProMoÇÃo	VeM	Pra	MeSa	BraSiL	
CoM	ana	Maria	BraGa”

	�Consumidora	 carioca	 considerou	 que	 anúncio	 em	 redes	
sociais	da	Unilever	protagonizado	pela	apresentadora	Fernan-
da	Gentil	não	está	claramente	caracterizado	como	tal.

em	 suas	 defesas,	 as	 anunciantes	 reconhecem	 o	 vínculo	
entre	 elas	 e	 reconhecem	um	 lapso	na	 edição	da	postagem,	
que	 foi	 suspensa	 tão	 logo	 o	 processo	 ético	 foi	 aberto	 pelo	
Conar.

Por	unanimidade,	acolhendo	parecer	do	relator,	o	Conse-
lho	de	Ética	deliberou	pela	alteração	da	postagem	agravada	
por	advertência	aos	anunciantes,	pela	ausência	de	indicação	
de	que	se	tratava	de	publicidade.

“	UniLeVer	e	FernanDa	GenTiL	–	
#noVooMo	@oMoBraSiL”

•	 representação	nº	152/19
•	 autor:	Conar	mediante	queixa	de	consumidor	
•	 anunciantes:	Unilever	Brasil	e	Fernanda	Gentil
•	 relator:	Conselheiro	andré	Dias
•	 Segunda	e	Quarta	Câmaras	
•	 Decisão:	alteração	e	advertência	
•	 Fundamento:	artigos	1º,	3º,	6º,	9º,	28,	30	e	50,	letra	

“b”,	do	Código	

•	 representação	nº	124/19
•	 autor:	Conar	mediante	queixa	de	consumidor	
•	 anunciante:	Camil	alimentos
•	 relatora:	Conselheira	Marcia	esteves
•	 Segunda	e	Quarta	Câmaras
•	 Decisão:	arquivamento	
•	 Fundamento:	artigo	27,	nº	1,	letra	“a”,	do	rice

oS	aCÓrDÃoS	De	aGoSTo	/	2019
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BoLeTiM	Do	Conar

PUBLICIDADE COMPARATIVA ANTIÉTICA

	�estas	duas	representações,	julgadas	em	conjunto,	foram	
propostas	pela	Unilever	e	visaram	campanha	da	Soffie	Bio-
cosméticos	 em	 internet,	 inclusive	 redes	 sociais,	 e	 embala-
gens,	 com	 claims	 considerados	 pela	 denunciante	 como	
enganosos	e	pejorativos,	encerrando	publicidade	comparati-
va	antiética.	as	campanhas	destacam	o	desodorante	Soffie	
Men	e	Soffie	original.

•	 representação	046/19
•	 autora:	Unilever	Brasil	
•	 anunciante:	Soffie	Biocosméticos
•	 relator:	Conselheiro	Marcelo	Migliori,	com	voto	vencedor	

de	Paulo	Chueiri
•	 Quinta,	Sexta,	Sétima	e	oitava	Câmaras
•	 Decisão:	arquivamento	
•	 Fundamento:	artigo	27,	nº	1,	letra	“a”,	do	rice

em	sua	defesa,	a	anunciante	explicou	que	um	dos	claims	
questionados	–	“esse	nunca	mais”	 -,	 não	 foi	 veiculado	 sob	
sua	 responsabilidade.	 Quanto	 aos	 demais,	 justificou-os	 ou	
contestou	a	alegação	da	denúncia,	considerando	que	houve	
interpretação	 equivocada	por	 parte	da	Unilever.	 reunião	de	
conciliação	 entre	 as	 partes	 promovida	 pelo	 Conar	 resolveu	
parte	das	pendências,	restando	ao	Conselho	de	Ética	manifes-
tar-se	quanto	a	dois	claims:	“a	escolha	inteligente”	e	“Muito	
mais	economia	e	conveniência	para	você”.

em	sessão	conjunta,	os	membros	das	Quinta,	Sexta,	Sétima	
e	oitava	Câmaras	deliberaram	por	unanimidade	pelo	arquiva-
mento	da	denúncia	em	relação	ao	primeiro	claim.	eles	acolhe-
ram	o	parecer	do	relator,	que	o	considerou	“construção	retó-
rica	de	impacto,	que	não	leva	a	engano”.

em	relação	ao	segundo	claim	levado	a	julgamento,	a	deci-
são,	por	maioria	de	votos,	foi	igualmente	pelo	arquivamento,	
prevalecendo	a	opinião	do	conselheiro	autor	do	voto	vence-
dor.	ele	não	viu	na	afirmação	infração	ao	Código.

“	VoCÊ	ainDa	USa	DeSoDoranTe	De	150ML?”

•	 representação	045/19

“	SoFFie	Man”
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BoLeTiM	Do	Conar

	�anúncios	 em	 internet,	 ponto	de	 venda	 e	mídia	 exterior	
do	 antialérgico	 reactine,	 da	 Johnson&Johnson,	 atraíram	
reclamação	 da	 Sanofi	 Medley	 Farmacêutica,	 que	 entendeu	
tratar-se	 de	 publicidade	 comparativa	 antiética,	 levando	 o	
consumidor	ao	engano.	Segundo	a	denunciante,	a	compara-
ção	tecida	nas	peças	publicitárias	alinha	medicamentos	com	
princípios	ativos	distintos.

a	Sanofi	Medley	considerou	ainda	inverídicos	os	claims	aci-
ma.	reunião	de	 conciliação	 entre	 as	 partes	 promovida	pelo	
Conar	não	resultou	em	entendimento,	ainda	que	tenham	sido	
adiantados	alguns	pontos	de	entendimento.

em	sua	defesa,	a	 Johnson&Johnson	explicou	que	o	claim	
sobre	rapidez	da	ação	de	reactine	se	baseia	em	comparação	
com	o	medicamento	mais	comercializado	no	segmento,	não	
estando	associado	ao	produto	da	Sanofi	Medley.	Sobre	a	lide-
rança	nos	estados	Unidos,	a	defesa	argumentou	que	a	afirma-
ção	 vale	 para	 o	 princípio	 ativo	 de	 reactine.	 Sobre	 a	 tabela	
comparativa,	 na	 qual	 o	 produto	 da	 concorrente	 é	 citado,	 a	
Johnson&Johnson	 argumentou	 que	 seu	 propósito	 não	 foi	
diminuir	concorrentes.

o	relator	propôs	a	alteração	da	campanha	de	reactine.	na	
tabela	comparativa,	sugeriu	que	não	sejam	mencionados	os	
nomes	dos	produtos	e	sim	os	seus	princípios	ativos.	em	rela-
ção	aos	claims,	propôs	esclarecimentos,	disclaimers	e	menção	
a	fontes.	Seu	voto	foi	aceito	por	unanimidade.

“	o	DiFerenCiaL	De	reaCTine;	aGe	3X	MaiS	
rÁPiDo	Por	aTÉ	24	HoraS;	#1	eM	
reCoMenDaÇÃo	noS	eUa”

	�Consumidor	de	itajaí	(SC)	denunciou	ao	Conar	anúncio	em	
redes	sociais	da	Kustom	Burgers,	na	qual	um	adolescente	con-
some	 um	 lanche	 e	 repentinamente	 passa	 a	 atrair	 mulheres,	
dirige	um	carro	em	condições	de	clara	infração	à	legislação	de	
trânsito	e	lhe	são	oferecidas	bebidas	alcoólicas.	o	consumidor	
também	considerou	o	anúncio	sexista.

em	sua	defesa,	a	anunciante	informou	que	tudo	não	pas-
sou	 de	 um	 sonho	 do	 jovem.	 reconheceu,	 porém,	“falta	 de	
zelo”	na	cena	em	que	as	mulheres	estão	com	o	corpo	para	
fora	do	carro.

o	relator	não	acolheu	estes	e	outros	argumentos	da	defe-
sa,	considerando	que	houve,	inclusive,	tentativa	de	ludibriar	o	
Conar.	Propôs	a	sustação	agravada	por	advertência	à	Kustom	
Burgers.	Seu	voto	foi	aprovado	por	maioria.	

Durante	a	sessão	de	julgamento,	o	Conselho	de	Ética	foi	
informado	 de	 que	 a	 anunciante	 contactou	 o	 consumidor	
queixoso,	manifestando	contrariedade	pelo	envio	da	denún-
cia	ao	Conar	e	criando	situação	desagradável.	Por	isso,	a	5ª	
Câmara	aprovou	moção	propondo	uma	reflexão	à	direção	do	
Conar,	para	que	omita,	quando	considerar	cabível,	os	dados	
do	denunciante.

“	KUSToM	BUrGerS	–	SenSaÇÕeS	oPaLa”

•	 representação	nº	024/19
•	 autor:	Conar	mediante	queixa	de	consumidor	
•	 anunciante:	Kustom	Burgers
•	 relator:	Conselheiro	roberto	Philomena
•	 Quinta	Câmara
•	 Decisão:	Sustação	e	advertência	
•	 Fundamento:	artigos	1º,	3º,	6º,	19,	20,	21,	33,	37	e	50,	

letras	“a”	e	“c”,	do	Código	

•	 representação	nº	147/19
•	 autora:	Sanofi	Medley	Farmacêutica
•	 anunciante:	Johnson&Johnson
•	 relator:	Conselheiro	Paulo	Chueiri
•	 Quinta,	Sexta,	Sétima	e	oitava	Câmaras	
•	 Decisão:	alteração	
•	 Fundamento:	artigos	1º,	23,	27,	parágrafos	2º,	7º	e	8º,	

32,	letras	“a”,	“b”	e	“c”,	e	50,	letra	“b”,	do	Código	
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	�Para	consumidor	carioca,	anúncio	em	internet	de	modelo	
da	 Jeep	 mostra	 práticas	 reprováveis,	 ao	 sugerir	 velocidade	
excessiva	e	criança	sozinha	em	meio	a	uma	floresta.

anunciante	e	agência	defenderam-se,	considerando	que	os	
argumentos	 e	 cenas	 do	 anúncio	 são	 adequados	 e	 não	 dão	
margem	a	situações	ilegais,	perigosas	ou	antiéticas.

Por	maioria,	o	Conselho	de	Ética	deliberou	pelo	arquiva-
mento,	 seguindo	 proposta	 do	 autor	 do	 voto	 vencedor,	 que	
concordou	em	linhas	gerais	com	os	termos	da	defesa.	

•	 representação	nº	049/19
•	 autor:	Conar	mediante	queixa	de	consumidor	
•	 anunciante	e	agência:	FCa	Fiat	Chrysler	e	Sunset	DDB
•	 Voto	vencedor:	Conselheiro	ruy	Branquinho
•	 Segunda	e	Quarta	Câmaras
•	 Decisão:	arquivamento	
•	 Fundamento:	artigo	27,	nº	1,	letra	“a”,	do	rice

	�anúncio	em	redes	sociais	encerra	vários	desacatos	às	reco-
mendações	do	Código	para	a	publicidade	de	bebidas	alcoóli-
cas,	como	mostrar	foto	de	pessoa	ingerindo	cerveja	e	não	exi-
bir	frase	recomendando	moderação	no	consumo,	entre	outras.	
a	denúncia	foi	trazida	ao	Conar	por	consumidora	de	Bombi-
nhas	(SC).

a	despeito	de	terem	sido	formalmente	notificados	da	aber-
tura	 do	 processo	 ético	 pelo	 Conar,	 Zero47	 Bar	 e	 Storm	 Hip	
Hop	não	apresentaram	defesa.

a	relatora	recomendou	a	sustação	agravada	por	advertên-
cia	às	anunciantes,	sendo	acompanhada	por	unanimidade.

“	STorM	aPreSenTa	aBerTUra	De	VerÃo	no	
Zero47”

“	noVo	JeeP	reneGaDe	–	o	QUe	VoCÊ	Faria	
Se	TiVeSSe	o	DoM	De	nUnCa	Se	PerDer”

•	 representação	nº	044/19
•	 autor:	Conar	mediante	queixa	de	consumidor	
•	 anunciantes:	Zero47	Bar	e	Storm	Hip	Hop
•	 relatora:	Conselheira	Débora	Dalcin	rodrigues
•	 Quinta	Câmara	
•	 Decisão:	Sustação	e	advertência		
•	 Fundamento:	artigos	1º,	3º,	6º	e	50,	letras	“a”	e	“c”,		

do	Código	e	seu	anexo	P
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	�Consumidor	 recifense	 questionou	 se	 anúncio	 em	 redes	
sociais	 da	 cerveja	 itaipava,	 ao	 mostrar	 animação	 e	 animais	
humanizados,	não	desrespeita	recomendações	do	Código	Bra-
sileiro	de	autorregulamentação	Publicitária,	para	que	a	publi-
cidade	do	produto	se	afaste	de	qualquer	elemento	do	univer-
so	infantil.

em	sua	defesa,	a	anunciante	informou	que	o	anúncio	usa	
personagem	largamente	conhecido	nas	redes	sociais,	voltado	
para	público	adulto.

estes	 e	 outros	 argumentos	 convenceram	 o	 relator,	 que	
votou	pelo	arquivamento	da	 representação,	 sendo	acompa-
nhado	por	unanimidade.

“	iTaiPaVa	–	BoDe	GaiaTo”

	�outdoor	da	rádio	Menina	89,9	FM,	com	dados	de	pene-
tração	 e	 aceitação	 da	 programação	 dela	 pelos	 ouvintes,	 foi	
questionado	por	 rádio	 concorrente,	 pertencente	 à	TV	 Lages.	
Segundo	a	denúncia,	os	dados	apresentados	no	outdoor	não	
correspondem	 aos	 da	 pesquisa	 do	 ibope,	 na	 qual	 a	 rádio	
Menina	não	é	sequer	citada	entre	as	rádios	ouvidas	na	região.	
a	TV	Lages	informou	ainda	em	sua	denúncia	não	ter	conse-
guido	encontrar	qualquer	referência	ao	instituto	de	pesquisas	
citado	na	peça	publicitária,	inclusive	seu	número	no	Conselho	
regional	de	estatística.	

em	 sua	 defesa,	 a	 anunciante	 informou	 considerar	 que	 o	
anúncio	não	transmite	números	de	audiência	e	sim	de	conhe-
cimento	 e	 aprovação	 da	 programação	 da	 emissora.	 enviou	
informações	sobre	a	pesquisa,	a	coleta	de	dados	e	a	partici-
pação	 do	 instituto	 de	 pesquisa	 e	 que	 eventuais	 inaptidões	
junto	 a	 autoridades	 e	 órgãos	 reguladores	 não	 invalidam	 os	
resultados	da	pesquisa.

o	 conselheiro	 relator	 iniciou	 o	 seu	 voto	 considerando	
“técnicas	e	sérias”	metodologia	e	amostra	da	pesquisa.	no	
entanto,	 ele	 não	 considerou	 correta	 a	 apresentação	 dos	
resultados,	 consoante	 as	 duas	 perguntas	 propostas	 pela	
pesquisa,	 inclusive	 em	 relação	 aos	 percentuais	 apresenta-
dos.	 ele	 votou	 pela	 alteração	 do	 outdoor,	 sendo	 acompa-
nhado	por	unanimidade.	

“	rÁDio	Menina	89,9	FM	–	48%	oUVeM	oU	
JÁ	oUViraM	a	noVa	ProGraMaÇÃo;		
97%	aCHaM	BoM/ÓTiMo”

•	 representação	nº	154/19
•	 autora:	TV	Lages/SBT	HD	Santa	Catarina
•	 anunciante:	rádio	Menina	89,9	FM
•	 relator:	Conselheiro	ricardo	ramos	Quirino
•	 Primeira	e	Terceira	Câmaras
•	 Decisão:	alteração	
•	 Fundamento:	artigos	23,	27,	parágrafo	1º,	47	e	50,		

letra	“b”,	do	Código	

•	 representação	nº	141/19
•	 autor:	Conar	mediante	queixa	de	consumidor	
•	 anunciante:	Cervejaria	Petrópolis
•	 relator:	Conselheiro	Átila	Francucci
•	 Segunda	e	Quarta	Câmaras
•	 Decisão:	arquivamento	
•	 Fundamento:	artigo	27,	nº	1,	letra	“a”,	do	rice
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	�Consumidor	de	Campinas	(SP)	escreveu	ao	Conar,	denun-
ciando	o	anúncio	acima.	interessado	em	usufruir	da	gratuida-
de	prometida,	descobriu	que	ela	valia	apenas	para	produtos	
selecionados,	o	que	não	era	mencionado	no	anúncio,	veicula-
do	em	redes	sociais.

Defesa	 enviada	 pela	 Mobly	 informou	 que	 em	 todas	 as	
inserções	 disponibilizou	 anúncios	 que	 informavam	 sobre	 a	
seleção	de	produtos.	Já	nos	e-mails	marketing,	quando	o	con-
sumidor	clicava	em	“Comprar”,	era	direcionado	para	a	lista	de	
produtos	participantes	da	promoção.	a	anunciante	 informou	
ter	atendido	ao	pedido	de	gratuidade	do	consumidor	autor	da	
denúncia	ao	Conar.

o	relator	não	aceitou	estas	e	outras	explicações	da	defesa	
e	 propôs	 a	 alteração,	 ressaltando	 a	 necessidade	 de	 que	 se	
ofereça	ao	consumidor	total	clareza	na	exposição	das	infor-
mações	 relevantes	 para	 usufruto	 das	 ofertas.	 Seu	 voto	 foi	
aceito	por	unanimidade.

•	 representação	nº	157/19
•	 autor:	Conar	mediante	queixa	de	consumidor	
•	 anunciante:	Mobly	Comércio	Varejista
•	 relator:	Conselheiro	rino	Ferrari	Filho	
•	 Primeira	e	Terceira	Câmaras
•	 Decisão:	alteração	
•	 Fundamento:	artigos	1º,	3º,	6º,	23,	27	e	50,	letra	“b”,		

do	Código	

	�a	 direção	 do	 Conar	 propôs	 representação	 ética	 contra	
anúncio	em	redes	sociais	de	cigarro	eletrônico	da	marca	Juul,	
o	que	contraria	a	 legislação,	que	veda	a	comercialização	do	
aparelho	e	 restringe	a	publicidade	de	produtos	de	 fumo	em	
geral.	

não	houve	defesa	por	parte	da	anunciante.

o	Conselho	de	Ética,	por	unanimidade,	aprovou	o	voto	da	
relatora,	pela	sustação	do	anúncio.

“	JUUL	Br”“	MoBLY	–	FreTe	GrÁTiS	Para	ToDo	o	
SUDeSTe”

•	 representação	nº	161/19
•	 autor:	Conar	por	iniciativa	própria	
•	 anunciante:	Juul	Br
•	 relatora:	Conselheira	Marcia	esteves
•	 Segunda	e	Quarta	Câmaras	
•	 Decisão:	Sustação	
•	 Fundamento:	artigos	1º,	3º,	6º,	21	e	50,	letra	“c”,		

do	Código	
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	�anúncio	 em	 internet	 divulga	 modelos	 da	 Hyundai	 com	
isenção	de	impostos,	sem	destacar	que	a	oferta	é	limitada	a	
portadores	 de	 deficiências.	 a	 denúncia	 chegou	 ao	 Conar	
enviada	por	consumidor	porto-alegrense.	

a	 anunciante	 defendeu-se,	 afirmando	 considerar	 que	 o	
anúncio	não	é	capaz	de	levar	a	engano,	sendo	completo	e	ver-
dadeiro	em	sua	apresentação.

o	autor	do	voto	vencedor	propôs	a	alteração,	por	conside-
rar	que	o	título	do	anúncio	não	descreve	a	vantagem	ofereci-
da,	o	que	deve	ser	explicitado	desde	a	primeira	chamada.	Seu	
voto	foi	acompanhado	pela	maioria	dos	conselheiros.

