
RAYES&FAGUNDES 

ADVOGADOS ASSOCIADOS  

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO 
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
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1'? • Ref.  Contraminuta de ADDRESP 

*` 	Processo n° 0008196-14.2011.8.26.0053 

LEÃO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA. , já qualificada, por seus 
advogados infra-assinados, nos autos da Ação Anulatória que move em face da 
FUNDARÃO DE_ .PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR — 
PROCON/SP, "ora em fase recursal, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, 
com fundamento no artigo 542 do Código de Processo Civil, apresentar  contraminuta  ao 
agravo de despacho denegatório de recurso especial, interposto contra a respeitável decisão 
de folhas 181 que acertadamente negou seguimento ao Recurso Especial interposto pela ora 
Agravante, a qual deverá ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos, 

• 	corroborados pelas razões anexas. 

Termos em que, 
Requer deferimento. 
São Paulo, 27 de outubro de 2015. 
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E CA tal Chaves 
/SP 257.874 
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lia Fernandes Guimari 
OAB/SP 332.651 
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Agravante:  FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR -  

PROCON/SP 

• Agravada:  LEÃO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA. 

,,. 

	

EGRÉGIO TRIBUNAL, 

INCLITOS JULGADORES 

1.  
DA TEMPESTIVIDADE 

Inicialmente, esclarece a Agravada que a decisão que a intimou para 
• apresentar sua contraminuta ao Agravo de Despacho Denegatório de Recurso Especial foi 

disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 15.10.2015 (quinta-feira), 
considerando-se publicada em 16.10.2015 (sexta-feira). 

19. 

Desta forma, o prazo para apresentar a resposta ao presente recurso iniciou-se 
no dia 19.10.2015 (segunda-feira) e encerra-se no dia 28.10.2015 (quarta-feira), restando 
demonstrada a tempestividade dessa contraminuta. 

2.  
DA RESPEITAVEL DECISÃO AGRAVADA 

Trata-se de Agravo de Despacho Denegatório interposto contra decisão que 
negou seguimento ao recurso especial de folhas 184/191 interposto pelo ora Agravante, sob o 
fundamento de que a decisão proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo teria 
analisado o mérito do recurso interposto. 
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O Agravante sustenta, em síntese, que a decisão que negou seguimento ao 
Recurso Especial analisou o mérito do recurso apresentado ao invés  de analisar se no caso 
concreto estão presentes os requisitos de admissibilidade do referido recurso. 

No entanto, como restará demonstrado a seguir, a respeitável decisão de folhas 
181 não comporta reforma, devendo ser mantida tal como prolatada. Senão vejamos. 

3. 
DA NECESSIDADE DE MANUTENÇAO DA DECISAO 

AGRAVADA EM RAZÃO DAAUSÊNCIA DE 
REQUISITOS PARA CONHECIMENTO DO RECURSO 

ESPECIAL INTERPOSTO 

- - 	= 	 3.1 
DA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ 
DO REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA 

Inicialmente, há que se ressaltar que a pretensão esboçada no recurso especial 
interposto pela agravante encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, a 

qual dispõe: 

"A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso 
especial. " 

Como é sabido, o Recurso Especial visa impedir que decisões judiciais violem 
leis federais, mantendo a uniformidade na interpretação das leis em todo o território nacional. 

Nesse sentido, para que o Recurso Especial seja conhecido e apreciado pelo 
Superior Tribunal de Justiça não basta o mero inconformismo da parte vencida, é necessário 
que a parte recorrente demonstre a violação da lei federal devidamente prequestionada nas 
instâncias inferiores e, ainda, comprove a inexistência de rediscussão fática. 
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Vale dizer que os requisitos de admissibilidade acima mencionados devem 
estar preenchidos de forma cumulativa, sob pena inadmissibilidade do recurso interposto. 

