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EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA ___ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA
COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – FORO CENTRAL JOÃO
MENDES JUNIOR

PEDIDO LIMINAR URGENTE

ALSARAIVA COMÉRCIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES
EIRELI (“Autora” ou “Habib’s”), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF
sob o nº 56.286.727/0001-31, com sede na Rua Ministro Nelson Hungria, nº 90, São
Paulo/SP, vem, por seus advogados abaixo assinados (doc. 01/2), que receberão
intimações na Av. Indianópolis, 757, na cidade de São Paulo/SP, na forma dos artigos
282 e ss. e 273 do Código de Processo Civil e com base nos arts. 5°, IV e XXXV da
Constituição Federal e art. 2º da Lei nº 9.784/99, propor a presente
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO E INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA
COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA

em face do PROCON/SP – FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO
CONSUMIDOR, com personalidade jurídica de direito público, vinculada à Secretaria
de Estado da Justiça e da Defesa da Cidadania, regida pela Lei nº 9.192/95 e
regulamentada pelo Decreto nº 41.170/96, com sede na Rua Barra Funda nº 930 – 4º
andar – sala 406 –São Paulo/SP, CEP 01152-000 e a FAZENDA DO ESTADO DE
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SÃO PAULO, com endereço para citação junto a Procuradoria Geral do Estado de São
Paulo, sito a Rua Pamplona, 227, 7º andar, São Paulo/SP, CEP 01405-902, pelos
motivos de fato e de direito a seguir expostos:

1. A Autora visa a anular o ato administrativo do PROCON, constituído no Auto de
Infração nº 5466, que considerou abusiva a publicidade praticada pela Autora na
campanha “Que bicho é esse?” na rede Habib’s, fundamentando a condenação ao
pagamento de multa no exorbitante valor de R$ 2.408.240,00 (dois milhões
quatrocentos e oito mil duzentos e quarenta reais), promovendo a inscrição da
multa na Dívida Ativa do Estado de São Paulo, eis que ausente qualquer
abusividade ou ilegalidade na conduta da Autora.

2. A multa aqui guerreada afronta flagrantemente o direito de publicidade da Autora,
criando norma proibitiva inexistente na legislação vigente em nosso país. Ignorou,
ainda, o caráter educacional da campanha e as regras do Código de Defesa do
Consumidor.

3. A ação contém pedido de antecipação da tutela, com base no art. 273 do CPC, a
fim de garantir a imediata suspensão dos efeitos do ato anulando para que não
seja iniciada a execução fiscal, emitindo-se a correspondente Certidão Negativa de
Débito Fiscal - CND até pronunciamento final do Poder Judiciário, de forma a
impedir danos irreparáveis para a Autora.
II – SOCORRO URGENTE
A agressividade e desproporcionalidade da multa imposta ensejam a imediata
suspensão de sua exigibilidade

4. A Autora foi autuada pelo Auto de Infração nº 5466, lavrado pelo PROCON em
05/08/2010 (doc. 03) e inscrito na Dívida Ativa sob o nº. 1.133.509.851, pela
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I – OBJETO DA DEMANDA

fls. 3

ocorrência de suposta abusividade na campanha publicitária “QUE

BICHO É ESSE?”

da rede Habib’s.

5. Ocorre que as premissas de fato e de direito do referido auto de infração estão
equivocadas, razão pela qual deve ser anulado o ato e a multa administrativa ora

antecipação de tutela formulado na presente ação.

6. Nos termos do Auto de Infração mencionado, a Autora foi condenada a pagar a
exorbitante multa de R$ 2.408.240,00 (dois milhões quatrocentos e oito mil
duzentos e quarenta reais), valor completamente arbitrário e desproporcional à
conduta da Autora.
7. Conforme será amplamente demonstrado na presente ação, a campanha “QUE
BICHO É ESSE?”,

destinava-se a distribuição de coleção de livros infantis sobre

animais de nossa fauna, acompanhados de brinquedos articulados de cada
um dos bichinhos mencionados nos livros da coleção, possibilitando, assim,
intervenção lúdica entre os pais e as crianças durante a leitura das obras.

8. Exa., a campanha, veiculada em 2010, tratou-se de uma das maiores distribuições
privada de livros infantis em nossa história e tinha como premissa fomentar
valores como a leitura, a interação entre pais e filhos e o respeito ao meio
ambiente.

9. Como restará amplamente comprovado ao longo dessa inicial, a qualidade dos
livros oferecidos é inegável, como se comprova pela reação positiva de
educadores, da sociedade civil e até mesmo do Governo Federal, haja vista o
pedido da EMBRAPA de doação de 2.000 livros para aplicação em seus
programas de incentivo ao estudo de ciências.