“	SeU	HYUnDai	HB	20	oU	CreTa	CoM	
iSenÇÃo	De	iPi	e	iCMS	É	na	CarWaY”

	�Consumidor	 de	 itu	 enviou	 e-mail	 ao	 Conar,	 relatando	
vários	problemas	em	anúncios	em	internet	e	mídia	exterior	do	
serviço	ConectCar	nos	postos	 ipiranga.	a	devolução	da	taxa	
de	adesão	não	aconteceu	e	taxa	e	mensalidade	não	mencio-
nadas	nas	peças	publicitárias	lhe	foram	cobradas.

os	anunciantes	se	defenderam,	explicando	que	o	anúncio	
em	tela	corresponde	a	um	regulamento	e	que	o	consumidor	
denunciante	não	preenchia	os	requisitos	previstos.

em	primeira	instância,	a	relatora	propôs	a	alteração,	apro-
vada	por	maioria,	por	considerar	que	o	anúncio	carece	de	des-
taque	para	o	regulamento	e	a	necessidade	de	consulta-lo.

as	anunciantes	recorreram	da	decisão	e,	desta	vez,	viram	
seus	 argumentos	 prevalecerem:	 por	 unanimidade,	 seguindo	
proposta	do	relator	de	segunda	instância,	o	Conselho	de	Éti-
ca	deliberou	pelo	arquivamento	da	representação.		

“	VoCÊ	aDQUire	SeU	ConeCTCar	Por	
r$40,00	e	a	iPiranGa	DeVoLVe	r$40,00		
eM	CrÉDiToS	ao	aTiVar	SeU	aDeSiVo”

•	 representação	nº	058/19,	em	recurso	ordinário
•	 autor:	Conar	mediante	queixa	de	consumidor	
•	 anunciantes:	ConectCar	e	Companhia	Brasileira	de	

Petróleo	ipiranga
•	 relatores:	Conselheiros	Milena	Seabra	e	andré	Porto	

alegre
•	 Sétima	Câmara	e	Câmara	especial	de	recursos	
•	 Decisão:	arquivamento	

•	 representação	nº	042/19
•	 autor:	Conar	mediante	queixa	de	consumidor	
•	 anunciante:	HMB	–	Carway	Sul
•	 Voto	vencedor:	Conselheiro	roberto	Philomena
•	 Quinta	Câmara	
•	 Decisão:	alteração	
•	 Fundamento:	artigos	1º,	3º,	6º,	23,	27	e	50,	letra	“b”,		

do	Código
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	�Consumidores	 de	 Betim	 e	 Belo	 Horizonte	 (MG),	 Caxias	
do	Sul	(rS),	Guarulhos	(SP)	e	Joinville	(SC)	queixaram-se	no	
Conar	de	publicidade	em	internet	de	lojas	virtuais	das	Casas	
Bahia,	 Ponto	 Frio	 e	 extra,	 prometendo	 retirada	 rápida	 de	
produtos.	 Segundo	 as	 queixas,	 as	 promessas	 não	 foram	
cumpridas.	

em	sua	defesa,	a	anunciante	explicou	que	o	serviço	é	limi-
tado	 a	 alguns	 produtos,	 devidamente	 sinalizados	 nos	 sites,	
assim	como	as	condições	para	seu	usufruto.

em	primeira	instância,	por	unanimidade,	deliberou-se	pela	
recomendação	de	alteração	do	anúncio,	seguindo	proposta	do	
relator,	 para	 quem	 as	 promessas	 categóricas	 não	 condizem	
com	a	realidade.

a	Cnova	recorreu	da	decisão	e,	na	segunda	instância,	viu	
seu	ponto	de	vista	prevalecer:	por	maioria,	seguindo	propos-
ta	 do	 autor	 do	 voto	 vencedor,	 os	 conselheiros	 deliberaram	
pelo	arquivamento,	considerando	satisfatórias	as	explicações	
constantes	no	site.

•	 representação	nº	078/19,	em	recurso	ordinário
•	 autor:	Conar	mediante	queixa	de	consumidor	
•	 anunciante:	Cnova
•	 relatores:	Conselheiros	Hiram	Baroli	e	Márcio	Soave		

(voto	vencedor)
•	 Sétima	Câmara	e	Câmara	especial	de	recursos	
•	 Decisão:	arquivamento	
•	 Fundamento:	artigo	27,	nº	1,	letra	“a”,	do	rice

	�Consumidora	 de	 Sorocaba	 (SP)	 enviou	 reclamação	 ao	
Conar	 contra	 panfletos	 de	aptamil	active,	 produto	 que	 ela	
entende	 combinar	 alimento	 para	 recém-nascidos	 a	 medica-
mento	que	combate	gases	intestinais.	Para	a	consumidora,	os	
apelos	dos	panfletos	são	inadequados.

em	sua	defesa,	a	Danone	informou	que	o	panfleto	citado	
pela	consumidora	é	de	natureza	técnico-científica,	sendo	dis-
tribuído	exclusivamente	a	médicos	e	profissionais	de	saúde.	a	
defesa	explicou	ainda	que	o	produto	não	contém	o	medica-
mento	mencionado	pela	 consumidora,	 sendo	este	 citado	no	
panfleto	a	título	de	comparação.

na	primeira	instância,	seguindo	proposta	do	relator,	delibe-
rou-se	por	unanimidade	pela	alteração,	por	se	considerar	que	
a	natureza	técnico-científica	da	peça	precisa	ser	melhor	expli-
citada.

a	Danone	 recorreu	da	decisão	e,	na	Câmara	especial	de	
recursos,	viu	os	seus	argumentos	serem	acolhidos.	Por	maio-
ria	de	votos,	deliberou-se	pelo	arquivamento,	seguindo	reco-
mendação	do	autor	do	 voto	 vencedor,	 para	quem	 todas	as	
propostas	do	Código	foram	seguidas	pela	anunciante.

“	aPTaMiL	aCTiVe	–	MenoS	TeMPo	De	CHoro,	
MaiS	TeMPo	De	TranQUiLiDaDe	Para	oS	PaiS”

“	reTira	rÁPiDo	–	CoMPre	aGora	e	reTire	
eM	2H”

•	 representação	nº	096/19,	em	recurso	ordinário
•	 autor:	Conar	mediante	queixa	de	consumidor	
•	 anunciante:	Danone
•	 relatores:	Conselheiros	Vitor	Moraes	de	andrade	e	

augusto	Fortuna	(voto	vencedor)
•	 Sétima	Câmara	e	Câmara	especial	de	recursos	
•	 Decisão:	arquivamento		
•	 Fundamento:	artigo	27,	nº	1,	letra	“a”,	do	rice
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	�Consumidor	 carioca	enviou	e-mail	ao	Conar,	 reclamando	
de	anúncio	em	internet	divulgando	oferta	da	Dell	Computado-
res.	Segundo	o	consumidor,	há	condições	para	o	uso	do	bônus	
prometido	que	não	são	claramente	apresentadas.

em	sua	defesa,	a	anunciante	considera	que	o	anúncio	não	
transgride	as	recomendações	do	Código.	

o	 relator	 não	 acolheu	 os	 argumentos	 da	 defesa	 e	 reco-
mendou	a	alteração,	por	concordar	com	o	ponto	de	vista	do	
consumidor.	Seu	voto	foi	aceito	por	unanimidade.	

“	DeLL	aDVanTaGe”

	�Consumidor	de	Campina	Grande	(PB)	escreveu	ao	Conar,	
questionando	a	apresentação	de	preço	e	condições	de	paga-
mento	de	veículo	Jimmy	4aLL	em	site	da	internet.

a	 anunciante	 defendeu-se,	 considerando	 que	 o	 anúncio	
atende	a	recomendação	do	Código,	as	informações	completas	
arguidas	pelo	 consumidor	estando	disponíveis	mediante	um	
clique	adicional.

o	relator	ponderou	em	seu	voto	que	falta	clareza	a	algumas	
das	informações	sobre	os	valores	residuais	do	financiamento.	
Propôs	a	alteração,	sendo	acompanhado	por	unanimidade.

“	JiMMY	4aLL	–	o	VerDaDeiro	4X4”

•	 representação	nº	122/19
•	 autor:	Conar	mediante	queixa	de	consumidor	
•	 anunciante:	SVB	automotores
•	 relator:	Conselheiro	enrico	Giannelli
•	 Segunda	e	Quarta	Câmaras	
•	 Decisão:	alteração	
•	 Fundamento:	artigos	1º,	3º,	6º,	27	e	50,	letra	“b”,	do	

Código	e	Súmula	de	Jurisprudência	nº	7

•	 representação	nº	097/19
•	 autor:	Conar	mediante	queixa	de	consumidor	
•	 anunciante:	Dell	Computadores	do	Brasil
•	 relator:	Conselheiro	reinaldo	Gilli	Costa	da	Silva
•	 Quinta	Câmara	
•	 Decisão:	alteração	
•	 Fundamento:	artigos	1º,	3º,	6º,	23,	27	e	50,	letras	“a”		

e	“c”,	do	Código	e	seu	anexo	e
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	�Consumidor	de	Botucatu	(SP)	questionou	no	Conar	as	ale-
gações	de	eficiência	de	produto	para	emagrecimento	denomi-
nado	Delinea	Corpus,	apresentadas	em	ação	de	merchandi-
sing	em	TV	e	anúncios	em	 internet.	a	consumidora	 também	
colocou	em	dúvida	a	veracidade	da	promessa	de	desconto	de	
70%	no	preço	do	produto.

em	defesa	enviada	ao	Conar,	a	DDn	negou	responsabilida-
de	 pelas	 peças	 publicitárias,	 enquanto	 a	 Capital	 Mídia	 e	 a	
Vitchegui	informaram	que	o	produto	–	uma	cinta	modeladora	
–	tem	registro	junto	às	autoridades	sanitárias.

o	relator	iniciou	seu	voto	notando	que	os	anúncios,	ao	não	
divulgarem	 o	 preço	 do	 produto,	 podem	 iludir	 o	 consumidor	
quanto	à	promessa	de	desconto	de	70%.	ele	também	repro-
va	promessas	de	eficiência	do	produto,	 tais	como	“...menos	
de	28	dias	pra	você	eliminar	até	8	centímetros	de	barriga”.

Por	isso,	propôs	a	alteração,	sendo	acompanhado	por	una-
nimidade.

•	 representação	nº	130/19
•	 autor:	Conar	mediante	queixa	de	consumidor	
•	 anunciantes:	DDn,	Capital	Mídia	e	Vitchegui
•	 relator:	Conselheiro	ricardo	Difini	Leite
•	 Quinta	Câmara	
•	 Decisão:	alteração	
•	 Fundamento:	artigos	1º,	3º,	6º,	23,	27	e	50,	letra	“b”,		

do	Código	

	�a	 direção	 do	 Conar	 propôs	 representação	 ética	 contra	
anúncio	de	Teatrical,	da	Genomma	Laboratories,	temendo	que	
a	informação	de	que	o	produto	contém	células-tronco	possa	
induzir	o	consumidor	ao	engano,	tanto	mais	por	ser	tratar	de	
célula	de	origem	vegetal.	

em	sua	defesa,	a	anunciante	trouxe	informações	sobre	as	
virtudes	de	Teatrical,	linha	de	cosméticos	hidratantes	e	clarifi-
cadores	da	pele.	no	mérito,	considera	que	o	anúncio	respeita	
as	 recomendações	 da	 ética	 publicitária,	 contendo	 lettering	
que	esclarece	a	questão	suscitada	pela	direção	do	Conar.

a	relatora	não	acolheu	os	argumentos	da	defesa	e	propôs	
a	alteração,	para	esclarecer	de	forma	mais	destacada	a	ori-
gem	das	 células-tronco	 citadas	na	 campanha	dos	produtos	
Teatrical.	Seu	voto	foi	aceito	por	unanimidade.

“	GenoMMa	–	TeaTriCaL”“	DDn,	CaPiTaL	MÍDia	e	ViTCHeGUi	–	DeLinea	
CorPUS”

•	 representação	nº	129/19
•	 autor:	Conar	por	iniciativa	própria	
•	 anunciante:	Genomma	Laboratories
•	 relatora:	Conselheira	Marlene	Bregman
•	 Primeira	e	Terceira	Câmaras	
•	 Decisão:	alteração	
•	 Fundamento:	artigos	1º,	3º,	6º,	23,	27	e	50,	letra	“b”,		

do	Código
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VERACIDADE

	�Consumidor	de	Campinas	(SP)	considerou	irreal	a	promes-
sa	de	retorno	de	investimento	–	de	3%	a	8%	ao	mês	–	em	
spot	de	rádio	da	Brasil	Trader	investimentos,	sem	explicações	
adicionais.

em	sua	defesa,	a	anunciante	negou	motivação	à	denúncia,	
explicando	que	é	empresa	prestadora	de	serviços,	as	opera-
ções	financeiras	recomendadas	por	ela	sendo	executadas	pelo	
próprio	cliente.	Considerou	que	não	há	promessa	no	anúncio	
e	sim	a	possibilidade	do	que	pode	acontecer,	caso	o	cliente	
esteja	disposto	a	assumir	riscos.

o	relator	não	aceitou	estes	e	outros	argumentos	da	defe-
sa.	Para	ele,	há	no	anúncio	clara	promessa	de	rentabilidade,	
não	sendo	esta	afirmação	contornada	por	qualquer	condição.		
Para	o	relator,	há	desrespeito	às	recomendações	do	anexo	e	
do	Código,	que	trata	de	investimentos,	empréstimos	e	merca-
do	de	capitais.	Por	isso,	sugeriu	a	alteração,	sendo	acompa-
nhado	por	unanimidade.

“	BraSiL	TraDer	–	FaÇa	o	SeU	DinHeiro	
renDer	MaiS	e	ConQUiSTe	SUa	
inDePenDÊnCia	FinanCeira”

	�Consumidor	gaúcho	questionou	no	Conar	a	veracidade	de	
informações	em	anúncio	em	redes	sociais	de	receita	de	chá,	
apresentado	 como	 emagrecedor	 pela	 anunciante	 Camila	
Monteiro.	entre	as	promessas	explicitadas	no	anúncio,	esta-
vam	 “ação	 cicatrizante”,	 “acelera	 queima	 de	 gorduras”	 e	
“regula	intestino”,	entre	outras.

não	houve	defesa	por	parte	da	anunciante.

o	 relator	 propôs	 a	 alteração	 do	 anúncio,	 agravado	 por	
advertência	a	Camila	Monteiro.	Seu	voto	foi	aceito	por	una-
nimidade.

“	CaMiLa	MonTeiro	–	reCeiTa	Do	CHÁ	
eMaGreCeDor”

•	 representação	nº	162/19
•	 autor:	Conar	mediante	queixa	de	consumidor	
•	 anunciante:	Camila	Monteiro
•	 relator:	Conselheiro	Marcelo	Benez
•	 Primeira	e	Terceira	Câmaras
•	 Decisão:	alteração	e	advertência	
•	 Fundamento:	artigos	1º,	3º,	6º,	23,	27	e	50,	letras	“a”		

e	“b”,	do	Código	e	seu	anexo	H

•	 representação	nº	134/19
•	 autor:	Conar	mediante	queixa	de	consumidor	
•	 anunciante:	Brasil	Trader	investimentos
•	 relator:	Conselheiro	augusto	Fortuna
•	 Primeira	e	Terceiras	Câmaras	
•	 Decisão:	alteração	
•	 Fundamento:	artigos	1º,	3º,	6º,	27	e	50,	letra	“b”,	do	

Código	e	seu	anexo	e

oS	aCÓrDÃoS	De	aGoSTo	/	2019
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	�ofício	recebido	da	Promotoria	de	Justiça	de	Gramado,	do	
Ministério	Público	do	estado	do	rio	Grande	do	Sul,	motivou	
esta	 representação,	 assumida	 pelo	 Conselho	 Superior	 do	
Conar	como	previsto	nos	estatutos	Sociais	da	entidade,	tendo	
em	vista	campanha	em	site	e	redes	sociais	denominada	Fabu-
losa	 Fábrica	 de	 Cerveja,	 de	 responsabilidade	 da	 Cervejaria	
Gram	Bier	–	Dreher	Cervejas	especiais.

o	Ministério	Público	questiona	se	a	campanha	não	trans-
gride,	 de	 diferentes	maneiras,	 as	 recomendações	 do	Código	
para	a	publicidade	de	cerveja	no	que	toca	ao	público	menor	
de	idade.	nas	peças	publicitárias,	divulga-se	uma	peça	teatral	
ambientada	numa	fábrica	de	cerveja	e	na	qual	aparecem	per-
sonagens	–	Cevadinha	e	Lupolino,	por	exemplo	–	que	reme-
tem	ao	universo	infantil.

Defesa	enviada	pela	anunciante	informou	que	a	campanha	
não	visa	público	infantil,	ainda	que	ele	seja	admitido	no	espe-
táculo	desde	que	acompanhado	pelos	responsáveis.	ao	final	
do	espetáculo,	é	oferecida	degustação	de	cerveja	aos	adultos.

o	autor	do	voto	vencedor	não	aceitou	estes	e	outros	argu-
mentos	 da	 defesa,	 propondo	 a	 alteração	 da	 campanha,	 de	
forma	a	incluir	nela	as	frases	de	advertência	propostas	pelo	
Código,	a	exclusão	de	menores	de	idade	dos	anúncios	e	des-
tacando	melhor	as	limitações	de	acesso	do	público	infantil	ao	
espetáculo,	a	respeito	do	qual	ele	nada	objeta.	Seu	voto	foi	
aceito	por	maioria.

•	 representação	nº	085/19
•	 autor:	Conselho	Superior	do	Conar	
•	 anunciante:	Cervejaria	Gram	Bier	–	Dreher	Cervejas	especiais	
•	 Voto	vencedor:	Conselheiro	nilson	Souza
•	 Quinta	Câmara
•	 Decisão:	alteração	
•	 Fundamento:	artigos	1º,	3º,	6º	e	50,	letra	“b”,	do		

Código	e	seu	anexo	P

“	CerVeJaria	GraM	Bier	–	FÁBriCa	De	
CerVeJa”

CRIANÇAS E ADOLESCENTES aLÉM	DeSSaS,	ForaM	JULGaDaS	eM	aGoSTo	
aS	SeGUinTeS	rePreSenTaÇÕeS,	QUe	Se	
enConTraM	eM	FaSe	De	reCUrSo
representação	nº	138/19,	“Floratil	age	4X	mais	rápido	
do	que	os	outros	probióticos	e	Floratil	combate	todo	tipo	
de	diarreia”.
resultado:	alteração	por	unanimidade.

representação	nº	160/19,	“Benegrip	combate	todos	os	
sintomas	da	gripe”.
resultado:	relator:	arquivamento	por	unanimidade.
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IDENTIFICAÇÃO PUBLICITÁRIAoS	aCÓrDÃoS	De	
JULHo/2019
Veja	resumo	dos	acórdãos	das	representações	
julgadas	pelo	Conselho	de	Ética	em	julho	em	
sessões	ordinárias	realizadas	dias	4,	11,	24	e	30,	em	
São	Paulo,	e	10,	no	rio.

Participaram	das	reuniões	65	conselheiros:	aline	
amorim,	ana	Carolina	Pescarmona,	ana	Paula	

Cherubini	dos	Santos,	andré	Dias,	andré	Vinícius	de	
oliveira,	antonio	Jesus	Cosenza,	antonio	Toledano,	
armando	Strozenberg,	augusto	Fortuna,	Bruno	
Bonfanti,	Bruno	de	Carvalho	Teixeira,	Carla	Simas,	
Carlos	Chiesa,	Cesar	Massaioli,	Claudio	Kalim,	
Cristina	De	Bonis,	Cyd	alvarez,	Décio	Coimbra,	
emmanuel	Publio	Dias,	Ênio	Vergeiro,	enrico	Gianelli,	
everson	de	Souza	Chaves	Jr.,	Fernanda	Tomasoni,	
Guilherme	Parente,	Hiram	Baroli,	Jorge	Tarquini,	Jorge	
Washington	Gomes	dos	Santos,	José	Casado,	José	
Francisco	eustachio,	José	Francisco	Queiroz,	José	
Maurício	Pires	alves,	Licínio	Motta,	Luís	Carlos	
oliveira,	Luiz	Celso	de	Piratininga	Jr.,	Luiz	Fernando	
Constantino,	Luiz	roberto	Valente	Filho,	Lula	Vieira,	
Manoel	Zanzoti,	Marcelo	Benez,	Marcelo	Migliori,	
Márcio	Soave,	Maria	Tereza	Sadek,	Milena	Seabra	
Ferreira,	Murilo	nassif,	Patrícia	Barbelli,	Patricia	
Blanco,	Patrícia	Picolo,	Paulo	Celso	Lui,	Paulo	Chueiri,	
Paulo	Zoéga	neto,	Pedro	renato	eckersdorff,	rafael	
Davini	neto,	renata	Garrido,	renato	Pereira,	ricardo	
Cravo	albin,	ricardo	ramos	Quirino,	rino	Ferrari	Filho,	
roberto	Grosman,	roberto	nascimento,	rubens	da	
Costa	Santos,	rui	Branquinho,	Sirley	Cordeiro	de	
Lima,	Tania	Ferreira	Pavlovsky,	Vanessa	Vilar	e	Vitor	
Morais	de	andrade.