Pois bem. Ao interpor o Recurso Especial, inadmitido pelo Tribunal de Justiça 
de São Paulo, o Agravante não demonstrou que houve real violação à norma, limitando-se a 
expor seu inconformismo com a análise fática realizada pelas instâncias a quo. 

o Nas palavras do Agravante: 

"A questão posta para apreciação dessa Colenda Corte Superior, com 
o devido respeito, nada tem de fática e é basta simples: o v. Acórdão 
recorrido, ao afastar a multa aplicada pela Fundação Procon, afastou 
a regra do art. 37, §20, considerando regular publicidade que se 
aproveitou da deficiência do julgamento do público infantil" (fls. 186) 

Ora, o Agravante traz em suas razões de recurso justamente o pedido de que 
seja reanalisada a toda a trajetória fática do feito, buscando convencer Vossas Excelências 
de suposta afronta aos artigos 4% inciso I e 37, §1° do Código de Defesa do Consumidor, o 
que não pode ser admitido, uma vez, como é cediço, apreciação de matéria fática em sede de 
recurso especial é vedada, o que demonstra a patente inadmissibilidade do recurso especial 

• 	de folhas 184/191. Nesse sentido, é o entendimento dessa Corte Superior: 

~4; 	 "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 
INADMISSIBILIDADE. 
- O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 
-Agravo no agravo de instrumento não provido" 
(AgRg no Ag 1.403.6961RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira 
Turma, julgado em 8/11/2011, DJe 17/11/2011). 

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (AR T. 544 DO CPC) - EMBARGOS 
DE TERCEIRO - EXECUÇÃO - PENHORABILIDADE - BEM DE FAMÍLIA 
- REVOLVIMENTO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO - 
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INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7ISTJ – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE 
Í NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO. IRRESIGNAÇÃO DOS 

EXECUTADOS. 1. O entendimento firmado no acórdão do Tribunal de 

origem acerca da penhorabilidade do imóvel emergiu da análise de fatos e 

provas produzidas nas instâncias ordinárias. Rever os fundamentos que 

– —  ensejaram esse entendimento exigiria reapreciação do situação fática, o que é 

vedado em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do Superior Tribunal 
de Justiça. 2. Agravo regimental desprovido ". 

• 	 AgRg no AgREsp n°117.2081SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, 

julgado em 21.10.2015). 

Desta forma, é evidente que a respeitável decisão proferida pelo Egrégio 
Tribunal de Justiça de São Paulo, que não admitiu o recurso especial de folhas 184/191, deve 
ser integralmente mantida, com o desprovimento do agravo interposto, incidindo, na 

	

- 	 hipótese as disposições contidas na Súmula 07 do Superior Tribunal de Justiça. 

3.2. 
DA INEXISTENCIA DE OFENSA AOS 

ARTIGOS 4° INCISO I e 37 § 20  DO CÓDIGO DE DEFESA 
DO CONSUMIDOR 

1 	 No mérito, o Agravante alega que o v. acórdão ao reconhecer que a campanha 
publicitária promovida pela Agravada não abusiva para afastar a multa imposta teria violado 
o disposto no §2° do artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor. 

Sustenta o Agravante, baseado na argumentação desenvolvida pelo Instituto 
Alana, que toda propaganda ou promoção direcionada ao público infantil deve ser 
considerada abusiva. 

Porém , é evidente que o simples fato de a publicidade ter sido 
direcionada ao público infantil não faz com que , apenas por isso , ela sela 
considerada abusiva , ou que haia qualquer ofensa aos dispositivos do Código de 
Defesa do Consumidor como bem acatado pelas instâncias inferiores. Com  efeito, basta 
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ligar a TV, ou o rádio, ou acessar a internet ou qualquer outro meio de comunicação, para 
verificar que boa parte das campanhas publicitárias existentes é veiculada diretamente ao 
público infantil — sem que daí se infrinja qualquer norma ou preceito jurídico. 

A respeito da publicidade infantil, aliás, há que se reconhecer a polêmica 
encerrada pela questão. Psicólogos, publicitários e educadores não chegam a consenso 
algum quando se trata do tema. Há posições para todos: desde aqueles que defendem a 
desnecessidade de regulamentação específica, quanto aqueles mais radicais (como o 

• 

	

	Instituto Alaria), que se posicionam a favor da absoluta proibição de veiculação de 
campanhas publicitárias a crianças. 

4 
Apesar de toda a controvérsia existente sobre o tema, é evidente que a 

criança, por ter um grau de desenvolvimento e discernimento diferente do de um adulto, não 
pode ser exposta aos mesmos instrumentos de propaganda. A Constituição, a Lei e o próprio 
setor publicitário reconhecem a necessidade de se impor limites à publicidade infantil, 
evitando-se a prática de abusos. 