10. Ademais, os livros e brinquedos articulados eram oferecidos em conjunto com
alimentos de qualidade, entre os mais saudáveis do mercado de alimentos fast-
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impugnada, sendo desde já suspensa a sua exigibilidade, conforme o pedido de
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food, com sucos de fruta e esfihas de espinafre, frango com tomate, minas frescal e
carne com cebola e tomate.

11. Será concluído ao fim da presente ação que a Autora não cometeu qualquer
ilicitude ao promover a campanha “QUE BICHO É ESSE?” e que a multa aplicada

12. Todas as normas então em vigor para publicidade infantil, assim como as diretrizes
então vigentes para o oferecimento de brindes com lanches infantis, foram
devidamente respeitadas, como por exemplo, a possibilidade de compra do brinde
desvinculada do lanche.

13. Discute-se na presente ação a ilegalidade do ato administrativo do PROCON, que
aplicou a multa sem que tenha ocorrido qualquer abusividade na conduta da
Autora. Ademais, subsidiariamente, discute-se a proporcionalidade e razoabilidade
do valor da multa aplicado, montante elevadíssimo e completamente arbitrário em
relação à conduta da Autora.

14. O ato administrativo do PROCON de aplicação da multa está sujeito ao controle do
Poder Judiciário, conforme determina o inciso XXXV do art. 5º da Constituição da
República e, uma vez demonstrada a sua ilegalidade, deverá ser anulado.

15. Uma vez sendo submetida ao controle do Poder Judiciário a legalidade do ato
do PROCON, incluindo o valor da sanção, através da presente ação, impõemse a imediata suspensão da exigibilidade da multa inscrita na Dívida Ativa,
haja vista a possibilidade de dano irreparável para a Autora.

16. Permissa venia, aguardar eventual sentença de mérito somente aumentaria
os danos à Autora. A inscrição da multa de R$ 2.408.240,00 (dois milhões
quatrocentos e oito mil duzentos e quarenta reais) na Dívida Ativa causa enorme
prejuízo para a Autora, inclusive para sua imagem e reputação, pois está com
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pelo PROCON à Autora é confiscatória e desproporcional.
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restrição ao seu crédito. Ademais, a exigibilidade da multa compromete o capital da
Autora e sua capacidade de investir e gerir seu negócio.

17. Em virtude do elevadíssimo valor da multa e da sua desproporcionalidade, é
necessário, no presente caso, excepcionar o depósito prévio para a

multa, no valor de 2,4 milhões de reais, coloca em risco a própria atividade
econômica da empresa Autora, empresa individual de responsabilidade
limitada.

18. Nesse sentido já decidiu o E. Tribunal de Justiça de São Paulo em ação
semelhante:
“Agravo de Instrumento. Ação anulatória de AIIM com fundamento no
art. 39, III, CDC. Deferimento da tutela antecipada suspendendo a
exigibilidade da multa cominada mediante depósito integral da multa.
Valor elevado da multa que inviabilizará a defesa da autora. Decisão
reformada. Recurso provido (AI nº 0159257-13.2013.8.26.0000 C. São
Paulo 12ª Câmara de Direito Público Rel. Des. Venicio Salles deram
provimento ao recurso, vu j. em 27-11-2013).

19. Por outro lado, a suspensão da exigibilidade da multa, até que seja verificada a
legalidade do ato administrativo de sanção que lhe deu origem, não trás qualquer
prejuízo para os Réus, uma vez que cobrará o valor com a devida correção
monetária caso seja vencedor ao fim do processo.

III – DAS PECULIARIDADES E CARACTERÍSTICAS DA CAMPANHA
PROMOCIONAL “QUE BICHO É ESSE?”

20. A campanha publicitária considerada abusiva pelo PROCON foi criada com a
preocupação de incentivar a interação infantil com o meio ambiente e com a leitura,
ensinando as crianças, de forma lúdica, o papel que os animais desempenham no
equilíbrio do planeta.
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concessão da liminar pleiteada. Isso porque a exigência de depósito da
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21. Para tanto, foi contratada equipe especializada na criação de material literário com
redação acessível ao público infantil, que, por meio de ilustrações, com estética
agradável e envolvente, pudesse gerar o interesse infantil pela leitura e pelo
aprendizado.

diferente, nos quais eram narrados seus hábitos alimentares, habitat natural, ciclo
de vida e outras informações pertinentes a cada espécie. (doc. 04)