	�Consumidor	paulistano	enviou	e-mail	ao	Conar	por	consi-
derar	deficiente	a	 identificação	publicitária	de	postagem	em	
redes	 sociais	 da	 cantora	anitta	 promovendo	 refrigerante	 da	
Coca-Cola.

as	 denunciadas	 enviaram	 defesas,	 admitindo	 equivoco	 e	
informando	 que	 acrescentaram	 à	 postagem	 a	 identificação	
pedida	pela	ética	publicitária.

a	 relatora	 reconheceu	 a	 proatividade	 dos	 anunciantes	 e	
recomendou	a	alteração	da	postagem	original,	sendo	acom-
panhada	por	unanimidade.

“	aniTTa	–	CoCa-CoLa”

•	 representação	nº	081/19
•	 autor:	Conar	mediante	queixa	de	consumidor	
•	 anunciantes:	Top	Bartender,	anitta	e	Coca-Cola
•	 relatora:	Conselheira	Patrícia	Picolo
•	 Primeira	Câmara	
•	 Decisão:	alteração	
•	 Fundamento:	artigos	1º,	3º,	6º,	9º,	28,	30	e	50,	letra	

“b”,	do	Código
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	�Consumidora	 residente	 em	 São	 Paulo	 (SP)	 considerou	
pouco	 clara	a	natureza	publicitária	de	postagem	em	 redes	
sociais	 de	 Luluca,	 uma	 criança,	 divulgando	 brinquedos.	 a	
direção	 do	 Conar	 adicionou	 à	 denúncia,	 o	 que	 considerou	
desrespeito	a	recomendação	do	Código	Brasileiro	de	autor-
regulamentação	Publicitária	para	a	publicidade	protagoniza-
da	por	menores	de	idade.

os	responsáveis	pela	apresentadora	alegaram,	em	defesa	
enviada	ao	Conar,	erro	técnico,	por	não	acrescentarem	infor-
mação	de	que	se	tratava	de	publicidade,	erro	já	corrigido	dian-
te	da	notificação	do	Conar.	Já	a	Sunny	considerou	ter	sido	evi-
dente	o	propósito	publicitário	da	postagem	pelo	simples	fato	
de	aparecer	no	vídeo	a	marca	dos	produtos.	negou	desrespei-
to	a	recomendações	do	Código.

a	relatora	não	reconheceu	excessos	na	postagem,	apelo	
imperativo	 de	 consumo	 dirigido	 a	 menores	 de	 idades	 ou	
desmerecimento	de	valores	propostos	pela	ética	publicitá-
ria.	ela	propôs	apenas	a	advertência	aos	anunciantes	pela	
carência	 da	 identificação	 publicitária.	 Seu	 voto	 foi	 aceito	
por	unanimidade.

“	MonTanDo	PeTZ	SUPer	raroS	
(TWiSTY	PeTZ)	–	LULUCa”

“	B2W	–	oVoS	De	PÁSCoa	Da	PePPa!”

•	 representação	nº	084/19
•	 autor:	Conar	mediante	queixa	de	consumidor	
•	 anunciantes:	Sunny	Brinquedos	e	Luluca
•	 relatora:	Conselheira	aline	amorim
•	 Primeira	Câmara	
•	 Decisão:	advertência	
•	 Fundamento:	artigos	1º,	3º,	6º,	9º,	23,	28,	30,	37	e	50,	

letra	“a”,	do	Código	
	�a	direção	do	Conar	propôs	representação	contra	anúncio	

em	redes	sociais	da	B2W,	pedindo	manifestação	do	Conse-
lho	de	Ética	sobre	se	a	peça	publicitária	ultrapassa	as	reco-
mendações	do	Código	para	a	publicidade	dirigida	a	meno-
res	de	 idade.	a	direção	do	Conar	entende	que	a	postagem	
não	 está	 convenientemente	 identificada	 como	 conteúdo	
publicitário	e	que	encerra	apelo	imperativo	de	consumo	diri-
gido	a	menor	de	idade.

em	sua	defesa,	a	B2W,	ainda	que	negando	responsabilida-
de	pelo	anúncio,	informou	considerar	que	a	peça	publicitária	
é	ética,	estando	corretamente	identificada	como	anúncio.

a	conselheira,	em	alentado	voto,	examinou	uma	a	uma	
as	alegações	da	direção	do	Conar,	terminando	por	concluir	
pela	 correção	 do	 anúncio.	 Propôs	 o	 arquivamento,	 sendo	
acompanhada	por	unanimidade.	

•	 representação	nº	090/19
•	 autor:	Conar	por	iniciativa	própria	
•	 anunciante:	B2W	Companhia	Digital
•	 relatora:	Conselheira	Carla	Simas
•	 Terceira	Câmara
•	 Decisão:	arquivamento	
•	 Fundamento:	artigo	27,	nº	1,	letra	“a”,	do	rice

IDENTIFICAÇÃO PUBLICITÁRIA
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	�Consumidora	de	São	Leopoldo	(rS)	considerou	postagem	
em	 redes	 sociais	promovendo	produtos	da	marca	rosa	Chá	
deficiente	em	sua	identificação	publicitária.

a	rosa	Chá	defendeu-se,	considerando	as	postagens	res-
peitadoras	 da	 ética	 publicitária.	 ainda	 assim,	 informou	 ter	
pedido	 inclusão	 de	 menção	 do	 tipo	“publipost”	 nas	 posta-
gens.	Também	 a	 blogueira	 Lala	 rudge	defendeu-se,	 em	 ter-
mos	semelhantes.

a	relatora	não	acolheu	estes	e	outros	argumentos	da	defe-
sa	e	propôs	a	alteração	agravada	por	advertência	à	rosa	Chá	
e	Lala	rudge.	Seu	voto	foi	aceito	por	unanimidade.

“	roSa	CHÁ	e	LaLa	rUDGe	–	JÁ	PenSanDo	
naS	MinHaS	FÉriaS”

	�Consumidora	 de	 João	 Pessoa	 (PB)	 denunciou	 ao	 Conar	
postagens	em	redes	sociais	promovendo	produtos	da	Beleze	
&	oliveira.	Para	a	consumidora,	as	postagens	carecem	da	cor-
reta	identificação	publicitária,	em	desrespeito	às	recomenda-
ções	do	Código.

a	Beleze	&	oliveira	enviou	defesa	ao	Conar,	afirmando	con-
siderar	 que	 restou	 claro	 o	 propósito	 publicitário	 das	 posta-
gens,	mas	que	pediu	alterações	dos	posts	tão	logo	cientifica-
da	pelo	Conar.	a	blogueira	Lu	Tranchesi	enviou	defesa	em	ter-
mos	idênticos	aos	da	Beleze	&	oliveira.

o	 relator	 deu	 razão	 à	 denúncia	 da	 consumidora	 e	 reco-
mendou	a	alteração	dos	posts	originais,	sendo	acompanhado	
por	 unanimidade.	 o	 autor	 do	 voto	 complementar	 propôs	
agravar	a	pena	com	advertência	a	Lu	Tranchesi,	Lala	rudge	e	
Beleze	&	oliveira,	sendo	seguido	pela	maioria	dos	conselhei-
ros	presentes.

“	LU	TranCHeSi,	LaLa	rUDGe	e	BeLeZe	&	
oLiVeira	–	@SKeLTCoSMeTiCS”

•	 representação	nº	153/19
•	 autor:	Conar	mediante	queixa	de	consumidor	
•	 anunciantes:	Lu	Tranchesi,	Lala	rudge	e	Beleze	&	oliveira
•	 relator:	Conselheiro	José	Maurício	Pires	alves,	com	voto	

complementar	de	Vitor	Morais	de	andrade
•	 Sétima	Câmara	
•	 Decisão:	alteração	e	advertência	
•	 Fundamento:	artigos	1º,	3º,	6º,	9º,	28,	30	e	50,	letras	

“a”	e	“b”,	do	Código

•	 representação	nº	150/19
•	 autor:	Conar	mediante	queixa	de	consumidor	
•	 anunciantes:	rosa	Chá	e	Lala	rudge
•	 relatora:	Conselheira	Milena	Seabra	Ferreira
•	 Sexta	Câmara	
•	 Decisão:	alteração	e	advertência	
•	 Fundamento:	artigos	1º,	3º,	6º,	9º,	28,	30	e	50,	letras	

“a”	e	“b”,	do	Código

oS	aCÓrDÃoS	De	JULHo	/	2019
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	�Consumidor	 carioca	 reclamou	no	Conar	 de	 anúncios	 em	
TV	do	Canal	Combate,	 com	 várias	 cenas	 de	 lutas	 violentas,	
exibidas	em	todas	as	faixas	horárias	em	canais	de	esporte.	o	
consumidor	 teme	 que	 as	 peças	 publicitárias	 possam,	 desta	
forma,	ser	vistas	por	crianças,	inclusive	de	pouca	idade.

em	sua	defesa,	a	Globosat	argumentou	que	as	cenas	mos-
tradas	não	expõem	violência,	tampouco	podem	estimulá-la.

o	 relator	 iniciou	 seu	 voto	 informando	 que	 não	 deseja	
expressar	 juízo	de	valor	sobre	a	prática	de	 lutas.	no	mérito,	
considerou	que	as	cenas	mostradas	têm	“caráter	violento	ou,	
no	mínimo,	são	extremamente	agressivas”.	Dado	que	não	há	
limitação	de	horário	para	a	veiculação	deste	tipo	de	anúncio,	
o	relator	concorda	com	a	denúncia,	sobre	o	impacto	junto	a	
crianças	e	adolescentes.	Por	isso,	propôs	a	advertência	à	Glo-
bosat,	recomendando	que	a	programação	de	mídia	dos	anún-
cios	 concentre-se	 em	horários	 nos	 quais	 a	 audiência	 adulta	
seja	majoritária.	Seu	voto	foi	aceito	por	unanimidade.

a	 anunciante	 recorreu	 da	 decisão	 e,	 desta	 vez,	 viu	 seu	
argumento	prevalecer.	o	relator	de	segunda	instância	votou	
pelo	arquivamento,	considerando	que	a	publicidade	de	uma	
luta	não	incita	à	violência	da	mesma	forma	que	a	de	uma	cor-
rida	de	automóveis	não	incita	à	velocidade	excessiva.	a	sua	
recomendação	foi	acolhida	por	maioria	pela	Câmara	especial	
de	recursos.

•	 representação	nº	317/18,	em	recurso	ordinário
•	 autor:	Conar,	mediante	queixa	de	consumidor	
•	 anunciante:	Globosat
•	 relatores:	Conselheiros	Guto	Belchior	e	ricardo	ramos	

Quirino
•	 Sétima	Câmara	e	Câmara	especial	de	recursos	
•	 Decisão:	arquivamento	
•	 Fundamento:	artigo	27,	nº	1,	letra	“a”,	do	rice

	�Consumidor	de	Vitória	(eS)	questionou	no	Conar	publicida-
de	em	mídia	exterior	de	clube	de	tiro	com	o	título	“redescu-
bra	o	guerreiro	que	há	em	você”	e	ilustrado	por	três	homens	
e	uma	mulher	portando	armas	de	fogo.	estaria	a	peça	publi-
citária	conforme	às	exigências	legais,	expressas	em	leis,	decre-
tos	e	portarias,	e	as	recomendações	do	Código	Brasileiro	de	
autorregulamentação	Publicitária?

em	sua	defesa,	o	anunciante	informou	ser	um	clube	para	a	
prática	de	tiro	e	não	um	comércio	de	armas	e	que	considera	
o	 anúncio	 legal	 e	 ético.	 a	 imagem	 das	 pessoas	 portando	
armas	seria	como	uma	analogia	a	times	de	futebol,	os	prati-
cantes	segurando	nas	mãos	bolas.	Finalizou	informando	que	
as	armas	mostradas	são	próprias	para	a	prática	do	tiro	espor-
tivo,	conforme	legislação	vigente.

o	 relator	deu	 razão	à	denúncia.	ele	entendeu	que	houve	
desrespeito	à	recomendação	da	ética	publicitária,	consideran-
do	 que	 a	 chamada	 principal	 do	 anúncio	 imputa	 a	 ideia	 de	
superioridade	 do	 portador	 de	 arma	 e	 é	 difundida	 em	 meio	
facilmente	visível	por	público	menor	de	idade,	ambas	práticas	
desaprovadas	pelo	Código,	em	seu	anexo	S.	

além	disso,	o	relator	considerou	que	o	anúncio	desatende	
ao	Decreto	9.493,	de	2018,	que	dispõe	sobre	fiscalização	de	
produtos	controlados	pelo	Comando	do	exército.	ele	propôs	
a	sustação,	sendo	acompanhado	por	unanimidade.	

“	GUerreiroS	CLUBe	Do	Tiro”“	CanaL	CoMBaTe”

•	 representação	nº	064/19
•	 autor:	Conar	mediante	queixa	de	consumidor	
•	 anunciante:	Guerreiros	Clube	do	Tiro
•	 relator:	Conselheiro	everson	de	Souza	Chaves	Jr.
•	 Segunda	Câmara	
•	 Decisão:	Sustação	
•	 Fundamento:	artigos	1º,	3º,	6º,	33	e	50,	letra	“c”,	do	

Código,	seu	anexo	S	e	Súmula	de	Jurisprudência	n.	4
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	�este	caso	tem	contornos	e	origem	idênticas	à	representa-
ção	081/19.	além	disso,	a	peça	publicitária	mostra	a	cantora	
anitta	bebendo	diretamente	de	uma	garrafa	de	rum	da	mar-
ca	Bacardi.	não	consta	do	anúncio	sequer	frase	recomendan-
do	consumo	responsável	de	bebida	alcoólica.

os	anunciantes	se	manifestaram,	negando	intenção	de	des-
respeitar	o	Código	e	informando	terem	corrigido	a	postagem.

o	Conselho	de	Ética	não	acolheu	os	argumentos	da	defe-
sa	e,	concordando	com	o	conselheiro	autor	do	voto	divergen-
te,	recomendou	a	sustação	agravada	por	advertência	à	Bacar-
di	e	anitta,	sublinhando	a	questão	do	consumo	do	produto	
de	forma	inadequada	e	exagerada.	

“	aniTTa	–	BaCarDi	e	BoMBaY	SaPPHire”

	�Também	este	caso	foi	motivado	pela	mesma	denuncia	das	
representações	081/19	e	082/19,	desta	vez	mostrando	a	can-
tora	anitta	bebendo	diretamente	de	uma	lata	da	cerveja	Skol.	
além	 de	 exibir	 imagem	 reprovada	 pela	 ética	 publicitária,	 o	
anúncio	carece	de	frase	recomendando	consumo	responsável	
e	explícita	identificação	publicitária.

a	cantora	informou	ao	Conar	ter	corrigido	a	postagem	ao	
ser	 citada	 pelo	 Conar.	 Já	 a	 ambev	 informou	 não	 ter	 tido	
conhecimento	prévio	da	peça	publicitária.

a	Câmara,	por	maioria	de	votos,	recomendou	a	sustação	
agravada	por	advertência	aos	anunciantes,	por	ter	considera-
do	graves	as	infrações	éticas.

“	aniTTa	–	SKoL	BeaTS”

•	 representação	nº	083/19
•	 autor:	Conar	mediante	queixa	de	consumidor	
•	 anunciantes:	ambev	e	anitta	
•	 Voto	vencedor:	Conselheira	Fernanda	Tomasoni
•	 Primeira	Câmara	
•	 Decisão:	Sustação	e	advertência	
•	 Fundamento:	artigos	1º,	3º,	6º,	9º,	28,	30	e	50,	letras	

“a”	e	“c”,	do	Código	e	seu	anexo	P

•	 representação	nº	082/19
•	 autor:	Conar	mediante	queixa	de	consumidor	
•	 anunciantes:	Bacardi	Martini	Brasil	e	anitta	
•	 Voto	vencedor:	Conselheiro	Bruno	Bonfanti
•	 Primeira	Câmara	
•	 Decisão:	Sustação	e	advertência	
•	 Fundamento:	artigos	1º,	3º,	6º,	9º,	28,	30	e	50,	letras	

“a”	e	“c”,	do	Código	e	seu	anexo	a

oS	aCÓrDÃoS	De	JULHo	/	2019
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	�anúncio	 em	 internet	 do	 Banco	 do	 Brasil	 enaltece,	 no	
entendimento	de	consumidor	paulistano,	situação	de	endivi-
damento,	que	deveria	ser	tratada	como	exceção.	Há	lettering	
na	lateral	do	anúncio,	com	alertas	sobre	o	uso	responsável	de	
crédito,	mas	eles	são	de	difícil	leitura.

anunciante	 e	 agência	 defenderam-se,	 considerando	 o	
anúncio	 ético,	 visando	destacar	 facilidades	para	os	usuários	
do	app	do	banco,	sem	incentivar	endividamento.

a	relatora	aceitou	os	argumentos	da	defesa,	considerando	
que	mencionar	a	contratação	de	crédito	não	incentiva	o	endi-
vidamento.	ela	propôs	o	arquivamento,	sendo	acompanhada	
por	unanimidade.	

•	 representação	nº	105/19
•	 autor:	Conar	mediante	queixa	de	consumidor	
•	 anunciante	e	agência:	Banco	do	Brasil	e	W/McCann
•	 relatora:	Conselheira	Patricia	Blanco
•	 Segunda	Câmara
•	 Decisão:	arquivamento	
•	 Fundamento:	artigo	27,	nº	1,	letra	“a”,	do	rice

	�Consumidor	de	Contenda	(Pr)	considerou	indevida	a	asso-
ciação	 entre	 a	 cerveja	 Heineken	 e	 automobilismo	 esportivo	
em	anúncio	em	redes	sociais,	ilustrado	pela	imagem	do	pro-
duto	sobreposta	à	de	um	carro	de	Fórmula	1.

em	sua	defesa,	a	anunciante	informa	ser	patrocinadora	da	
categoria,	este	envolvimento	enfatizando	a	incompatibilidade	
entre	o	consumo	de	álcool	e	a	direção	de	veículos.	no	anún-
cio	em	tela,	o	propósito	era	simplesmente	 lembrar	da	trans-
missão	de	uma	das	corridas	do	campeonato,	tendo	sido	aten-
didas	todas	as	recomendações	do	Código	para	a	publicidade	
do	gênero.

o	 relator	 iniciou	 seu	 voto	 elogiando	 a	 abordagem	 das	
campanhas	que	associam	Heineken	à	Fórmula	1,	pela	forma	
criativa	com	que	têm	abordado	o	consumo	responsável	de	
cerveja.	ele,	porém,	identificou	uma	falha	na	peça	publicitá-
ria:	a	ausência	em	áudio	da	frase	de	advertência,	recomen-
dando	consumo	moderado	do	produto.	Por	 isso,	 recomen-
dou	a	 advertência	 à	 anunciante,	 sendo	acompanhado	por	
unanimidade.	

“	HeineKen	–	PiLoToS,	aQUeÇaM	SeUS	
MoToreS”

“	BanCo	Do	BraSiL	#PronTo	FaLei”

•	 representação	nº	115/19
•	 autor:	Conar	mediante	queixa	de	consumidor	
•	 anunciante:	Heineken	–	Brasil	Kirin
•	 relator:	Conselheiro	Paulo	Celso	Lui
•	 Segunda	Câmara	
•	 Decisão:	advertência	
•	 Fundamento:	artigos	1º,	3º,	33	e	50,	letra	“a”,	do	

Código	e	seu	anexo	P
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	�anúncio	do	site	de	vendas	Submarino	divulga	a	venda	de	
vodka	sem	a	aposição	de	frase	recomendando	consumo	res-
ponsável	de	bebidas	alcoólicas.

a	anunciante	defendeu-se,	considerando	que	o	anúncio	é	
dirigido	a	um	“público	específico”,	considerando-se	dispensa-
da	do	cumprimento	do	Código.

o	relator	não	aceitou	esta	explicação	da	B2W,	propondo	a	
alteração	 da	 peça	 publicitária	 agravada	 por	 advertência	 à	
anunciante.	Seu	voto	foi	aceito	por	unanimidade.