A Agravada de forma alguma se mostra alheia a tal necessidade. Tanto assim 
que, desde agosto de 2009, a Agravada — na condição de empresa membro do grupo "Coca-

Cola" — segue integralmente os termos do "Compromisso Público de Publicidade 
Responsável" subscrito por diversas empresas do ramo alimentício (anexo documento 05 da 
inicial), o qual cuida de estabelecer uma série de diretrizes e limitações à propaganda 
publicitária veiculada diretamente ao público infantil. 

Além disso,  a Agravada sempre se sujeitou e deu cumprimento às  
normas de autorregulamentacão estabelecidas pelo CONAR (Conselho Nacional de  
Autorregulamentacão Publicitária ) — pue possui, aliás, preceitos especificamente  
referentes a normas éticas a serem seguidas na veicularão de campanhas dirigidas ao  
público infantil . 

O Código Nacional de Autorregulamentação Publicitária — documento 
erigido pelo CONAR que contém as normas de autorregulamentação aplicáveis ao setor 
publicitário — contém, em seu artigo 37 1 , uma série de normas específicas relativas à 
publicidade infantil. 

Artigo 37 - Os esforços de pais , educadores, autoridades e da comunidade devem encontrar na publicidade fator coadjuvante na formação de cidadãos 
responáveis e consumidores conscientes . Diante de tal perspectiva , nenhum anúncio dirigirá apelo imperativo de consumo diretamente à criança . E mais- 
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De se observar, neste aspecto, que ao contrário do quanto alegado em recurso 
especial, além de não haver desrespeito às normas consumeristas,  todas as normas erigidas  
pelo CONAR que contêm referência à publicidade direcionada ao público infantil  

- — – 	 foram efetivamente respeitadas pela campanha "Del Valle Espremidinhos " . 

Observa-se, com efeito, que a fundamentação dos pareceres técnicos 
acolhidos durante o procedimento administrativo se dá com base em meras suposições, sem 

• qualquer embasamento fático ou legal. Houve discricionariedade onde a lei não permite – o 
que, como se verá abaixo, demonstra a arbitrariedade e, por conseqüência, a nulidade dos 

atos ora combatidos. 

Como já observado, a promoção consistia, tão somente, na entrega de um 
brinde (um boneco de pano) caso o consumidor adquirisse cinco litros em produtos Dei 
Valle numa mesma compra. Apenas isso. Não há, aqui, absolutamente nenhum elemento 
que indique qualquer caráter de abusividade em tal promoção – que, aliás, assemelha-se 
muito a uma plêiade de outras promoções que, cotidianamente, são veiculadas no mercado 
de consumo, o que também foi reconhecido pela r. sentença impugnada. 

I -Os anúncios deverão refletir cuidados especiais em relação a segurança e ás boas maneiras e, ainda, abster-se de: 
a. desmerecer valores sociais positivos, tais cano, dentre outros, amizade, urbanidade, honestidade, justiça, generosidade e respeito a pessoas, animais e ao 
meio ambiente; 
h. provocar deliberadamente qualquer tipo de discriminação, em particular daqueles que, por qualquer motivo, não sejam consumidores do produto, 
r- associar crianças e adolescentes a situações incompatíveis com sua condição, sejam elas ilegais, perigosas ou socialmente condenáveis; 
d. impor a noção de que o consumo do produto proporcione superioridade ou, na sua falta, a inferioridade; 
e. provocar situações de constrangimento aos pais ou responsáveis, ou molestar terceiros, com o propósito de impingir o consumo; 
f. empregar crianças e adolescentes como modelos para vocalizar apelo direto, recomendação ou sugestão de uso ou consumo, admitida, entretanto, a 
participação deles nas demonstrações pertinentes de serviço ou produto; 
g. utilizar formato jornalístico, a fim de evitar que anúncio seja confundido com notícia; 
h. apregoar que produto destinado ao consumo por crianças e adolescentes contenha características peculiares que, em verdade, são encontradas em todos os 
similares; 
L utilizar situações de pressão psicológica ou violência que sejam capazes de infimdir medo. 

II - Quando os produtos forem destinados ao consumo por crianças e adolescentes seus anúncios deverão: 
a. procurar contribuir para o desenvolvimento positivo das relações entre pais e filhos, alunos e professores, e demais relacionamentos que envolvam o 
público-alvo; 
b. respeitar a dignidade, ingenuidade, credulidade, inexperiência e o sentimento de lealdade do público-alvo; 
a dar atenção especial ás características psicológicas do público-alvo, presumida sua menor capacidade de discernimento; 
d. obedecer a cuidados tais que evitem eventuais distorções psicológicas nos modelos publicitários e no público-alvo; 
e. abster-se de estimular comportamentos socialmente condenáveis. 