23. Os 16 (dezesseis) livros criados apresentavam diferentes animais (Joaninha –
Lagarta – Libélula – Mosca – Pato – Pelicano – Siri – Abelha – Aranha – Besouro –
Borboleta – Caracol – Caranguejo – Cobra Verde – Jabuti), com suas principais
características de vida, muitos dos quais provavelmente desconhecidos por
milhares de crianças que vivem em grandes metrópoles sem contato com a
natureza.
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22. Assim, foram criados 16 (dezesseis) livros temas, cada qual destinado a um bicho
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24. Juntamente aos livros, foram oferecidos 16 (dezesseis) bichinhos articulados, em
referência ao livro escolhido. Tais brinquedos reproduziam os movimentos típicos
de cada espécie e possuíam articulações automáticas, acionadas por corda, o que
permitia às crianças observar como os animais agem no mundo real.

movimento e com ele interagir enquanto aprende sobre o habitat, características e
hábitos daquele animal. Vejamos, por exemplo, trecho do livro sobre as abelhas:

26. A campanha “QUE

BICHO É ESSE?”,

portanto, era peculiar, completamente

diferente das demais promoções realizadas por redes de fast-food em que
brindes são entregues com lanche infantil. A campanha estimulava a leitura e
tinha conteúdo educacional, tornando divertido o ato de aprender.

27. No entanto, o PROCON simplesmente ignorou as características próprias da
campanha da Autora, proferindo decisão administrativa padronizada e eivada de
ilegalidade, a qual espera e confia a Autora será anulada por esse MM. Juízo.
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25. No texto do livro é sugerido que a criança acione o bichinho, a fim de ver o seu
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IV – DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E A MULTA APLICADA

28. Inobstante as características educacionais e benéficas do projeto elaborado pela
Autora, esta foi surpreendida com o auto de infração mencionado, lavrado pelo
PROCON com base em suposta prática de publicidade abusiva, indicando como

alegação de que a Autora estaria se aproveitando da ausência de discernimento
infantil para a venda de produtos.

29. Nesse sentido, antes mesmo de ser aberto qualquer direito à ampla defesa e ao
contraditório, foi aplicada sanção de multa no absurdo valor de R$ 2.408.240,00
(dois milhões quatrocentos e oito mil duzentos e quarenta reais).

30. Cientificada da aplicação da multa, a Autora apresentou tempestivamente sua
defesa (doc. 05), aduzindo, em síntese, que:

i.

a publicidade sofreu prévia análise e aprovação pelo CONAR – CONSELHO DE
AUTORREGULAMENTAÇÃO;

ii.

a representação não analisou o caráter educativo da campanha QUE BICHO É ESSE;

iii.

os Kits podem ser adquiridos separadamente do lanche BIB’SKIDS;

iv.

a campanha publicitária representa claramente as crianças em interação com os
pais, educadores e a natureza. Prova disso, foram os elogios de entidades públicas,
de escolas, de professores e de inúmeros clientes;

v.

todo material envolvido na publicidade apresenta frases de incentivo à leitura, que
levaram a edição de 1.000.000 livros publicados – recorde absoluto na edição de
livros dessa categoria;

vi.
1

a publicidade foi amplamente dirigida aos pais e responsáveis;

Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.
(...)

§ 2° É abusiva, dentre outras a publicidade discriminatória de qualquer natureza, a que incite à violência, explore o medo
ou a superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança, desrespeita valores ambientais, ou que
seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança.
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fundamento o artigo 37, parágrafo 2º do Código de Defesa do Consumidor1, sob a

vii.

os alimentos fornecidos pela Autora são nutritivos e balanceados, não havendo o
que se falar na associação dos brindes a alimentos com altos índices calóricos,
gordurosos ou de açúcar elevado;

viii.

a aplicação de sanção prévia violou os princípios basilares do Estado Democrático
de Direito, quais sejam, livre iniciativa, liberdade de expressão, isonomia e
segurança Jurídica;

ix.

não há absolutamente nenhuma norma no Ordenamento Jurídico Brasileiro que
impeça a realização de publicidade destinada ao público infantil.

31. Entretanto, em que pese a defesa apresentada pela Autora demonstrando a
inocorrência de prática de propaganda abusiva, entendeu o PROCON pela
procedência da denúncia oferecida, mantendo em sua integralidade a multa
aplicada. A Autora, então, recorreu da decisão administrativa, mas não logrou êxito
em seu recurso. (doc. 06)

32. Tal decisão deixou de observar o inegável caráter educativo da campanha
veiculada, que fora criada com absoluto cuidado e carinho a fim de oferecer ao
público infantil livros e brindes educativos, que vão além do simples
entretenimento e comércio de alimentos, na tentativa de unir diversão e
ensino.