“	B2W	–	VeM	LeVar	Para	CaSa	oS	MeLHoreS	
SMarTPHoneS,	PC'S	e	MUiTo	MaiS”

	�Consumidora	 residente	 em	São	Paulo	 (SP)	 denunciou	ao	
Conar	anúncio	em	redes	sociais	de	Skol,	associando	o	produ-
to	a	banda	musical	de	 forte	apelo	 junto	ao	público	 infanto-
juvenil.	Para	a	consumidora,	tal	associação	contraria	as	reco-
mendações	do	Código	ético-publicitário	para	a	publicidade	de	
bebidas	 alcoólicas,	 no	 sentido	 de	 não	 direcionamento	 a	
menores	de	idade.

em	sua	defesa,	a	anunciante	informou	ter	retirado	o	anún-
cio	de	exibição	tão	logo	recebeu	a	comunicação	do	Conar.

a	relatora	propôs	a	alteração,	agravada	por	advertência	à	
ambev,	sendo	acompanhada	por	unanimidade.

“	SKoL	–	BTS	–	Bora	ToMar	UMa	SKoL”

•	 representação	nº	125/19
•	 autor:	Conar	mediante	queixa	de	consumidor	
•	 anunciante:	ambev
•	 relatora:	Conselheira	ana	Carolina	Pescarmona
•	 Segunda	Câmara	
•	 Decisão:	alteração	e	advertência		
•	 Fundamento:	artigos	1º,	3º,	6º	e	50,	letras	“a”	e	“b”,		

do	Código	e	seu	anexo	P

•	 representação	nº	120/19
•	 autor:	Conar	por	iniciativa	própria	
•	 anunciante:	B2W	Companhia	Digital	
•	 relator:	Conselheiro	Jorge	Washington	Gomes	dos	Santos
•	 Terceira	Câmara	
•	 Decisão:	alteração	e	advertência	
•	 Fundamento:	artigos	1º,	3º,	60	e	50,	letras	“a”	e	“b”,		

do	Código	e	seus	anexo	a	

oS	aCÓrDÃoS	De	JULHo	/	2019
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	�a	direção	do	Conar	propôs	representação	contra	anúncio	
em	redes	sociais	do	supermercado	Carrefour,	divulgando	ofer-
ta	de	cerveja	por	não	atender	às	recomendações	do	anexo	P	
do	 Código	 e	 à	 Súmula	 de	 Jurisprudência	 nº	 9,	 cujo	 teor	 é:	
"anúncios	 de	 bebidas	 alcoólicas	 –	 divulgados	 em	 qualquer	
veículo	 de	 comunicação	 ou	 plataforma	 –	 não	 devem	 conter	
apelo	 imperativo	de	 consumo	e	não	podem	deixar	 de	 expor	
ostensivamente	uma	cláusula	de	advertência	para	responsabi-
lidade	social	no	consumo	do	produto,	sujeitando-se	os	anún-
cios	infratores	ao	deferimento	de	medida	liminar	de	sustação".

	a	defesa	enviada	pelo	anunciante	informou	ter	suspendido	
de	imediato	a	exibição	da	peça	publicitária,	que	foi	veiculada	
com	um	erro,	que	omitiu	da	imagem	a	frase	de	advertência.

a	relatora	propôs	a	manutenção	da	sustação	do	anúncio	
original,	agravada	por	advertência	ao	Carrefour,	por	conside-
rar	inadmissível	que	uma	empresa	de	tal	porte	cometa	o	erro	
relatado.	a	recomendação	de	sustação	foi	acolhida	por	una-
nimidade	e	a	de	advertência	por	maioria	de	votos.

•	 representação	nº	128/19
•	 autor:	Conar	por	iniciativa	própria	
•	 anunciante:	Carrefour
•	 relatora:	Conselheira	Cristina	De	Bonis
•	 Segunda	Câmara	
•	 Decisão:	Sustação	e	advertência		
•	 Fundamento:	artigos	1º,	3º,	6º	e	50,	letras	“a”	e	“c”,		

do	Código	e	seu	anexo	P
	�anúncio	em	TV	e	internet	no	qual	são	exibidos	balões	no	

céu	foi	criticado	por	consumidor	de	Teresina	(Pi).	ele	lembrou	
que	é	crime	federal	soltar	balões.

em	sua	defesa,	anunciante	e	agência	negam	motivo	à	quei-
xa,	explicando	que	a	peça	publicitária	é	parte	de	uma	campa-
nha	latino-americana,	a	cena	mostrada	tendo	sido	ambienta-
da	em	país	da	Ásia,	durante	uma	festa	típica	de	lanternas.

o	 autor	 do	 voto	 vencedor	 propôs	 o	 arquivamento	 da	
representação,	 por	 considerar	 a	 peça	 predominantemente	
lúdica,	 levando	 em	 conta	 o	 contexto	 da	 peça	 publicitária	
como	um	todo.	Seu	voto	foi	aprovado	por	maioria.

“	DeSCUBra	aS	reSPoSTaS	na	eSTraDa	–	
noVo	SUV	PeUGeoT	2008”

“	CarreFoUr	–	CoMPre	48	Un.	De	HeineKen	
e	GanHe	UMa	ToaLHa”

•	 representação	nº	132/19
•	 autor:	Conar	mediante	queixa	de	consumidor	
•	 anunciante	e	agência:	Peugeot	e	Betc	Brasil	
•	 Voto	vencedor:	Conselheiro	Márcio	Soave
•	 Segunda	Câmara
•	 Decisão:	arquivamento	
•	 Fundamento:	artigo	27,	nº	1,	letra	“a”,	do	rice
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	�anúncio	da	Grand	Cru	Bela	Cintra	promovendo	venda	de	
vinho,	 carece	 da	 frase	 de	 advertência,	 como	 recomendado	
pelo	Código	Brasileiro	de	autorregulamentação	Publicitária.

não	houve	defesa	por	parte	do	anunciante.

o	 relator	 recomendou	 a	 alteração,	 agravada	 por	 adver-
tência	à	Grand	Cru	Bela	Cintra.	Seu	voto	foi	aceito	por	una-
nimidade.

“	eSCoriHUeLa	FaMiLia	GaSCÓn	MaLBeC	
2017	Por	r$69,90”

	�Consumidor	de	Viamão	(rS)	relatou	ao	Conar	que	promes-
sa	em	anúncio	em	internet	da	TiM,	de	disponibilização	de	apli-
cativo	de	música	em	plano	de	telefonia	celular,	não	se	concre-
tizou.	ele	questionou	também	a	clareza	sobre	informações	de	
vigência	do	contrato	e	débito	em	conta	corrente.

em	sua	defesa,	a	TiM	informou	ter	havido	erro	pontual	na	
inclusão	do	 aplicativo	 na	oferta	 e	 que	 tal	 erro	 não	 tornaria	
sem	efeito	as	demais	condições	do	plano.	informou	também	
que	o	erro	já	foi	reparado.

o	relator	recomendou	a	alteração	do	anúncio	original.	Seu	
voto,	 aprovado	 por	 unanimidade,	 foi	 complementado,	 por	
maioria,	pela	advertência	à	TiM.

“	PLano	ConTroLe	–	TiM	MUSiC	BY	DeeZer”

•	 representação	nº	061/19
•	 autor:	Conar	mediante	queixa	de	consumidor	
•	 anunciante:	TiM
•	 relatora:	Conselheira	Carla	Simas,	com	voto	

complementar	do	conselheiro	Paulo	Chueiri
•	 Sétima	Câmara	
•	 Decisão:	alteração	e	advertência	
•	 Fundamento:	artigos	1º,	3º,	6º,	23,	27	e	50,	letras	“a”		

e	“b”,	do	Código

•	 representação	nº	139/19
•	 autor:	Conar	por	iniciativa	própria	
•	 anunciante:	Grand	Cru	Bela	Cintra	
•	 relator:	Conselheiro	Pedro	renato	eckersdorff
•	 Segunda	Câmara	
•	 Decisão:	alteração	e	advertência		
•	 Fundamento:	artigos	1º,	3º,	6º	e	50,	letras	“a”	e	“b”,		

do	Código	e	seu	anexo	P

oS	aCÓrDÃoS	De	JULHo	/	2019
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	�a	P&G	ingressou	no	Conar	com	representação	contra	cam-
panha	de	 testes	de	gravidez	da	marca	Confirme,	da	alamar	
Tecno	 Científica.	 a	 denunciante	 questiona	 a	 veracidade	 de	
claims	que	versam	sobre	o	grau	de	precisão	e	de	uso	dos	pro-
dutos,	notando	que	há	percentagens	e	orientações	diferentes	
na	própria	embalagem,	e	também	de	ser	“a	marca	preferida	
das	brasileiras”.	Juntou	resultados	de	testes,	com	indicadores	
inferiores	à	percentagem	apresentada	pela	alamar.	

em	sua	defesa,	a	anunciante	considerou	verazes	as	 infor-
mações,	tendo	anexado	testes	que	as	validam.	informou	tam-
bém	ter	corrigido	as	embalagens.

•	 representação	nº	148/18,	em	recurso	ordinário
•	 autora:	P&G
•	 anunciante:	alamar	Tecno	Científica
•	 relatores:	Conselheiros	antonio	Fadiga	(voto	vencedor)		

e	Licínio	Motta
•	 Primeira	Câmara	e	Câmara	especial	de	recursos	
•	 Decisão:	Sustação,	alteração	e	arquivamento,	conforme		

os	claims
•	 Fundamento:	artigos	1º,	4º,	17,	23,	27	e	50,	letras	“b”	e	

“c”,	do	Código,	e	artigo	27,	nº	1,	letra	“a”	do	rice

Levado	a	julgamento,	a	representação	teve	recomendação,	
por	maioria	de	votos,	de	sustação.	o	autor	do	voto	divergen-
te	 considerou	 que	 a	 percentagem	 de	 eficiência	 divulgada	 –	
99,9%	–	está	sujeito	a	variáveis	e	demandaria	comprovação	
cientifica	categórica,	o	que	não	ocorreu.

a	alamar	recorreu	da	decisão,	sem	juntar	termos	novos	à	
representação.	Seguindo	recomendação	do	relator	de	segun-
da	instância,	a	Câmara	especial	de	recursos	votou	pela	sus-
tação	do	claim	sobre	precisão	de	99,9%,	a	alteração	do	claim	
“a	preferida	das	brasileiras”	e	o	arquivamento	do	claim	sobre	
o	 uso	 do	 produto.	 as	 recomendações	 foram	 acolhidas	 por	
unanimidade.

a	P&G	interpôs	embargos	de	declaração,	mas	eles	foram	
recusados	 por	 unanimidade	 pela	 Sétima	 Câmara,	 seguindo	
parecer	 do	 relator	 do	 recurso	 ordinário.	 Simultaneamente,	
embargos	de	declaração	interpostos	pela	alamar	foram	par-
cialmente	acolhidos,	igualmente	por	unanimidade,	para	corri-
gir	 erro	 material	 e	 sanar	 omissão	 e	 contradição,	 mas	 sem	
alterar	o	resultado	do	julgamento	anterior.

“	aLaMar	–	ConFirMe”
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	�Consumidor	de	Brasília	(DF)	enviou	e-mail	ao	Conar,	con-
tra	anúncio	em	internet	do	extra,	divulgando	oferta	de	fraldas,	
que	acabou	não	sendo	disponibilizada.

em	sua	defesa,	o	anunciante	considerou	verídica	a	oferta:	
o	preço	anunciado	foi	calculado	por	unidade	em	embalagem	
de	trinta	fraldas.

o	relator	recomendou	a	alteração	do	anúncio,	de	forma	a	
deixar	claro	que	não	é	possível	adquirir	a	fralda	por	unidade	
e	também	que	seja	apresentado	o	valor	total	do	pacote.	Seu	
voto	foi	aceito	por	unanimidade.

“	eXTra	–	CHÁ	De	FraLDaS”

	�Para	consumidor	de	itaboraí	(rn),	anúncio	em	TV	e	inter-
net	divulgando	oferta	de	crédito	pelo	Santander	por	dez	dias	
sem	juros	omite	informação	essencial:	a	de	que,	ultrapassado	
este	período,	o	juro	é	cobrado	retroativamente.

em	sua	defesa,	o	banco	considerou	o	anúncio	claro,	direcio-
nando	o	consumidor	a	obter	mais	informações	sobre	o	serviço.

o	 relator	 acolheu	 este	 e	 outros	 argumentos	 da	 defesa,	
propondo	o	arquivamento.	ele	foi	acompanhado	por	maioria	
de	votos.

“	SanTanDer	MaSTer”

•	 representação	nº	086/19
•	 autor:	Conar,	mediante	queixa	de	consumidor	
•	 anunciante:	Banco	Santander	Brasil	
•	 relator:	Conselheiro	Guilherme	Parente
•	 Primeira	Câmara
•	 Decisão:	arquivamento	
•	 Fundamento:	artigo	27,	nº	1,	letra	“a”,	do	rice

•	 representação	nº	068/19	
•	 autor:	Conar	mediante	queixa	de	consumidor	
•	 anunciante:	extra
•	 relator:	Conselheiro	José	Maurício	Pires	alves
•	 Sétima	Câmara	
•	 Decisão:	alteração	
•	 Fundamento:	artigos	1º,	3º,	6º,	23,	27	e	50,	letra	“b”,		

do	Código
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	�Consumidora	 carioca	 questionou	 vários	 claims	 presentes	
em	anúncios	em	redes	sociais	sob	responsabilidade	da	anun-
ciante	2B,	promovendo	produto	apresentado	como	um	clare-
ador	dental.	as	postagens	remetem	a	site	com	conteúdo	simu-
lando	matéria	jornalística,	com	várias	promessas	de	benefícios	
–	“dentes	brancos	em	14	dias”,	por	exemplo.	a	direção	do	
Conar	notou	que	os	Conselhos	regionais	de	odontologia	de	
Santa	Catarina	e	Pernambuco	publicaram	alertas	sobre	riscos	
potenciais	de	uso	de	produtos	que	contêm	carvão	ativado	em	
sua	fórmula.

a	2B	defendeu-se,	 informando	 ter	 autorização	 concedida	
pela	anvisa	e	que	os	depoimentos	 são	de	 consumidores	do	
produto.

o	relator	 iniciou	seu	voto	 informando	ter	sido	anexado	ao	
processo	ético	um	protocolo	entregue	pela	anunciante	à	anvi-
sa,	que	não	se	confunde	com	o	registro,	mesmo	porque	bran-
queadores	dentais	são	classificados	como	produtos	cosméticos.

ele	 concentrou	 seu	 parecer	 em	 três	 questionamento:	 os	
dois	primeiros	dizem	respeito	ao	prazo	para	efeito	do	produ-
to	e	sua	eficácia.	nos	dois	casos,	o	relator	considerou	que	há	
carência	de	demonstrações	científicas	que	as	tornem	defen-
sáveis,	pelo	que	recomendou	a	alteração.	o	terceiro	questio-
namento,	 sobre	a	correta	 identificação	publicitária	da	peça,	
foi	considerado	ético	pelo	relator.	Seu	voto	foi	aceito	por	una-
nimidade.

•	 representação	nº	095/19
•	 autor:	Conar	mediante	queixa	de	consumidor	
•	 anunciante:	2B
•	 relator:	Conselheiro	antonio	Toledano	
•	 Sexta	Câmara	
•	 Decisão:	alteração	
•	 Fundamento:	artigos	1º,	3º,	6º,	19,	20,	37	e	50,	letra	

“b”,	do	Código

	�requerimento	 da	 Comissão	 Parlamentar	 de	 inquérito	 da	
Barragem	de	Brumadinho,	instituída	pela	assembleia	Legislati-
va	 do	 estado	 de	 Minas	 Gerais,	 motivou	 esta	 representação,	
contra	 campanha	em	 internet	 e	 redes	 sociais	 da	mineradora	
Vale	S.a.,	reportando	providência	após	o	rompimento	da	bar-
ragem	de	rejeitos	de	Brumadinho.	Como	previsto	nos	estatutos	
da	 entidade,	 a	 representação	 foi	 assumida	 pelo	 Conselho	
Superior	 do	 Conar	 e	 visou	 verificar	 eventuais	 irregularidades	
nas	peças	publicitárias,	em	especial	a	promessa	de	doação	de	
r$	 15	 mil	 para	 quem	 desenvolvia	 atividades	 produtivas	 ou	
comerciais	na	região	atingida	pelo	rompimento	e	se	tal	doação	
não	seria,	em	verdade,	antecipação	de	indenizações	futuras.

em	 defesa	 enviada	 ao	 Conar,	 a	Vale	 negou	 motivação	 à	
denúncia,	chamando	a	atenção	para	a	falta	de	qualquer	evi-
dência	de	que	as	doações	teriam	propósito	diferente	do	anun-
ciado	e	que	esta	disposição	está	devidamente	mencionada	no	
termo	de	recebimento	das	doações	já	efetuadas.

o	 relator,	depois	de	estudar	os	documentos	 juntados	ao	
processo	ético	e	consultar	o	site	da	Vale,	considerou	válidas	
as	explicações	da	defesa	e	propôs	o	arquivamento.	Seu	voto	
foi	aceito	por	unanimidade.

“	VaLe	reToMa	reGiSTro	Para	DoaÇÃo	De	
r$	15	MiL	a	aTinGiDoS	eM	BrUMaDinHo”	
e	“inForMe	BrUMaDinHo”

“	WHiTe	MaX	CLareaDor	DenTaL”

•	 representação	nº	099/19
•	 autor:	Conselho	Superior	do	Conar	
•	 anunciante:	Vale	S.a.
•	 relator:	Conselheiro	Décio	Coimbra
•	 Terceira	Câmara
•	 Decisão:	arquivamento	
•	 Fundamento:	artigo	27,	nº	1,	letra	“a”,	do	rice
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	�Consumidor	de	São	Paulo	(SP)	reclamou	no	Conar	contra	
e-mail	 marketing,	 prometendo	 frete	 gratuito,	 sem	 destacar	
devidamente	que	há	compra	mínima	de	r$	199	para	tanto.

a	 anunciante	 defendeu-se,	 reafirmando	 a	 gratuidade	 do	
frete	 no	 período	 da	 promoção,	 juntando	 demonstrativo	 de	
vendas	inferiores	ao	valor	mencionado	pelo	consumidor	e	que	
se	beneficiaram	da	oferta.

o	 relator	 acolheu	 os	 argumentos	 da	 defesa	 e	 propôs	 o	
arquivamento	 da	 representação,	 sendo	 acompanhado	 por	
unanimidade.

“	TraCK	&	FieLD	–	FreTe	GrÁTiS”

	�Para	consumidora	paulistana,	anúncio	em	redes	sociais	e	
internet	de	academia	de	ginástica	não	deixa	claro	que	a	ofer-
ta	de	taxa	zero	vale	apenas	para	um	dos	planos	disponíveis.

a	Bluefit	defendeu-se,	considerando	que	o	anúncio	respei-
ta	as	propostas	do	Código	e	que	a	 restrição	da	oferta	seria	
comunicada	ao	interessado	seja	no	site,	seja	nas	lojas	físicas.	
a	 anunciante	 informou	 ainda	 que	 procedeu	 a	 alteração	 no	
anúncio.

a	relatora	deu	razão	à	consumidora	e	propôs	a	alteração	
do	anúncio	original	da	Bluefit.	Seu	voto	foi	aceito	por	unani-
midade.

“	Maio	TaXa	Zero	BLUeFiT”

•	 representação	nº	106/19
•	 autor:	Conar	mediante	queixa	de	consumidor	
•	 anunciante:	Bluefit	academias	de	Ginástica
•	 relatora:	Conselheira	Tânia	Pavlovsky
•	 Segunda	Câmara	
•	 Decisão:	alteração	
•	 Fundamento:	artigos	1º,	3º,	6º,	23,	27	e	50,	letra	“b”,		

do	Código

•	 representação	nº	102/19
•	 autor:	Conar	mediante	queixa	de	consumidor	
•	 anunciante:	Fratex
•	 relator:	Conselheiro	Márcio	Soave
•	 Segunda	Câmara
•	 Decisão:	arquivamento	
•	 Fundamento:	artigo	27,	nº	1,	letra	“a”,	do	rice
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	�Denúncia	enviada	ao	Conar	por	consumidor	residente	em	
Campos	 de	 Jordão	 (SP)	 motivou	 esta	 representação,	 contra	
anúncios	em	redes	sociais	da	Pagseguro.	Segundo	o	consumi-
dor,	 faltam	às	peças	publicitárias	 informação	essencial:	a	de	
que	a	liberação	do	dinheiro	das	vendas	pode	demorar	até	30	
dias,	dependendo	da	modalidade	de	venda.

em	sua	defesa,	a	anunciante	aludiu	a	lettering	que	esclare-
ceria	a	questão.

o	relator	não	acolheu	este	argumento,	não	tendo	conse-
guido	visualizar	o	lettering	nos	dois	vídeos.	no	site	da	Pagse-
guro,	ele	notou	ênfase	na	expressão	“na	hora”.	Por	isso,	pro-
pôs	a	alteração	dos	anúncios,	sendo	acompanhado	por	una-
nimidade.