Parágrafo r 
Crianças e adolescentes não deverão figurar cano modelos publicitários em anúncio que promova o consumo de quaisquer bens e serviços incompatíveis 
com sua condição, tais como amuas de fogo, bebidas alcoólicas, cigarros, fogos de artificio e loterias, e todos os demais igualmente afetados por restrição 
legal. 
Parágrafo r 
O planejamento de mídia dos anúncios de produtos de que trata o inciso li levará em conta que crianças e adolescentes têm sua atenção especialmente 
despertada para eles. Assim, tais anúncios refletirão as restrições técnica e eticamente recomendáveis, e adotar-se-á a interpretação a mais restritiva para todas 
as normas aqui dispostas. 
Nota: Nesta Seção adotaram-se os par8meiros definidos no art r do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei ri 8.069/90): "Considera-se criança, para 
os efeitos desta Lei, a pessoa até doce anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos deidade " 
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Como se observa da análise de todas as manifestações técnicas e pareceres 
produzidos nos autos do procedimento administrativo n° 1927/08, não há, em lugar 
algum , descrição clara de qual seria a característica da promoção que a 
revestiria de abusividade. 

Ora se fala que os bonecos são "atrativos para as crianças"; ora se diz que são 
colecionáveis; ora se insinua tratar-se de venda casada (o que é um absurdo, levando-se em 
conta que não há qualquer acréscimo no preço do produto ao consumidor); ora se faz 

• 	referência às cores e textos utilizados no site da promoção. 

~~~	 Mas, na maior parte do tempo, a argumentação desenvolvida pelo Agravante 
limita-se a afirmar, categoricamente — e sem qualquer elemento concreto que demonstre isso 
—, que a promoção "aproveita-se da deficiência de julgamento e experiência do público 
infantil" (como se a simples repetição dessa afirmação, sem demonstração dos motivos, 
fosse fazer com que se tomasse realidade). 

No entanto, basta uma simples análise das razões apontadas pelo Agravante 
para que se conclua que não há nem jamais houve, em ponto algum da promoção, 
aualauer elemento aue configure desrespeito a normas iurídicas . nem aue a revista de 
abusividade. Como demonstrado, o simples fato de a promoção ser dirigida a crianças não 
a torna ilícita, quanto menos passível de aplicação de sanção administrativa. 

Como se vê, não houve qualquer ofensa aos dispositivos do Código de Defesa 
do Consumidor e, mais, para analisar a questão trazida em recurso é preciso rediscutir toda a 
matéria fática, o que permitirá concluir pelo inadmissibilidade do Recurso Especial para que 
seja mantido o v. Acórdão que anulou a decisão administrativa tomada nos autos do no 
processo administrativo n° 1927/08, e cancelou, em definitivo, a multa imposta contra a 
Agravada. 

4. 
M 

DA CONCLUSÃO 

Diante do exposto, requer seja  negado provimento ao agravo ora  
respondido , mantendo inalterado o julgamento contido na respeitável decisão de  
folhas 181 proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo. 

 , 
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1 Subsidiariamente, em sendo apreciado o recurso especial, haverá de ser 
negado provimento, mantendo-se inalterado o venerando Acórdão recorrido, em virtude da 
ausência de violação aos artigos 4% inciso II e 37, § 2° do Código Processo Civil, conforme 

amplamente exposto. 

- ` 	 Por fim, requer que todas as intimações e as publicações relativas ao feito 
sejam efetivadas em nome de JOÃO PAULO FOGAÇA DE ALMEIDA FAGUNDES, 
inscrito na OAB/SP sob n°. 154.384, e de EDUARDO VITAL CHAVES, inscrito na 
OAB/SP sob o n° 257.874, devendo, para tanto, seus nomes constarem na capa e contracapa 

dos autos, sob pena de nulidade. 

Termos em que, 
Pede deferimento. 
São Paulo, 27 de outubro de 2015. 

E 	P ital Chaves 	 Sylvie o-  t 

/SP 257.874 	 OAB/SP 151.271 

ulia Fernandes Guimarães 
OAB/SP 332.651 

Pasta48764 
EVC/SBING 
Leão - PROCON SP— Anulatória - contraminuta de ADDRESP 
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