•	 representação	nº	107/19
•	 autor:	Conar	mediante	queixa	de	consumidor	
•	 anunciante:	Pagseguro	internet	
•	 relator:	Conselheiro	Bruno	de	Carvalho	Teixeira
•	 Sétima	Câmara	
•	 Decisão:	alteração	
•	 Fundamento:	artigos	1º,	3º,	6º,	23,	27	e	50,	letra	“b”,		

do	Código
	�Consumidor	de	embu-Guaçu	(SP)	considerou	que	anúncio	

em	TV	e	internet	da	nextel	carece	de	informação	importante:	
a	de	que	há	elevação	de	preço	do	serviço	quando	do	aumen-
to	da	franquia	de	internet.

anunciante	e	agência	defenderam-se,	considerando	que	a	
informação	da	taxa	adicional	está	devidamente	destacada	em	
lettering.

o	relator	aceitou	este	e	outros	argumentos	da	defesa	e	pro-
pôs	o	arquivamento,	sendo	acompanhado	por	unanimidade.

“	neXTeL	–	a	reGra	É	CLara”“	reCeBa	na	Hora	o	DinHeiro	DaS	VenDaS	
CoM	aS	MaQUininHaS	Do	PaGSeGUro”

•	 representação	nº	111/19
•	 autor:	Conar	mediante	queixa	de	consumidor	
•	 anunciante	e	agência:	nextel	e	Tribal	Worldwide	Brasil	
•	 relator:	Conselheiro	Cesar	augusto	Massaioli
•	 Segunda	Câmara
•	 Decisão:	arquivamento	
•	 Fundamento:	artigo	27,	nº	1,	letra	“a”,	do	rice
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	�Consumidor	residente	em	Sinop	(MT)	escreveu	ao	Conar,	
denunciando	incompatibilidade	de	preços	entre	o	que	apa-
rece	em	 links	patrocinados	em	site	de	buscas	do	Google	e	
os	efetivamente	praticados	pelo	anunciante	em	sua	página	
na	internet.

não	houve	defesa	por	parte	das	anunciantes	no	prazo	regi-
mental,	ainda	que	regularmente	citadas	pelo	Conar.

a	 relatora	 propôs	 o	 arquivamento	 da	 representação	 no	
que	toca	ao	Google	e	a	alteração	do	anúncio	objeto	da	repre-
sentação.	Seu	voto	foi	aceito	por	unanimidade.

“	B2W	e	GooGLe	–	ZenFone	5Z”

	�Consumidor	de	Jaú	(SP)	considerou	enganosa	a	promessa	
acima,	em	anúncio	em	redes	sociais.	a	anunciante	 informou	
em	manifestação	enviada	ao	Conar	que	suspendeu	a	exibição	
do	anúncio.

a	Câmara	do	Conselho	de	Ética	deu	razão	à	queixa	e,	por	
maioria	de	votos,	acolheu	a	proposta	da	autora	do	voto	ven-
cedor,	pela	sustação	do	anúncio.

“	TUDo	BeM	SeGUroS	–	UM	KnoW-HoW	QUe	
FaZ	VoCÊ	FaTUrar	27	MiL	reaiS	eM	UM	Dia”

•	 representação	nº	121/19
•	 autor:	Conar	mediante	queixa	de	consumidor	
•	 anunciante:	Tudo	Bem	Seguros
•	 Voto	vencedor:	Conselheira	Cristina	De	Bonis
•	 Segunda	Câmara	
•	 Decisão:	Sustação	
•	 Fundamento:	artigos	1º,	3º,	6º,	23,	27	e	50,	letra	“c”,		

do	Código

•	 representação	nº	118/19
•	 autor:	Conar	mediante	queixa	de	consumidor	
•	 anunciantes:	B2W	e	Google	Brasil	
•	 relatora:	Conselheira	Vanessa	Vilar
•	 Sexta	Câmara
•	 Decisão:	alteração	
•	 Fundamento:	artigo	1º,	3º,	6º,	27	e	50,	letra	“b”,		

do	Código	
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	�o	Conar	recebeu	denúncias	de	mais	de	duas	dezenas	de	
consumidores,	reclamando	de	promoção	divulgada	em	inter-
net	e	 redes	sociais,	oferecendo	passagens	aéreas	a	destinos	
da	américa	do	Sul	pelo	valor	de	uma	lata	de	cerveja	Brahma	
–	r$	3,90	–,	mais	taxas.	a	promoção	coincidia	com	a	realiza-
ção	no	país	de	um	jogo	da	seleção	brasileira	pela	Copa	amé-
rica,	sendo	disponibilizadas	140	passagens.	os	consumidores	
questionaram	a	veracidade	das	peças	publicitárias,	queixan-
do-se	de	alegada	pane	no	site	da	empresa	aérea.

a	ambev	 e	 sua	 agência,	 a	 Score	 Group,	 defenderam-se,	
afirmando	a	veracidade	das	informações	apresentadas	e	cha-
mando	a	atenção	para	o	fato	de	nenhum	consumidor	tê-las	
questionado	e	sim	os	problemas	técnicos	no	site	da	Gol.	

a	Gol,	em	sua	defesa,	informou	ter	tomado	todas	as	caute-
las	em	relação	à	 infraestrutura	da	promoção.	no	entanto,	foi	
surpreendida	 pelo	 afluxo	 de	 interessados,	 gerando	 quase	
400%	a	mais	de	acessos	ao	site	do	que	na	data	promocional	

•	 representação	nº	148/19
•	 autor:	Grupo	de	consumidores	
•	 anunciantes	e	agência:	ambev,	Gol	e	Score	Group
•	 relator:	Conselheiro	Paulo	Zoéga	neto
•	 Sexta	Câmara	
•	 Decisão:	alteração	e	advertência	
•	 Fundamento:	artigos	1º,	3º,	6º,	23,	27	e	50,	letras	“a”		

e	“b”,	do	Código

Black	 Friday,	 a	 de	 maior	 número	 de	 acessos	 simultâneos	 ao	
longo	do	ano.	Tal	acúmulo	de	acesso	teria	gerado	pane	no	site.

o	relator,	depois	de	examinar	os	argumentos	de	todas	as	
partes,	se	disse	convencido	de	que	os	problemas	decorreram	
da	dinâmica	operacional	do	site	da	Gol	que,	por	falha	técnica	
na	 sua	 plataforma	 tecnológica,	 passou	 a	 operar	 de	 forma	
intermitente,	 causando	 problemas	 aos	 consumidores.	 estes	
problemas,	 entendeu	 o	 relator,	 não	 foram	 causados	 pela	
comunicação	 da	 campanha.	 ele	 também	 entendeu	 que	 não	
houve	má	fé	por	parte	das	envolvidas.	“Porém,	cabe	a	obser-
vação	de	que	a	limitação	do	número	em	apenas	140	passa-
gens	 ofertadas	 deveria	 sim	 estar	 mais	 em	 evidencia	 e	 não	
somente	nos	‘Termos	e	Condições’”,	escreveu	o	relator	em	seu	
voto.	Para	ele,	uma	coisa	é	poder	comprar	algo	dentro	de	um	
tempo	limite,	outra	é	disputar	neste	mesmo	intervalo	de	tem-
po	 apenas	 140	 unidades	 da	 oferta.	 ele	 cita	 como	 exemplo	
positivo	promoção	da	mesma	Gol,	 intitulada	“100	anos	em	
100	passagens”.

Com	 base	 neste	 raciocínio,	 ele	 propôs	 a	 alteração	 das	
peças	 publicitárias,	 de	 forma	 que	 elas	 destaquem	 mais	 e	
melhor	o	número	de	passagens	disponibilizadas	para	a	pro-
moção	e	a	advertência	às	três	empresas,	para	que	sejam	mais	
cuidadosas	 em	 eventuais	 campanhas	 futuras.	 Seu	 voto	 foi	
aceito	por	unanimidade.

“	aMBeV	e	GoL	–	GoL	Por	PreÇo	De	
BraHMa”
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	�Consumidoras	residentes	em	Toledo	(Pr)	e	Dourado	(MS)	
escreveram	 ao	 Conar,	 denunciando	 campanha	 em	 redes	
sociais	de	produto	denominado	new	Hair	Caps,	por	conside-
rarem	enganosa	a	promessa	"Combate	a	queda	capilar	e	pro-
move	o	crescimento	acelerado	dos	fios".	as	peças	publicitá-
rias	 são	 protagonizadas	 por	 algumas	 blogueiras,	 uma	 delas	
tendo	visíveis	falhas	no	couro	cabeludo.

em	 sua	 defesa,	 a	 anunciante	 informou	 não	 ter	 controle	
sobre	as	postagens	das	blogueiras.

o	relator	recomendou	a	sustação	da	campanha,	por	con-
siderar	que	ela	falha	ao	fornecer	uma	apresentação	verdadei-
ra	de	news	Hair	Caps.	“a	descrição	dos	seus	efeitos	não	é	
objetiva,	 trazendo	 expressões	 ambíguas,	 sem	 apresentar	
comprovações”,	 escreveu	 o	 relator	 em	 seu	 voto.	 ele	 ainda	
considerou	deficiente	a	apresentação	da	concessão	de	estor-
no.	Concluiu	recomendando	a	sustação,	sendo	acompanhado	
por	unanimidade.

“	neW	Hair	CaPS”

	�Consumidor	paulistano	denunciou	ao	Conar	 anúncio	 em	
internet	oferecendo	à	venda	remédio	ético,	de	traja	vermelha,	
que	não	pode	 ser	 anunciado	 aos	 consumidores.	não	houve	
defesa	por	parte	dos	anunciantes,	a	despeito	de	 terem	sido	
cientificados	da	abertura	do	processo	ético	pelo	Conar.

a	relatora,	pesando	a	gravidade	da	questão,	propôs	a	sus-
tação	somada	a	advertência	a	rappi	Brasil	e	raia	Drogasil,	
sendo	acompanhada	por	unanimidade.

“	CoMBo	Dor	De	GarGanTa	–	raPPi	–	
DroGaSiL”

•	 representação	nº	089/19
•	 autor:	Conar	mediante	queixa	de	consumidor	
•	 anunciantes:	rappi	Brasil	e	raia	Drogasil
•	 relator:	Conselheiro	roberto	nascimento
•	 Primeira	Câmara	
•	 Decisão:	Sustação	e	advertência	
•	 Fundamento:	artigos	1º,	3º	e	50,	letras	“a”	e	“c”,	do	

Código	e	seu	anexo	i	e	Súmula	de	Jurisprudência	nº	2

•	 representação	nº	133/19
•	 autor:	Conar	mediante	queixa	de	consumidor	
•	 anunciante:	Vita	Be
•	 relator:	Conselheiro	roberto	Grosman
•	 Primeira	Câmara	
•	 Decisão:	Sustação	
•	 Fundamento:	artigos	1º,	3º,	6º,	23,	27	e	50,	letra	“c”,		

do	Código	e	seu	anexo	i
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	�afirmação	em	anúncio	em	TV	e	internet	de	plano	de	saú-
de	da	Sulamérica	foi	contestada	por	uma	consumidora	e	um	
consumidor	 paulistanos.	 eles	 consideraram,	 por	 experiência	
própria,	 inverídica	a	promessa	“quem	tem	Sulamérica	Segu-
ros	resolve	tudo	pelo	aPP”.

em	suas	defesas,	anunciante	e	agência	negaram	motiva-
ção	à	denúncia,	ponderando	que	o	anúncio	atende	às	reco-
mendações	do	Código,	as	limitações	do	serviço	sendo	men-
cionadas	em	lettering	e	no	próprio	aplicativo.	Mencionam	o	
que	consideraram	óbvio	uso	de	exagero	publicitário,	combi-
nado	a	bom	humor.

a	relatora	aceitou	estes	argumentos,	mas	julgou	que	exa-
gero	e	bom	humor	não	podem	induzir	o	consumidor	ao	enga-
no.	Para	ela,	a	peça	publicitária	demanda	alterações,	de	for-
ma	 a	 tornar	 mais	 claras	 as	 limitações	 do	 serviço	 oferecido.	
Seu	voto	foi	aceito	por	unanimidade.

•	 representação	nº	116/19
•	 autor:	Conar	mediante	queixa	de	consumidor	
•	 anunciante	e	agência:	Sulamérica	e	Dentsu	Brasil	
•	 relatora:	Conselheira	Fernanda	Tomasoni
•	 Primeira	Câmara	
•	 Decisão:	alteração	
•	 Fundamento:	artigos	1º,	3º,	6º,	23,	27	e	50,	letra	“b”,		

do	Código

	�Consumidora	de	 itajaí	 (SC)	considerou	excessivas	as	afir-
mações	e	promessas	em	filme	veiculado	em	redes	sociais	de	
clareador	 dental.	 Simultaneamente,	 os	 capítulos	 de	 Santa	
Catarina	e	Pernambuco	do	Conselho	regional	de	odontologia	
publicaram	notas	alertando	para	potenciais	riscos	de	uso	de	
produtos	que	possuem	carvão	ativado	em	sua	fórmula,	como	
é	o	caso	de	Carvvo.

a	defesa	enviada	pela	anunciante	aludiu	à	regularidade	do	
registro	do	produto	junto	às	autoridades	sanitárias.	no	méri-
to,	 considerou	 as	 afirmações	 exatas,	 juntando	 estudo	 que	
comprova	os	efeitos	do	produto.

o	relator	recomendou	a	alteração	da	peça	publicitária,	em	
especial	de	frases	com	alegações	absolutas	–	“qualquer	pes-
soa	pode	usar”	e	“não	tem	restrições”,	por	exemplo	–,	além	
de	propor	a	inserção	de	uma	frase,	recomendando	consultas	
regulares	ao	dentista.	Seu	voto	foi	aceito	por	unanimidade.

“	CarVVo”“	SUL	aMeriCa	–	reeMBoLSo	DiGiTaL”

•	 representação	nº	119/19
•	 autor:	Conar	mediante	queixa	de	consumidor	
•	 anunciante:	Carvvo
•	 relator:	Conselheiro	Marcelo	Benez
•	 Primeira	Câmara	
•	 Decisão:	alteração	
•	 Fundamento:	artigos	1º,	3º,	6º,	9º,	23,	27	e	50,	letra	

“b”,	do	Código	e	seu	anexo	i
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	�a	Fiat-Chrysler	queixou-se	no	Conar	de	campanha	da	con-
corrente	GM,	que	se	utiliza	de	elementos	próprios	do	futebol	
–	 cores,	 termos,	 grafismos,	 símbolos	 e	 locutores	 esportivos	
conhecidos,	entre	outros	–	em	campanha	em	vários	meios	de	
comunicação	às	vésperas	do	Mundial	de	Futebol	Feminino	e	
Copa	américa	de	futebol	masculino.	

Para	a	denunciante,	que	é	patrocinadora	da	CBF	e	da	Sele-
ção	Brasileira,	a	intenção	da	GM	é	associar-se	a	estas	proprie-
dades	 num	 momento	 de	 grande	 visibilidade,	 capitalizando	
para	si	o	fato	de	ter	sido	a	patrocinadora	anterior	da	entida-
de	e	da	Seleção.	Houve	medida	liminar	de	sustação	concedi-
da	pelo	relator.

a	 anunciante	 defendeu-se,	 não	 reconhecendo	 qualquer	
desrespeito	 à	 ética	 publicitária,	 não	 tendo	 se	 utilizado	 de	
qualquer	elemento	pertencente	em	caráter	exclusivo	à	CBF.	o	
uso	do	termo	“seleção”	foi	justificado	para	destacar	um	gru-
po	especial	de	ofertas.

o	relator	não	acolheu	estes	e	outros	argumentos	da	defe-
sa.	Ponderando	todos	os	aspectos	e	detalhes	da	campanha,	
ele	propôs	a	manutenção	da	sustação,	sendo	acompanhado	
por	unanimidade.	

“	SeLeÇÃo	De	oFerTaS	CHeVroLeT”

	�Consumidor	 residente	 em	 São	 Paulo	 (SP)	 questionou	 no	
Conar	a	regularidade	de	anúncio	protagonizado	por	criança,	
explicando	 o	 que	 é	 bitcoin	 e	 divulgando	 a	 modalidade	 de	
investimento,	 lembrando	 que	 ela	 não	 está	 ao	 alcance	 de	
menores	de	idade.	

anunciante	e	agência	argumentaram	que	o	anúncio	aten-
de	estritamente	às	recomendações	do	Código.

o	autor	do	voto	vencedor	aceitou	os	termos	da	defesa	e	
propôs	o	arquivamento	da	representação,	sendo	acompanha-
do	por	maioria	de	votos.	

“	aTLaS	QUanTUM”

•	 representação	nº	159/19
•	 autor:	Conar,	mediante	queixa	de	consumidor	
•	 anunciante	e	agência:	atlas	e	Critical	Mass
•	 Voto	vencedor:	Conselheiro	augusto	Fortuna
•	 Sexta	Câmara
•	 Decisão:	arquivamento	
•	 Fundamento:	artigo	27,	nº	1,	letra	“a”,	do	rice

•	 representação	nº	137/19
•	 autora:	Fiat-Chrysler	Brasil	
•	 anunciante:	GM	do	Brasil	
•	 relator:	Conselheiro	Luiz	Celso	de	Piratininga	Jr.
•	 Sétima	Câmara	
•	 Decisão:	Sustação	
•	 Fundamento:	artigos	1º,	3º,	4º,	23,	27,	parágrafos	1º	e	

2º,	31,	parágrafo	único,	letras	“a”	e	“b",	32,	letras	“e”,	
“f"	e	“g",	e	50,	letra	“c”,	do	Código

oS	aCÓrDÃoS	De	JULHo	/	2019

DIREITOS AUTORAIS CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
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PROPAGANDA COMPARATIVA IRREGULAR

	�a	Safrapay	veio	ao	Conar,	contra	campanha	em	internet	da	
concorrente	Pagseguro,	considerando-a	agressiva,	desrespei-
tosa	e	 inverídica,	tecendo	comparações	 indevidas.	a	relatora	
atendeu	a	pedido	da	denunciante,	concedendo	medida	 limi-
nar	de	sustação	até	o	julgamento	da	representação.

a	Pagseguro	defendeu-se,	negando	motivação	à	denúncia,	
considerando	que	a	campanha	atende	às	recomendações	do	
Código	para	propaganda	comparativa,	sendo	didática,	veraz	e	
comprovada.

•	 representação	nº	158/19
•	 autora:	Safrapay	
•	 anunciante:	Pagseguro
•	 relatora:	Conselheira	Vanessa	Vilar,	com	voto	

complementar	de	rui	Branquinho
•	 Sexta	Câmara	
•	 Decisão:	Sustação	e	advertência	
•	 Fundamento:	artigos	1º,	3º,	4º,	23,	27,	parágrafos	1º	e	

2º,	32,	letras	“a”,	“b”,	“c”,	“e”,	“f”	e	“g”,	e	50,	letras	
“a”	e	“c”,	do	Código

a	relatora	iniciou	seu	voto	notando	que,	ainda	que	atuem	
no	segmento	de	máquinas	de	pagamento,	o	modelo	de	negó-
cios	da	Safrapay	e	Pagseguro	são	diferentes,	cada	um	deles	
com	 vantagens	 e	 desvantagens,	 tornando	 desafiadora	 uma	
comparação	 direta	 entre	 eles.	 Para	 que	 tal	 fosse	 possível,	
argumentou	a	relatora,	seria	necessário	que	Pagseguro	expli-
casse	as	diferenças	de	forma	minuciosa	e	objetiva	em	benefí-
cio	do	consumidor.	“no	entanto,	o	que	se	observa	é	a	escolha	
seletiva	de	alguns	critérios,	que	mais	confundem	que	esclare-
cem,	utilizando	de	forma	exagerada	ou	injustificada	marca	de	
terceiro	associada	a	elementos	negativos”,	 escreveu	ela	 em	
seu	voto.	

Por	isso,	propôs	a	sustação	da	campanha,	sendo	acompa-
nhada	por	unanimidade.	o	autor	do	voto	complementar	pro-
pôs	ainda	a	pena	de	advertência	à	Pagseguro,	por	 ter	 sido	
constatado	durante	o	julgamento	que	um	dos	vídeos	objeto	
da	 medida	 liminar	 de	 sustação	 ainda	 estava	 disponível	 em	
uma	rede	social.	Sua	recomendação	foi	acolhida	por	maioria	
de	votos.

“	PaGSeGUro	–	SaiBa	CoMo	eSCoLHer	a	
MeLHor	MÁQUina	De	CarTÃo	(SeM	
reGrinHa	eSConDiDa!)”
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aLÉM	DeSSaS,	ForaM	JULGaDaS	eM	JULHo	aS	SeGUinTeS	rePreSenTaÇÕeS,	QUe	Se	enConTraM	
eM	FaSe	De	reCUrSo
representação	nº	296/18,	"Prefeitura	Municipal	do	rio	de	Janeiro	–	o	serviço	que	você	precisa,	utilizando	a	tecnologia	
que	você	já	conhece,	mas	com	a	segurança	que	só	a	Prefeitura	do	rio	pode	dar".
resultado:	alteração	por	unanimidade.

representação	nº	092/19,	“Chocolates	Garoto	e	Brinquedos	e	Bonecas	–	Lol	Surprise	Garoto”.
resultado:	advertência	por	unanimidade.

representação	nº	098/19,	“Merck	Sharp	&	Dohme	Saúde	animal	–	Bravecto.	o	único	que	pode	eliminar	carrapatos	e	
pulgas	da	sua	casa,	com	uma	dose”.
resultado:	alteração	por	unanimidade.

representação	nº	112/19,	“#partiusucesso	com	a	Prepara	Cursos	e	Maísa	Silva	–	Manifestação	da	geração	Z".	
resultado:	alteração	por	maioria	de	votos.

representação	nº	117/19,	“novo	rexona	Clinical	aerosol	–	não,	nunca,	em	hipótese	alguma	te	abandona”.
resultado:	alteração	por	unanimidade.

representação	nº	127/19,	“Cia.	Hemmer	–	Zero	lactose".	resultado:	alteração	por	unanimidade.
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	�a	direção	do	Conar	pediu	manifestação	do	Conselho	de	
Ética	sobre	eventuais	infrações	éticas	em	anúncio	em	internet	
de	ovos	de	chocolate	da	nestlé,	em	especial	ao	uso	de	efeitos	
visuais,	estimulando	crianças	a	baixarem	aplicativo	de	celular,	
e	apelo	imperativo	de	consumo.

em	 sua	 defesa,	 a	 anunciante	 informou	 que	 não	 dirige	
publicidade	a	menores	de	doze	anos,	tendo	o	anúncio	em	tela	
visado	público	adolescente	e	adulto.	informou	também	que	o	
aplicativo	oferecido,	de	realidade	aumentada,	tem	foco	edu-
cativo	e	que	a	sua	obtenção	não	depende	da	compra	do	pro-
duto.	negou	apelo	 imperativo	de	consumo	dirigido	a	menor	
de	idade.	

o	 relator	 acolheu	 os	 argumentos	 da	 defesa	 e	 propôs	 o	
arquivamento.	Seu	voto	foi	aceito	por	unanimidade.

“	aGora,	CoM	o	oVo	De	PÁSCoa	SUrPreSa,	
FiCoU	FÁCiL	Ter	oS	aniMaiS	PerTinHo	De	
VoCÊ”

•	 representação	nº	091/19
•	 autor:	Conar	por	iniciativa	própria	
•	 anunciantes:	nestlé	Brasil	
•	 relator:	Conselheiro	Mentor	Muniz	neto
•	 Primeira	e	Terceira	Câmaras
•	 Decisão:	arquivamento	
•	 Fundamento:	artigo	27,	nº	1,	letra	“a”,	do	rice	

CRIANÇAS E ADOLESCENTESoS	aCÓrDÃoS	De	
JUnHo/2019
Veja	resumo	dos	acórdãos	das	representações	
julgadas	em	junho	pelo	Conselho	de	Ética,	em	
sessão	plenária	seguida	por	reunião	das	Câmaras,	
dia	6,	em	São	Paulo.

Participaram	da	reunião	54	conselheiros:	João	Luiz	
Faria	netto,	presidente	do	Conselho	de	Ética,	

adriana	Pinheiro	Machado,	aline	amorim,	andré	Porto	
alegre,	antonio	Jesus	Cosenza,	antonio	Fadiga,	Átila	
Francucci,	Boris	Gris,	Bruno	Bonfanti,	Carolina	
Cortopassi,	Claudio	Kalim,	Cláudio	Paixão,	Cyd	
alvarez,	eliane	Quintella,	emanuel	Publio	Dias,	enrico	
Giannelli,	Fernanda	Tomasoni,	Guliver	Leão,	Hiram	
Biroli,	Kleber	de	almeida,	José	Francisco	eustáchio,	
José	Francisco	Queiróz,	José	Maurício	Pires	alves,	José	
Pereira	Guabiraba,	Larissa	Moré,	Licínio	Motta,	Luís	
Carlos	oliveira,	Luiz	Celso	de	Piratininga	Jr,	Luiz	
Fernando	Constantino,	Luiz	Lara,	Manoel	Zanzoti,	
Marcelo	Migliori,	Márcia	esteves,	Maria	Tereza	Sadek,	
Marlene	Bregman,	Mentor	Muniz	neto,	Mirella	Fadel,	
nelcina	Tropardi,	oscar	Mattos,	Paulo	Celso	Lui,	Paulo	
Chueiri,	Paulo	Zoega,	Patrícia	Barbelli,	Patrícia	Picolo,	
Paulo	Chueiri,	Pedro	renato	eckersdorff,	Percival	
Caropreso	Jr,	renata	Garrido,	renato	de	Souza	Dias,	
renato	Pereira,	rubens	da	Costa	Santos,	ruy	
Lindenberg,	Sérgio	Pompilio	e	Vanessa	Vilar.
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CRIANÇAS E ADOLESCENTES

	�Queixa	de	 consumidora	 residente	em	Guariba	 (SP)	moti-
vou	 esta	 representação,	 contra	 vídeo	 veiculado	 em	 redes	
sociais	 no	 qual	 o	 influenciador	 Luccas	 neto	 desembala	 50	
Kinder	ovos.	acompanhado	por	uma	criança,	ele	vai	mostran-
do	os	brinquedos	contidos	dentro	dos	ovos	e	ingerindo	uma	
grande	quantidade	de	chocolate.	Para	a	consumidora,	há	cla-
ro	desrespeito	na	peça	publicitária	em	relação	às	recomenda-
ções	do	Código	para	a	publicidade	de	produtos	e	serviços	des-
tinados	a	menores	de	idade.	além	disso,	como	notou	a	dire-
ção	do	Conar,	cabe	questionamento	sobre	a	correta	identifica-
ção	publicitária	do	anúncio.

em	sua	defesa,	o	influenciador	negou	tratar-se	de	publici-
dade	e	sim	de	unboxing,	formato	corriqueiro	no	meio.	 infor-

Ferrero	e	LUCCaS	neTo:	“LUCCaS	aBrinDo	
50	KinDer	oVoS”

mou	não	ter	sido	contratado	pela	Ferrero,	 tendo	ele	próprio	
adquirido	 os	 produtos	 mostrados.	 estas	 informações	 foram	
ratificadas	em	defesa	enviada	pela	Ferrero.

Tais	alegações	convenceram	os	 integrantes	da	Segunda	e	
Quarta	Câmaras	que,	por	maioria	de	votos,	deliberaram	pelo	
arquivamento	da	representação,	seguindo	proposta	do	relator.	

a	direção	do	Conar	recorreu	da	decisão	levando-a	à	Câma-
ra	especial	de	recursos.	Lá,	por	maioria	de	votos,	deliberou-se	
pela	 alteração	 agravada	 por	 advertência	 aos	 anunciantes,	
atendendo	à	proposta	do	autor	do	voto	divergente.	ele	levou	
em	conta	a	natureza	do	produto	–	uma	guloseima	destinada	
a	crianças	de	pouca	idade	–,	o	evidente	estímulo	ao	consumo	
exagerado	do	produto	e	o	fato	de	a	Ferrero	não	ter	adotado	
qualquer	providência	para	retirar	o	vídeo	do	ar,	o	que	lhe	seria	
possível,	dado	ser	a	proprietária	da	marca.

apenas	 a	 Ferrero	 recorreu	 da	 decisão,	 apoiando	 o	 seu	
pedido	no	fato	de	ter	ficado	comprovado	que	ela	não	contra-
tou	a	veiculação.	estas	e	outras	alegações	não	convenceram	
a	maioria	dos	48	conselheiros	que	participaram	da	 reunião	
plenária	do	Conselho	de	Ética,	onde	são	julgados	os	recursos	
extraordinários.	Por	20	votos	a	18,	deliberou-se	pela	manu-
tenção	da	recomendação	anterior.

•	 representação	nº	106/18,	em	recurso	extraordinário
•	 autor:	Conar	mediante	queixa	de	consumidor	
•	 anunciantes:	Ferrero	do	Brasil	e	Luccas	neto
•	 relatores:	Conselheiros	Herbert	Zeizer,	Vitor	Morais	de	

andrade	e	José	Maurício	Pires	alves	(votos	vencedores)
•	 Segunda	e	Quarta	Câmaras,	Câmara	especial	de	

recursos	e	Plenária	do	Conselho	de	Ética
•	 Decisão:	alteração	e	advertência	
•	 Fundamento:	artigos	1º,	3º,	6º,	9º,	28,	30,	37	e	50,	

letra	“a”,	do	Código	e	seu	anexo	H

oS	aCÓrDÃoS	De	JUnHo	/	2019
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	�a	direção	do	Conar	propôs	representação	contra	anúncio	
da	 Ferrero	 veiculado	 pelo	 Brinquedos	 e	 Bonecas,	 canal	 de	
redes	 sociais,	 por	 considerar	 deficiente	 a	 sua	 identificação	
publicitária,	o	uso	de	apelo	imperativo	de	consumo	dirigido	a	
menores	de	idade	e	o	estímulo	ao	consumo	excessivo	de	ali-
mentos,	todas	práticas	reprovadas	pelo	Código.

em	 sua	 defesa,	 a	 Ferrero	 informou	 que	 a	 postagem	 foi	
espontânea	e	que	respeita	de	forma	estrita	as	recomendações	
da	ética	publicitária.	

Diante	dos	termos	da	defesa,	o	relator	propôs	o	arquiva-
mento,	sendo	acompanhado	por	maioria	de	votos.

•	 representação	nº	093/19
•	 autor:	Conar	por	iniciativa	própria	
•	 anunciantes:	Ferrero	do	Brasil	e	Brinquedos	e	Bonecas
•	 relator:	Conselheiro	Percival	Caropreso
•	 Quinta,	Sexta,	Sétima	e	oitava	Câmaras
•	 Decisão:	arquivamento	
•	 Fundamento:	artigo	27,	nº	1,	letra	“a”,	do	rice 	�Consumidor	de	Juiz	de	Fora	(MG)	considerou	ofensivo	títu-

lo	acima,	de	anúncio	em	e-mail	marketing	da	editora	Globo.	
a	 anunciante	 defendeu-se,	 considerando	 que	 o	 anúncio,	

quando	visto	em	sua	integralidade,	e	não	apenas	em	seu	títu-
lo,	 não	 incorre	 em	ofensa	aos	 consumidores.	o	 título,	 infor-
mou	a	defesa,	refere-se	a	uma	frase	de	um	famoso	investidor	
americano.

o	relator	concordou,	em	linhas	gerais,	com	os	argumentos	
da	defesa	e	propôs	o	arquivamento,	sendo	acompanhado	por	
unanimidade.

“	eDiTora	GLoBo	–	SaLDo	Do	Dia	–	nÃo	
SeJa	UM	iDioTa	noS	inVeSTiMenToS”

“	Ferrero	e	BrinQUeDoS	e	BoneCaS	–	
SUrPriSe	LaDYBUG	aBrinDo	2	oVoS	De	
PÁSCoa	SUrPreSa	MiraCULoUS	aS	
aVenTUraS	De	LaDYBUG”

•	 representação	nº	113/19
•	 autor:	Conar	mediante	queixa	de	consumidor	
•	 anunciante:	editora	Globo
•	 relator:	Conselheiro	José	Francisco	eustachio
•	 Quinta,	Sexta,	Sétima	e	oitava	Câmaras
•	 Decisão:	arquivamento	
•	 Fundamento:	artigo	27,	nº	1,	letra	“a”,	do	rice

CRIANÇAS E ADOLESCENTES RESPEITABILIDADE
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	�Consumidora	 de	 Lajeado	 (rS)	 considerou	 haver	 apelo	
excessivo	à	sensualidade	em	anúncio	em	redes	sociais	divul-
gando	trajes	de	banho	para	crianças.

a	anunciante	negou	a	interpretação	da	consumidora,	mas	
retirou	do	anúncio	a	foto	que	motivou	a	reclamação.

Por	maioria	de	votos,	o	Conselho	de	Ética	deliberou	pelo	
arquivamento	da	representação,	seguindo	proposta	do	autor	
do	 voto	 vencedor	 que	 concordou	 em	 linhas	 gerais	 com	 a	
defesa.

“	Siri	KiDS	–	JÁ	reSerVoU	UM	LUGarZinHo	
Para	o	noSSo	#QUinTaL?!”

	�no	entendimento	da	direção	do	Conar,	anúncio	em	mídia	
exterior	 de	 Smirnoff	 ice	 extrapola	 em	 ilustração	 e	 texto	 as	
recomendações	do	Código	para	a	publicidade	do	gênero.

em	sua	defesa,	a	anunciante	alegou	que	não	houve	des-
respeito	à	norma	ética,	mas	apenas	uma	adequação	à	 lin-
guagem	do	anúncio	principal	da	campanha	de	relançamen-
to	do	produto.

a	relatora	de	primeira	instância	não	concordou	com	este	e	
outros	 argumentos	 da	 defesa.	 Por	 isso,	 propôs	 a	 sustação,	
voto	aprovado	por	maioria.	ela	lembrou	que	a	imagem	de	fun-
do,	 onde	 aparece	 um	 skate,	 remete	 a	 tema	de	 interesse	 de	
crianças	e	adolescentes.	

a	 Diageo	 recorreu	 da	 decisão	 e,	 na	 segunda	 instância,	
viu	 o	 seu	 pleito	 parcialmente	 acolhido.	 Por	 unanimidade,	
seguindo	proposta	do	relator	do	recurso,	deliberou-se	pela	
alteração	da	peça	publicitária,	apenas	com	a	eliminação	da	
imagem	do	skate.

“	DiaGeo	–	noVa	eMBaLaGeM.	noVo	
LÍQUiDo.	SaBor	oriGinaL”

•	 representação	nº	273/18,	em	recurso	ordinário
•	 autor:	Conar	por	iniciativa	própria	
•	 anunciante:	Diageo	Brasil
•	 relatores:	Conselheiros	Cinthia	ambrogi	e	Luís	Carlos	

oliveira
•	 Primeira	e	Terceira	Câmaras	e	Câmara	especial	de	

recursos	
•	 Decisão:	alteração	
•	 Fundamento:	artigos	1º,	3º,	6º	e	50,	letra	“a”,		

do	Código	e	seu	anexo	T

•	 representação	nº	114/19	
•	 autor:	Conar	mediante	queixa	de	consumidor	
•	 anunciante:	Siri	Moda	Praia
•	 Voto	vencedor:	Conselheiro	Paulo	Celso	Lui
•	 Segunda	e	Quarta	Câmaras
•	 Decisão:	arquivamento	
•	 Fundamento:	artigo	27,	nº	1,	letra	“a”,	do	rice
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	�anúncio	em	mídia	exterior	de	whisky	excede,	no	entendi-
mento	de	consumidor	de	Goiânia,	as	recomendações	da	ética	
publicitária	 para	 a	 publicidade	 do	 gênero	 e	 expondo	 ainda	
uma	afirmação	de	superioridade	sem	a	devida	comprovação.

a	Diageo	defendeu-se,	explicando	os	contornos	do	anúncio	
e	 considerando-o	 conforme	 às	 recomendações	 do	 Código.	
Quanto	à	alegação,	informou	haver	disclaimer	na	peça	publi-
citária,	fundamentando-a.

a	autora	do	voto	vencedor,	porém,	considerou	que	o	texto	
do	 anúncio	 não	 corresponde	 ao	 slogan	 do	 produto,	 como	
pedido	pela	norma	ética.	Por	isso,	propôs	a	alteração,	sendo	
acompanhada	por	maioria	de	votos.

a	Diageo	 recorreu	da	decisão,	 considerando	que	não	há	
veto	no	Código	à	coexistência	de	dois	slogans	em	um	anún-
cio	em	mídia	exterior.	este	argumento,	porém,	não	convenceu	
a	relatora	do	recurso	ordinário.	ela	revisou	vários	anúncios	da	
campanha	do	whisky	notando	que	o	título	acima	só	eventu-
almente	foi	usado	nos	anúncios.	ela	propôs	a	sustação,	sen-
do	acompanhada	por	unanimidade.

•	 representação	300/18,	em	recurso	ordinário	
•	 autor:	Conar	mediante	queixa	de	consumidor	
•	 anunciante:	Diageo	Brasil	
•	 relatoras:	Conselheiras	Tânia	Pavlovsky	e	Patrícia	Picolo
•	 Segunda	Câmara	e	Câmara	especial	de	recursos	
•	 Decisão:	Sustação	
•	 Fundamento:	artigos	1º,	3º,	6º,	23,	27	e	50,	letra	“c”,		

do	Código	e	seu	anexo	a

	�Consumidor	 niteroiense	 viu	 sinais	 de	 enganosidade	 em	
anúncio	em	internet	da	Claro.	o	acesso	ao	conteúdo	de	revis-
tas	oferecido	como	complemento	das	assinaturas	de	serviços	
de	telefonia	celular	não	é	geral	como	sugere	o	anúncio,	estan-
do	condicionado	ao	tipo	de	plano	do	assinante.

em	 sua	 defesa,	 a	 Claro	 negou	 enganosidade;	 confirmou	
haver	diferenciação	no	acesso	aos	 títulos	conforme	o	plano,	
mas	considerou	que	o	anúncio	explica	convenientemente	os	
limites	da	oferta.

o	relator,	porém,	deu	razão	ao	consumidor,	recomendando	
a	alteração,	para	que	seja	melhor	explicada	a	que	títulos	de	
revistas	referem-se	os	diferentes	planos	da	Claro.	Seu	voto	foi	
aceito	por	unanimidade.	

“	CLaro	–	BanCa”“	oLD	Parr	–	o	WHiSKY	12	anoS	MaiS	
VenDiDo	Do	BraSiL”

•	 representação	nº	074/19
•	 autor:	Conar	mediante	queixa	de	consumidor	
•	 anunciante:	Claro
•	 relator:	Conselheiro	Cláudio	Kalim
•	 Segunda	e	Quarta	Câmaras	
•	 Decisão:	alteração	
•	 Fundamento:	artigos	1º,	3º,	6º,	23,	27	e	50,	letra	“b”,		

do	Código	

RESPONSABILIDADE SOCIAL VERACIDADE
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VERACIDADE

	�Consumidor	 residente	em	Santos	 (SP)	queixou-se	no	site	
do	Conar	de	anúncio	veiculado	em	internet	promovendo	ser-
viço	de	wi-fi	da	Claro.	o	consumidor	questiona	a	apresenta-
ção	das	alegações	de	velocidade	do	serviço.	

em	 sua	 defesa,	 a	 Claro	 explicou	 os	 contornos	 da	 oferta,	
considerando	que	elas	estão	convenientemente	apresentadas.	

a	 relatora	 aceitou	 as	 explicações	 da	 defesa	 e	 propôs	 o	
arquivamento	 da	 representação,	 sendo	 acompanhada	 por	
unanimidade.

“	CLaro	–	Wi-Fi	PLUS	–	TeCnoLoGia	É	Ter	
ConeXÃo	MaiS	rÁPiDa	e	Maior	CoBerTUra”

	�Consumidor	 de	 São	 Borja	 (rS)	 enviou	 queixa	 ao	 Conar,	
considerando	 haver	 enganosidade	 em	 anúncio	 em	 redes	
sociais.	o	produto	ofertado	era	ilustrado	com	imagem	que	não	
correspondia	a	ele.

a	Dafiti	defendeu-se,	considerando	que	a	oferta	está	con-
venientemente	explicada.

o	relator	aceitou	os	argumentos	da	defesa	e	concluiu	pela	
recomendação	 de	 arquivamento,	 sendo	 acompanhado	 por	
unanimidade.

“	DaFiTi	–	2	PareS	De	TÊniS	Por	r$	159”

•	 representação	nº	087/19
•	 autor:	Conar	mediante	queixa	de	consumidor	
•	 anunciante:	Dafiti
•	 relator:	Conselheiro	José	Pereira	Guabiraba
•	 Segunda	e	Quarta	Câmaras	
•	 Decisão:	arquivamento	
•	 Fundamento:	artigo	27,	nº	1,	letra	“a”,	do	rice

•	 representação	nº	079/19
•	 autor:	Conar	mediante	queixa	de	consumidor	
•	 anunciante:	Claro
•	 relatora:	Conselheira	Mirella	Fadel
•	 Primeira	e	Terceira	Câmaras	
•	 Decisão:	arquivamento	
•	 Fundamento:	artigo	27,	nº	1,	letra	“a”,	do	rice

oS	aCÓrDÃoS	De	JUnHo	/	2019
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VERACIDADE

	�Consumidor	questionou	a	veracidade	da	oferta	"Como	um	
hippie	do	equador	que	 falava	7	 idiomas	me	ensinou	a	 falar	
inglês	em	apenas	8	semanas”,	presente	em	anúncio	em	inter-
net	do	Método	inglês	rápido.	a	direção	do	Conar	notou	tam-
bém	promessa	de	promoção	profissional	e	melhoria	salarial,	o	
que	não	deve	ser	objeto	de	pregão	publicitário	sem	compro-
vação,	conforme	recomendação	do	Código.

em	sua	defesa,	a	anunciante	explicou	a	estrutura	do	curso	
oferecido,	 não	 considerando	 haver	 exageros	 e	 enviando	
alguns	depoimentos	de	alunos,	comprovando	as	alegações.

nenhuma	 das	 alegações	 da	 defesa	 foram	 aceitas	 pelo	
relator,	 que	 recomendou	 a	 sustação	 do	 anúncio	 até	 que	
sejam	trazidas	comprovações	sobre	a	sua	eficiência.	Seu	voto	
foi	aceito	por	unanimidade.

•	 representação	nº	088/19
•	 autor:	Conar	mediante	queixa	de	consumidor	
•	 anunciante:	Método	inglês	rápido
•	 relator:	Conselheiro	Mentor	Muniz	neto
•	 Primeira	e	Terceira	Câmara	
•	 Decisão:	Sustação	
•	 Fundamento:	artigos	1º,	3º,	6º,	23,	27	e	50,	letra	“c”,		

do	Código	e	seu	anexo	B
	�Consumidor	de	Maceió	(aL)	questionou	a	veracidade	da	

promessa	de	anúncio	em	internet	e	redes	sociais,	de	ganhos	
de	r$	100	mil	em	sete	dias	a	partir	de	participação	em	even-
to	 denominado	“Masterclass”,	 incentivando	 o	 empreende-
dorismo.

em	sua	defesa,	as	anunciantes	informaram	os	contornos	do	
anúncio	e	do	evento	que	divulga,	explicando	que	ele	é	gratui-
to	a	quem	o	assiste	pela	internet.

o	 relator,	 entendendo	 que	 as	 técnicas	 e	 informações	
empregadas	na	peça	publicitária	não	atentam	contra	o	Códi-
go,	 recomendou	 o	 arquivamento	 da	 representação,	 sendo	
acompanhado	por	unanimidade.	

“	iGniÇÃo	DiGiTaL	e	inFoSToCKS”“	MÉToDo	inGLÊS	rÁPiDo”

•	 representação	nº	109/19
•	 autor:	Conar	mediante	queixa	de	consumidor	
•	 anunciantes:	ignição	Digital	e	infostocks
•	 relator:	Conselheiro	Marcelo	Migliori
•	 Quinta,	Sexta,	Sétima	e	oitava	Câmaras
•	 Decisão:	arquivamento	
•	 Fundamento:	artigo	27,	nº	1,	letra	“a”,	do	rice



	 106	 Janeiro	2020	•	n.	220 	 Janeiro	2020	•	n.	220	 106	 Janeiro	2020	•	n.	220	 107

aLÉM	DeSSaS,	Foi	JULGaDa	eM	JUnHo	a	
SeGUinTe	rePreSenTaÇÃo,	QUe	Se	
enConTra	eM	FaSe	De	reCUrSo
representação	nº	108/19,	“Multilab	–	Se	tá	na	cara	que	
é	gripe,	Multigrip”.	
resultado:	alteração	por	maioria	de	votos.

BoLeTiM	Do	Conar

	�Material	promocional	das	Lojas	riachuelo	com	a	chama-
da	acima	foi	questionado	no	Conar	pela	concorrente	Lojas	
renner,	que	alega	usar	desde	2010	a	expressão	“Meu	car-
tão”	 em	 serviço	 financeiro	 oferecido	 aos	 clientes.	 reunião	
de	 conciliação	 entre	 as	 partes	 promovida	 pelo	 Conar	 não	
resultou	em	acordo.

em	sua	defesa,	Lojas	riachuelo	afirmou	inexistir	direitos	de	
exclusividade	ao	uso	das	duas	palavras	em	publicidade.	Men-
cionou	ainda	o	fato	de	o	material	promocional	ser	destinado	
àqueles	que	já	possuem	o	cartão,	não	atingindo	os	usuários	
dos	serviços	das	Lojas	renner.

o	relator	ponderou	em	seu	voto	o	fato	de	a	denunciante	
não	ter	obtido	até	o	momento	direitos	sobre	a	expressão	jun-
to	às	autoridades	marcárias.	Do	ponto	de	vista	ético,	conside-
rou	 não	 ser	 possível	 creditar	 à	 denunciante	 exclusividade	
sobre	 a	 expressão.	 Propôs	 o	 arquivamento,	 sendo	 acompa-
nhado	por	unanimidade.

“	LoJaS	riaCHUeLo	–	MeU	CarTÃo	DÁ	
SorTe”

•	 representação	103/19
•	 autora:	Lojas	renner
•	 anunciante:	Lojas	riachuelo
•	 relator:	Conselheiro	José	Francisco	Queiroz
•	 Segunda	e	Quarta	Câmaras
•	 Decisão:	arquivamento	
•	 Fundamento:	artigo	27,	nº	1,	letra	“a”,	do	rice

oS	aCÓrDÃoS	De	JUnHo	/	2019
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as	representações	éticas	julgadas	pelo	Conselho	de	Ética	do	Conar	em	2019

APELOS DE SUSTENTABILIDADE
Título do anúncio Processo  

ético nº
Boletim do 
Conar nº

nestlé	Brasil	–	o	canudinho	de	nescau	é	100%	reciclável 206/19 220

ro:	recurso	ordinário		/		re:	recurso	extraordinário

DIREITOS AUTORAIS
Título do anúncio Processo  

ético nº
Boletim do 
Conar nº

Coopatos	–	Trade	Dress 265/17	(re) 219

embalagem	rayovac	Bumblebee 050/19 219

Hinode	–	Shake	HnD 301/18 219

Lojas	riachuelo	–	Meu	cartão	dá	sorte 103/19 220

o	Boticário	–	o	mundo	fica	mais	bonito	com	todas	as	cores	e	amores! 168/19 220

Seleção	de	ofertas	Chevrolet 137/19 220

IDENTIFICAÇÃO PUBLICITÁRIA
Título do anúncio Processo  

ético nº
Boletim do 
Conar nº

adaptogen	Science	e	Juju	norremose	–	De	volta	ao	pump 259/19 220

ana	Clara	e	o	Boticário	–	Chegando	com	mais	produtos	da	@quemdisseberenice	que	eu	
amo	de	paixão

233/18 219

B2W	–	ovos	de	Páscoa	da	Peppa! 090/19 220

Biossance	e	Luciana	Tranchesi	–	Biossance 257/19 220

Cálamo	e	Marina	ruy	Barbosa	–	Momento	chega	lá	e	@eudoraoficial 075/19 219

Camil	–	Promoção	Vem	Pra	Mesa	Brasil	com	ana	Maria	Braga 124/19 220

Danone	e	Caio	Castro	–	#meumomentooikos 066/19 219

erlania	e	Valentina,	Mattel	do	Brasil	e	Centro	atacadista	Barão	–	Valentina	em	uma	história	
engraçada	da	guitarra	de	brinquedo	da	Barbie

238/19 220

Globo	Conde	nast	e	Guy	Puglisi	instituto	odontológico	–	#vogue	apresenta 179/19 220

Helena	Lunardelli,	Paquetá	e	LVMH	–	#amorecapodarte,	Diorparfums	e	Diormakeup 166/19 220

Kellogg,	@rodpocket	e	Ygor	Freitas:	Curta-se:	Vc	come	Sucrilhos	com	iogurte...	e	outras 151/19 220

Lu	Tranchesi,	Lala	rudge	e	Beleze	&	oliveira	–	@skeltcosmetics 153/19 220

Marcelo	de	azevedo	–	Blow	Hair	e	Carol	Peixinho	–	Blow	Gummies 181/19 220

Missiato	e	Cocielo	–	Sexta-feira,	né?	@coroteoficial 104/19 220
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ro:	recurso	ordinário		/		re:	recurso	extraordinário

CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
Título do anúncio Processo  

ético nº
Boletim do 
Conar nº

atlas	e	Critical	Mass	–	atlas	Quantum 159/19 220

Candide	–	Five	Surprise	–	Baby	Secrets	–	Lol	Surprise 261/18 219

Chocolates	Garoto	e	Brinquedos	e	Bonecas	–	Lol	Surprise	Garoto 092/19	(ro) 220

Churrascaria	rodeio 271/18 219

Dia	das	Crianças	C&a	–	Leve	4	e	pague	2 235/19 220

Dia	das	Crianças	Tobby	Máximo 237/19 220

Dreher	Cervejas	especiais	–	Cervejaria	Gram	Bier	–	Fábrica	de	cerveja 085/19 220

DTC	Toys	–	Pikmipops	–	Twozies 262/18 219

eztec	e	Colégio	emilie	de	Villeneuve	–	artis	Jd.	Prudência 267/19 220

Facebook	Grupos 249/19 220

Ferrero	e	Brinquedos	e	Bonecas	–	Surprise	Ladybug	abrindo	2	ovos	de	Páscoa	Surpresa 093/19 220

Ferrero	e	Luccas	neto:	Luccas	abrindo	50	Kinder	ovos 106/18	(re) 220

Geladinho,	uma	delícia	tropical	do	Brasil.	Como	Devassa,	a	puro	malte	tropical 234/19 220

ioiô	Capcom	–	eu	tenho,	você	não	tem 059/19 219

Lojas	eskala	–	Dia	das	Crianças	eskala 241/19 220

Lol	Surprise	com	Pop	Up	Store	é	mais	que	diversão.	É	Candide	e	Lol	Bling	Surprise	é	mais	que	
diversão.	É	Candide

244/19 220

Ministério	da	Saúde	adverte:	não	usar	canetas	newpen	pode	causar	notas	baixas 253/19 220

nestlé	Brasil	–	agora,	com	o	ovo	de	Páscoa	surpresa,	ficou	fácil	ter	os	animais	pertinho	
de	você

091/19 220

ovos	de	Páscoa	2019	Cacau	Show,	novidades	e	brindes 094/19 219

Pá	pé	pio	é	na	Casa	Pio 242/19 220

IDENTIFICAÇÃO PUBLICITÁRIA
Título do anúncio Processo  

ético nº
Boletim do 
Conar nº

rosa	Chá	e	Lala	rudge	–	Já	pensando	nas	minhas	férias 150/19 220

Sunny	Brinquedos	e	Luluca	–	Montando	Petz	super	raros	(Twisty	Petz) 084/19 220

TiM	Celular	–	#meupostvalemuito 231/19 220

Top	Bartender,	anitta	e	Coca-Cola	–	anitta	–	Coca-Cola 081/19 220

Unilever	Brasil	e	Fernanda	Gentil	–	#novoomo	@omobrasil 152/19 220

Virazóm,	Coisas	de	orlando,	Diego	de	araújo	Talberg	e	Priscila	Ferreira	Leme	Talberg	–	Virazóm 219/18 219
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as	representações	éticas	julgadas	pelo	Conselho	de	Ética	do	Conar	em	2019

CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
Título do anúncio Processo  

ético nº
Boletim do 
Conar nº

real	Presentes	–	Dia	das	Crianças	–	Blast	Popper 239/19 220

W.o.	Peran	–	Muscle	Full	–	Construindo	um	futuro	saudável 167/19 220
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ro:	recurso	ordinário		/		re:	recurso	extraordinário

RESPONSABILIDADE SOCIAL
Título do anúncio Processo  

ético nº
Boletim do 
Conar nº

7	Play	–	Wallababie	–	Quero	proteger	meu	bebê 012/19 219

absolut	–	Quando	o	ódio	divide,	o	amor	resiste 287/18 219

alarmes	Verisure 279/18 219

amazzoni	Gin 207/19 220

ambev	–	#brahmamepatrocina 255/19 220

ambev	–	não	chegou	–	a	puro	malte	que	desceria	redondo 035/19	(ro) 219

ambev	–	não	chegou	Skol	Puro	Malte 040/19 219

ambev	–	o	melhor	presente	é	estar	sempre	presente 319/18	(ro) 219

ambev	–	Skol	–	#quemviververão 001/19	(ro) 219

ambev	–	Skol	–	Pablo	Vittar 021/19 219

ambev	e	anita	–	em	homenagem	ao	funk,	a	nova	Beats	É	150	BPM... 248/19 220

ambev	e	anitta	–	Skol	Beats 083/19 220

ambev	e	Bode	do	nô	–	a	cerveja	mais	gelada 283/18 219

ambev	e	F.nazca	S&S	–	Skol	–	Comercial	fake	da	suposta	puro	malte 006/19 219

amil	nem	mais,	nem	menos 313/18 219

arbor	e	Kondzilla	Filmes	–	MC	MM	e	DJ	rD	–	Só	vai 057/19 219

B2W	–	Vem	levar	para	casa	os	melhores	smartphones,	PC's	e	muito	mais 120/19 220

Bacardi	Martini	Brasil	e	anitta	–	Bacardi	e	Bombay	Sapphire 082/19 220

Banco	do	Brasil	e	WMcCann	–	#pronto	falei 105/19 220

Banco	Pan	–	o	melhor	crédito	consignado	é	o	que	te	respeita 197/19 220

Beefeater	London	Pink	–	Pink	your	gin 312/18 219

Carrefour	–	Compre	48	un.	de	Heineken	e	ganhe	uma	toalha 128/19 220

CBn	–	Condenações 288/18 219

Cervejaria	Petrópolis	–	itaipava	–	Bode	Gaiato 141/19 220

CGMP	–	Centro	de	Gestão	de	Meios	de	Pagamento	–	Com	ou	Sem	Parar 324/18 219

Clube	de	Tiro	de	Vila	Velha	–	CTVV 014/19 219
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Diageo	Brasil	–	red	is	the	new	bottle	–	Faça	a	sua	agora	em	Thebar.com.br 191/19 220

Diageo	Brasil	–	Celebre	com	o	novo	drink	Johnnie	Highball 323/18 219

Diageo	Brasil	–	nova	embalagem.	novo	líquido.	Sabor	original 273/18	(ro) 220

Diageo	Brasil	–	old	Parr	–	o	whisky	12	anos	mais	vendido	do	Brasil 300/18	(ro) 220

Diageo	Brasil	–	White	Walker	by	Johnnie 030/19 219

Divcom	Pharma	–	Lipomax	Casamento 311/18 219

É	Big,	é	Big,	é	Big	Mac 280/18 219

emporium	São	Paulo	–	ofertas	do	Mês 055/19 219

e-Vino	–	5	por	129 013/19 219

FCa	Fiat	Chrysler	e	Sunset	DDB	–	novo	Jeep	renegade	–	o	Que	você	faria	se	tivesse	o	dom	
de	nunca	se	perder

049/19 220

Gás	extra	para	virar	a	noite	jogando	–	Coca-Cola	Café 192/19 220

Globosat	–	Canal	Combate 317/18	(ro) 220

Grand	Cru	Bela	Cintra	–	escorihuela	Familia	Gascón	Malbec	2017	por	r$69,90 139/19 220

Guerreiros	Clube	do	Tiro 064/19 220

Guerreiros	Clube	do	Tiro	–	Vila	Velha	–	o	preço	da	liberdade	é	a	eterna	vigilância 203/19 220

Heineken	Brasil	–	Pilotos,	aqueçam	seus	motores 115/19 220

Heineken	Brasil	–	Carnaval	com	amstel	–	aí	sim 041/19 219

Heineken	e	JWT	–	À	vontade	–	amstel 204/19 220

Juul	Br 161/19 220

Kustom	Burgers	–	Sensações	opala 024/19 220

La	Cave	Wine	Bar	–	Vinho	é	mais	barato	que	terapia 236/18 219

Missiato	–	Corote	Sabores 065/19 219

Missiato	–	Corote	Sabores 110/19 220

Mobly	–	Frete	grátis	para	todo	o	Sudeste 157/19 220

P&G	–	Um	clique	=	1	dia	de	água	pura 140/19 220

Pepsico	–	Para	todos	os	bolsos 218/19 220

Pernod	ricard	e	Kondzilla	Filmes	–	orloff	feat.	Kondzilla 056/19 219

Peugeot	e	Betc	Brasil	–	Descubra	as	respostas	na	estrada	–	novo	SUV	Peugeot	2008 132/19 220

Philip	Morris	–	Precisamos	falar 262/19 220

Pitú	–	Um	dia	é	da	resenha,	o	outro	também 149/19 220
ro:	recurso	ordinário		/		re:	recurso	extraordinário
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2B	–	White	Max	Clareador	Dental 095/19 220

5G	–	TiM	pronta	para	o	futuro 182/19 220

abbott	–	Freestyle	Libre 188/19 220

abbott	Laboratórios	–	Synthroid	–	Compre	3	meses	de	tratamento	com	33%	de	desconto 180/19 220

active	indústria	de	Cosméticos	–	Fraldas	Pom	Pom	–	Proteção	de	mãe 036/19 220

alamar	–	Confirme 148/18	(ro) 220

alero	Drink 159/18 219

ambev	e	Bullet	–	SoS	Skol	–	apertou,	chegou,	maratonou 189/19 220

ambev	e	Gol	Linhas	aéreas	–	Gol	por	preço	de	Brahma 148/19 220

anunciar	imóveis	grátis	–	anuncie	no	Zap 291/18 219

app	Caixa	–	Merchandising	–	Domingão	do	Faustão 225/18 219

app	Globoplay	–	É	grátis 193/19 220

aviso	Geral	Toy	Formaturas	–	Lote	promocional 205/19 220

B2W	e	Google	–	Zenfone	5Z 118/19 220

RESPONSABILIDADE SOCIAL
Título do anúncio Processo  

ético nº
Boletim do 
Conar nº

rádio	Menina	89,9	FM	–	48%	ouvem	ou	já	ouviram	a	nova	programação;	97%	acham	Bom/
Ótimo

154/19 220

rádio	Táxi	Capital	Fortaleza	–	aPP	Capital	Táxi 155/19 220

renault	do	Brasil	e	DPZ&T	–	renault	Kwid 015/19 219

rock	in	rio	e	artplan	–	rock	World	–	rock	in	rio	2019 286/18 219

Schin	–	Promoção	achou,	Ganhou! 276/18 219	

Skol	–	BTS	–	Bora	tomar	uma	Skol 125/19 220

Supermercados	Mambo	–	onde	o	melhor	da	vida	acontece 011/19 219

Taurus	–	Toda	linha	de	produtos	com	20	%	de	desconto 217/19 220

Tesão	de	Vaca 022/19 219

Tribunal	Superior	eleitoral	e	Mullen	Lowe	Brasil	–	Viagem 309/18 219

WBeer	–	W2W 072/19 219

Zero47	Bar	e	Storm	Hip	Hop	–	Storm	apresenta	abertura	de	verão	no	Zero47 044/19 220

ro:	recurso	ordinário		/		re:	recurso	extraordinário
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Banco	Santander	Brasil	–	Promoção	Ping	Pong	de	Prêmios 038/19 219

Banco	Santander	Brasil	–	Santander	Master 086/19 220

Banco	Santander	Brasil	e	Suno	–	Seu	imóvel	com	a	menor	taxa	do	Brasil	–	7,99%	ao	ano 184/19 220

Banco	Santander	Brasil	e	Y&r	–	Din	Din	Santander 251/19 220

Beleza.com	e	elegância	Dist.	de	Cosméticos	–	É	hora	de	conhecer	o	nude	rosado	mais	
versátil	que	você	já	viu

318/18 219

Bio	Perry	e	Saiu	no	Jn	–	Mulher	morreu	aos	49	anos	porque	estava	acima	do	peso.	e	você?	
Quando	vai	emagrecer?

211/19 220

Bio	ritmo	–	#sem	desculpas	–	30	dias	r$	149 165/19 220

Biscoito	Maizena 232/18	(ro) 219

Bluefit	academias	de	Ginástica	–	Maio	taxa	zero	Bluefit 106/19 220

Brasil	Pré-Pagos,	Brazilian	Business	Cartões	Pré-Pagos,	LH1010	Serviços	de	Correspondente	
Bancário	–	Simplic	e	Thais	Morandim	Granito	augusto	–	Cartão	BBB	Visa	sem	análise	e	outros

123/19 220

Brasil	Prepara	Concursos	–	Curso	100%	gratuito	para	Santa	rita 315/18 219

Brasil	Trader	–	Faça	o	seu	dinheiro	render	mais	e	conquiste	sua	independência	financeira 134/19 220

BrVita	–	neutrodrink 258/18 219

Burger	King	–	Só	r$	5,00	cada 171/19 220

Burger	King	e	David	Brasil	–	King	em	dobro 010/19 219

Camarão	in	Box 070/19 220

Camila	Monteiro	–	receita	do	chá	emagrecedor 162/19 220

Caoa	Chery	e	Yellow	Mountain	–	D21	Motors	–	arrizo	5 026/19 219

Cellula	Mater	–	Unidades	em	toda	a	Baixada	Santista 208/19 220

Centro	Universitário	Facisa	–	nota	máxima	no	MeC	–	5	excelência 254/19 220

Centro	Universitário	itajubá	–	Fepi	é	conceito	máximo	no	MeC 190/19 220

Centro	Universitário	Sudoeste	Paulista	–	Seja	um	universitário	de	verdade 216/19 220

Claro	–	35	mega	por	79,00/mês 009/19 219

Claro	–	Banca 074/19 220

Claro	–	Banda	líder	em	ultravelocidade	com	fibra	ótica 186/19 220

Claro	–	Prezão	r$	9,99	por	semana 054/19 219

Claro	–	Velocidade	MBPS 260/19 220

Claro	–	Wi-Fi	Plus	–	Tecnologia	é	ter	conexão	mais	rápida	e	maior	cobertura 079/19 220
ro:	recurso	ordinário		/		re:	recurso	extraordinário
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Clear	Corretora	–	Grupo	XP	–	a	1ª	com	corretagem	zero	de	verdade 219/19 220

Clube	Saúde	&	Bem	estar	–	Devolução	garantida 308/18 219

Clube	Saúde	&	Bem	estar	–	Keto	Boost 051/19 219

Cnova	–	retira	rápido	–	Compre	agora	e	retire	em	2H 078/19	(ro) 220

Cnova	–	retira	rápido	e	compre	agora	e	retire	em	2H 078/19 219

Colgate-Palmolive	–	nada	é	mais	eficaz	que	Colgate	Total	12 228/18	(ro) 219

ConectCar	e	Petróleo	ipiranga	–	Você	adquire	seu	ConectCar	por	r$40,00	e	a	ipiranga	
devolve	r$40,00	em	créditos	ao	ativar	seu	adesivo

058/19	(ro) 220

Cosmed	–	Benegrip	combate	todos	os	sintomas	da	gripe 160/19	(ro) 220

Coxinha	ragazzo 314/18 219

Cube	TV	Brasil,	Davi	Jones	e	Google	–	anuncio	orgulhosamente	a	parceria	com	Cube	TV 320/18 219

CVC	Brasil	–	Buenos	aires	a	partir	de	r$251 289/18 219

CVC	Brasil	–	Hotel	–	Taxas	inclusas 043/19 219

Dafiti	–	2	pares	de	tênis	por	r$	159 087/19 220

Danone	–	aptamil	active	–	Menos	tempo	de	choro,	mais	tempo	de	tranquilidade	para	os	pais 096/19	(ro) 220

Davene	–	La	Flore	e	La	Fruta	–	Benefícios	da	base	vegetal 146/19	(ro) 220

DDn,	Capital	Mídia	e	Vitchegui	–	Delinea	Corpus 130/19 220

Dell	Computadores	–	Dell	advantage 097/19 220

Desinchá	e	Gabriela	Pugliesi 294/18 219

Domino´s	Pizza	–	50%	de	desconto	em	qualquer	pizza 131/19 220

Drogaria	São	Paulo	–	Kit	10	fralda	descartável	Pampers	Supersec 298/18 219

economia	é	inverter.	inverter	é	LG 053/18	(ro) 219

eleve	e	emilly	araújo	–	Body	Gold 077/19 219

empiricus	–	oi.	Meu	nome	é	Bettina...	e	outros 063/19 219

eugenio	raulino	Koerich	–	Pegue	r$1000,	Pague	r$100 008/19 219

extra	–	Chá	de	fraldas 068/19 220

FCa	Fiat	Chrysler	–	novo	Jeep	renegade	–	3	revisões	grátis 290/18 219

Gaúcha	ZH	–	r$1,90/MÊS	–	assine	agora 222/19 220

Genomma	–	novo	Teatrical	com	células	tronco 246/19 220

Genomma	–	Teatrical 129/19 220

GM	–	onix 076/19 219
ro:	recurso	ordinário		/		re:	recurso	extraordinário
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Gravtest	–	o	único	teste	de	gravidez	com	99,9%	de	precisão 147/18	(ro) 219

Guaraná	Kuat	–	37%	menos	açúcares	e	nova	receita	com	37%	menos	açúcares 135/19	(ro) 220

Hering	–	Liquida	Jeans	–	a	partir	de	r$	39,90 156/19 220

HMaxx	e	novos	Produtos	–	Magriwolfs 303/18 219

HMB	–	Carway	Sul	–	Seu	Hyundai	HB	20	ou	Creta	com	isenção	de	iPi	e	iCMS	é	na	Carway 042/19 220

Hotel	Urbano	–	Pacote	orlando	r$	999 027/19 219

ibacBrasil	–	Conclua	o	curso	em	3	dias 201/19 220

ignição	Digital	e	infostocks 109/19 220

investimento	Bitcoin	–	invista	Bitcoin	e	ganhe	de	1%	a	2%	ao	dia	por	300	dias 195/19 220

ipiranga	e	Talent	Marcel	–	octapro	–	a	gasolina	da	ipiranga	com	mais	octanagem	–	
96	octanas

179/18	(ro) 219

JVa2	–	Licença	Windows	10	–	envio	imediato 306/18 219

Kayak	Passagens	aéreas 305/18 219

Kellogg	Brasil	–	Comprou	ganhou 005/19 219

Kia	–	Cerato	2019 071/19 219

Kimberly-Clark	Brasil	–	Huggies	Max	Clean	–	Leve	4,	pague	3 199/19 220

Kinder	ovo	–	edição	Speed 230/19 220

Lapon	–	ressacol 187/18 219

LG	Dual	inverter	–	Super	silencioso 053/19 219

LG	e	Y&r	–	LG	K11+	–	Feito	para	você 307/18 219

Linha	amarela	–	Lamsa 143/19 220

Luz	de	Gaia	Digital	–	ex-padre:	não	estude	inglês	antes	de	ver	isso 080/19 220

Magazine	Luiza	–	Ligações	ilimitadas 227/19 220

Merck	Sharp	&	Dohme	–	Bravecto 098/19	(ro) 220

Método	inglês	rápido 088/19 220

Midea	do	Brasil	–	ar	condicionado	Springer	Midea	Wi-Fi 020/19 219

Motorola	–	Super	bateria	com	carregamento	turbo	power 048/19 219

Mucilon	–	Zero	adição	de	açúcares 249/18 219

Multilab	–	Se	tá	na	cara	que	é	gripe,	Multigrip 108/19	(ro) 220

Multiplus	–	Bonificação	extra	itaú 292/18 219

Município	do	rio	de	Janeiro	e	Procuradoria	Geral	do	Município	do	rio	de	Janeiro	–	Hora	do	
carioca	–	Pedágio	da	Linha	amarela	e	Cancela	aberta	na	Linha	amarela	–	estamos	na	briga

126/19 220

ro:	recurso	ordinário		/		re:	recurso	extraordinário
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nacional	Volkswagen	–	Polo	–	Trio	ofertas 033/19 219

nanoa	–	a	cápsula	de	7	ervas	chinesa	chega	ao	Brasil 073/19 219

natulab	–	Floratil	age	4X	mais	rápido	do	que	os	outros	probióticos	e	Floratil	combate	todo	
tipo	de	diarreia

138/19	(ro) 220

naturalelabs	–	Super	Fit	Pro 067/19 219

neofile	–	Kifina 316/18 219

nestlé	Brasil	–	nescafé	Dolce	Gusto	–	Combo	com	máquina	grátis 007/19	(ro) 219

nestlé	Brasil	–	Promoção	Dolce	Gusto	Black	Winter 173/19 220

nextel	e	Tribal	Worldwide	Brasil	–	a	regra	é	clara 111/19 220

nissan	Barigui	–	Versa	SL 163/19 220

no	Vivo	Pré-Pago	você	navega	no	4.5G	com	ofertas	que	cabem	no	bolso 263/19 220

nutop	–	aracy	Top	Therm	omega	3 270/18 219

Óticas	Gassi	–	eleita	a	melhor	rede	de	óticas	do	Brasil 293/18 219

Pet	Legal	–	Melhor	banho	e	tosa	de	Porto	alegre 321/18 219

Petsupermarket	Black	november 284/18 219

Phyto	Power	–	exclusivo:	famosa	atriz	do	SBT	emagrece	rápido	demais	e	choca	fãs! 069/19 219

Piracanjuba	–	Zero	de	verdade 178/18	(ro) 219

Previdência	Privada	Santander 221/19 220

rappi:	devolvemos	50%	do	valor 187/19 220

receba	na	hora	o	dinheiro	das	vendas	com	as	maquininhas	do	Pagseguro 107/19 220

Safrapay	–	Taxa	zero	–	Crédito	à	vista	e	parcelado 183/19 220

Samsung	8+	resistente	à	água 032/19 219

Santher	–	Do	carrinho	pro	carrão 214/19	(ro) 220

Seara	e	WMcCann	–	Presunto	Seara	é	100%	pernil 322/18 219

Seguro	Viagem	Ciclic	com	50%	de	desconto 210/19 220

Smart	Fit	–	Quanto	custa	dar	um	upgrade	no	seu	plano?	r$	3! 223/19 220

Smart	TV	Semp 023/19 219

Smiles	–	Caixa	de	som	JBL 052/19 219

Springer	Midea	–	Selo	Procel	–	Classe	'a'	em	eficiência	energética 017/19 220

Sunset	Trips	–	Capitólio	–	Trilha	do	Sol 304/18 219

SVB	automotores	–	Jimmy	4all	–	o	verdadeiro	4X4 122/19 220
ro:	recurso	ordinário		/		re:	recurso	extraordinário
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TaM	e	ipiranga	–	Transfira	100KM	de	vantagens	ganhe	10.000	pontos	Multiplus 101/19 220

Taxa	Zero	–	Safrapay 062/19 219

TiM	–	Plano	Controle	–	TiM	Music	by	Deezer 061/19 220

TiM	5G	–	o	futuro	está	chegando	e	5G	–	TiM	pronta	para	o	futuro 185/19 220

TiM	Banca	Virtual 145/19 220

TiM	Controle	–	5,5GB	–	r$	54,99/mês 213/19 220

Track	&	Field	–	Frete	grátis 102/19 220

Tudo	bem	seguros	–	Um	know-how	que	faz	você	faturar	27	mil	reais	em	um	dia 121/19 220

Unialfa	–	a	melhor	escola	de	negócios	do	Centro-oeste 192/18	(ro) 219

UoL	–	Moderninha	Pro 002/19 219

Vale	retoma	registro	para	doação	de	r$	15	mil	a	atingidos	em	Brumadinho	e	informe	
Brumadinho

099/19 220

Via	Varejo	–	Tá	na	hora	de	trocar	seu	celular 172/19 220

Viação	nossa	Senhora	da	Penha	–	Madrugada	econômica 295/18 219

Vita	Be	–	new	Hair	Caps 133/19 220

ro:	recurso	ordinário		/		re:	recurso	extraordinário

RESPEITABILIDADE
Título do anúncio Processo  

ético nº
Boletim do 
Conar nº

acesso	Soluções	de	Pagamento	e	TV	Ômega	–	Cartão	Pagpronto	–	não	passe	vergonha 060/19 219

Águas	Claras	Shopping	–	Black	Friday 299/18 219

Baterias	Líder	–	Pimpolho 310/18 219

BrF	e	DM9DDB	–	Chester	Perdigão	–	natal	Família	Silva 297/18 219

Burger	King	e	David	Brasil	–	Poliamor 039/19 219

Cabaré	Bar	Show	–	noite	da	Lingerie 285/18 219

Casa	das	Cópias	–	Você	já	bateu	uma	hoje? 100/19 220

Cimed	–	Só	eu	gosto	de	buraco	quente? 142/19 220

editora	Globo	–	Saldo	do	dia	–	não	seja	um	idiota	nos	investimentos 113/19 220

Jendayi	–	a	dor	também	é	nossa!	Juntos	vamos	até	o	fim! 019/19 219

netflix	–	Hoje	é	o	dia	de	roubar	o	wi-fi	do	vizinho	para	maratonar 277/18	(ro) 219

Promov	empilhadeiras 018/19 219
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DEPRECIAÇÃO DE IMAGEM
Título do anúncio Processo  

ético nº
Boletim do 
Conar nº

99	Tecnologia	–	carro	particular	+	barato	é	99 266/18 219

MEDICAMENTOS E SERVIÇOS DE SAÚDE
Título do anúncio Processo  

ético nº
Boletim do 
Conar nº

ateliê	Medicina	acessível 003/19 219

Carvvo 119/19 220

rappi	Brasil	e	raia	Drogasil	–	Combo	dor	de	garganta 089/19 220

Sanofi-aventis	–	novalgina	é	indicada	para	dor	e	febre,	inclusive	as	causadas	por	dengue,	
zika,	chikungunya

029/18	(ro) 219

Sulamérica	e	Dentsu	Brasil	–	reembolso	digital 116/19 220

RESPEITABILIDADE
Título do anúncio Processo  

ético nº
Boletim do 
Conar nº

r2	Produções	–	Já	fui	a	capital	da	p#%@toda 016/19 219

reckitt	Benckiser	–	Luftal	–	resposta	rápida	contra	a	dor	dos	gases 198/19 220

Siri	Moda	Praia	–	Siri	Kids	–	Já	reservou	um	lugarzinho	para	o	nosso	#quintal?! 114/19 220

Supreme	Fitness	–	Já	é	hora	de	pensar	no	Carnaval!	e	qual	será	sua	fantasia? 004/19 219

Traduza	–	Consegue	dizer	quantas	vacas	tem	nessa	foto? 025/19 219

Vetex	–	Vai	ser	boa	assim	lá	em	casa! 202/19 220

Via	Varejo	–	#putapresente 196/19 220
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BoLeTiM	Do	Conar

as	representações	éticas	julgadas	pelo	Conselho	de	Ética	do	Conar	em	2019

PUBLICIDADE COMPARATIVA ANTIÉTICA
Título do anúncio Processo  

ético nº
Boletim do 
Conar nº

99	Tecnologia	–	99	empresas 282/18	(ro) 219

99	Tecnologia	–	Quem	vai	te	explicar 256/18	(ro) 219

Ball	Beverage	Can	South	america	e	edelman	e	Banana	Brasil	–	#vá	de	lata 037/19 219

BrF	–	amiga	do	coração	e	gostosa	como	Qualy 178/19 220

Caoa	Chery	–	Tiggo	7	deixa	Toyota	raV4	e	Honda	Cr-V	para	trás 212/19 220

Johnson&Johnson	–	o	diferencial	de	reactine;	age	3x	mais	rápido	por	até	24	horas;	#1	em	
recomendação	nos	eUa

147/19 220

KFC	–	Só	quem	tem	o	melhor	frango	do	mundo	pode	fazer	um	sanduíche	sem	pão 269/18	(ro) 219

LG	nanocell	TV 243/19 220

Liquidificador	Philips	Walita	–	80	anos-luz	à	frente 247/19 220

L'oreal	–	Teste	vitamina	C	pura	X	derivada 136/19 220

P&G	–	escolha	nº	1	dos	pediatras 028/19 219

Pagseguro	–	Saiba	como	escolher	a	melhor	máquina	de	cartão	(sem	regrinha	escondida!) 158/19 220

Prefeitura	Municipal	do	rio	de	Janeiro	–	o	serviço	que	você	precisa,	utilizando	a	tecnologia	
que	você	já	conhece,	mas	com	a	segurança	que	só	a	Prefeitura	do	rio	pode	dar

296/18	(ro) 220

Safrapay	–	Quem	compara	escolhe	Safrapay 200/19	(ro) 220

Samsung	QLeD	TV 184/18	(re) 219

Soffie	Biocosméticos	–	Você	ainda	usa	desodorante	de	150ML? 046/19 220

Soffie	Man 045/19 220	
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BoLeTiM	Do	Conar

Veja	proposta	de	calendário	de	reuniões	do	
Conselho	de	Ética	para	2020

a	direção	do	Conar	 submeterá	 a	 aprovação	na	 reu-

nião	inicial	do	Conselho	de	Ética,	em	6	de	fevereiro,	

o	calendário	de	reuniões	para	o	ano.

a	proposta	é	continuar	a	prática	de	sessões	conjuntas	

nos	meses	pares,	 sempre	na	 sede	da	 entidade,	 em	São	

Paulo,	as	primeiras	horas	da	reunião	sendo	reservadas	à	

sessão	Plenária,	onde	são	votados	os	recursos	extraordi-

nários	e	discutidos	outros	temas	de	interesse	da	autorre-

gulamentação	publicitária.

Já	nos	meses	impares,	as	oito	câmaras	se	reunirão	em	

dias	 diferentes	 em	 suas	 respectivas	 sedes.	 Confira	 na	

tabela.

FEVEREIRO 06 06 06 06 06 06 06 06 06

MARÇO 05 12 11 17 20 24 25 27 -

ABRIL 16 16 16 16 16 16 16 16 16

MAIO 07 14 13 05 22 19 27 29 -

JUNHO 18 18 18 18 18 18 18 18 18

JULHO 02 16 15 07 24 21 29 31 -

AGOSTO 13 13 13 13 13 13 13 13 13

SETEMBRO 03 10 16 22 18 29 23 25 -

OUTUBRO 08 08 08 08 08 08 08 08 08

NOVEMBRO 05 12 11 17 13 24 25 27 -

DEZEMBRO 10 10 10 10 10 10 10 10 10

 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª CÂMARA
 CÂMARA CÂMARA CÂMARA CÂMARA CÂMARA CÂMARA CÂMARA CÂMARA PLENÁRIA

CONAR – CALENDÁRIO 2020

MESES PARES:		 reunião	Conjunta	de	todas	as	Câmaras	-	São	Paulo,	às	9h	(Plenário)	e	às	10h	(Câmaras).

MESES ÍMPARES:		1ª,	2ª,	6ª	e	7ª	Câmaras	–	São	Paulo,	às	9h	
3ª	Câmara	–	rio	de	Janeiro,	às	9h30	
4ª	Câmara	–	Brasília,	às	15h	
5ª	e	8ª	Câmaras	–	Porto	alegre	e	recife,	respectivamente,	às	10h