33. Assim, não restando alternativa à Autora, recorre ao Poder Judiciário para que seja
desconstituída a multa aplicada no auto de infração nº 5466, inscrita na Dívida
Ativa sob o nº. 1.133.509.851, reconhecendo-se a correção da publicidade
veiculada e a ausência de afronta a qualquer norma consumerista.

34. Caso V.Exa. assim não entenda, a Autora requer seja reconhecida a falta de
proporcionalidade entre a conduta da Autora e a multa aplicada, de modo que seja
reduzida a patamares compatíveis com a gravidade do suposto ilícito cometido pela
Autora, com a devida atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

35. Há de se observar ainda o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor c/c com o
artigo 29 da Portaria Normativa do Procon nº. 26, que fixa como parâmetros para a
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dosimetria da pena a gravidade da infração, vantagem auferida e condição
econômica do fornecedor.

36. Ao fixar a multa no valor de R$ 2. 408.240,00 (dois milhões quatrocentos e oito mil
duzentos e quarenta reais) evidente que deixou o PROCON de observar a

beirando a multa no limite máximo fixado nas legislações mencionadas (artigo 57
do CDC e Portaria Procon n. 26).
V – DA NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA

37. O auto de infração nº 5466 foi lavrado em nome da Autora por suposta prática de
publicidade abusiva dirigida ao público infantil, com fulcro no art. 37, § 2º do CDC,
nos seguintes termos:
“Veiculou campanha publicitária denominada “Kit Habib’s Que bicho é
Esse?” na qual enfatiza a atuação das personagens – atores mirins
interagindo com 16 bichinhos inanimados divulgados, cantando e
se divertindo muito – associando-as a sentimento e estado de
espírito tais como diversão, a felicidade e a inserção social,
aproveitando-se do desenvolvimento incompleto das crianças e da
sua natural falta de posicionamento crítico, para induzi-las a
possuir os brindes adquiridos separadamente ou mediante compra
do kit composto por duas esfihas, uma porção de batatas fritas e um
suco de laranja – produtos alimentícios e bebidas produzidas pela
Autora – substituindo dessa forma seus espontâneos por aqueles
despertados por esses apelos mercadológicos, além de promover o
consumo de alimentação pouco saudável, concorrendo para
hábitos
alimentares inadequados especialmente para esse
público. Contudo, tal veiculação configura publicidade abusiva pois a
técnica mercadológica utilizada aproveita-se da hipossuficiência dos
aludidos consumidores na medida em que apresenta os aludidos
produtos como um meio para se atingir diversão, felicidade e
experiências únicas, explorando a deficiência de julgamento e
experiência da criança, induzindo-as a consumir o referido “Kit”
produzido pela autuada, infringindo, dessa forma, o artigo 37,
parágrafo 2º, da Lei nº 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor.
Por tal conduta fica o autuado sujeito à sanção prevista no artigo 56,
inciso I, e artigo 57, da Lei nº 8.078/90, sem prejuízo das demais
sanções previstas no art. 56 da referida Lei. A pena poderá ser
atenuada ou agravada conforme previsto no art. 34 da portaria
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condição econômica da Autora – empresa individual de responsabilidade limitada,
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normativa PROCON nº26, de 15/08/2006, com a redação dada pela
portaria normativa nº33, de 01/12/2009.”

38. Entretanto, conforme se explanará ao longo da presente, a anulação da decisão
administrativa proferida possui dupla motivação jurídica visto que, além de inexistir
qualquer disposição legislativa que impeça a veiculação de publicidade de produtos
campanha “QUE BICHO

É

ESSE?” não espelha nenhuma característica abusiva

capaz de embasar a aplicação da multa imposta pelo PROCON.

39. Assim, a Autora passa a demonstrar a seguir as razões que fundamentam a
necessária anulação do auto de infração lavrado pelo PROCON que aplicou a
multa no valor de R$ 2.408.240,00 (dois milhões quatrocentos e oito mil duzentos e
quarenta reais) à Autora.

V.a) DA PUBLICIDADE PRATICADA PELA AUTORA

40. Sendo a questão da adequação da publicidade veiculada pela Autora na mídia
brasileira o fundamento da sanção aplicada pelo PROCON, mostra-se mais que
necessário discorrer acerca de tal ferramenta comercial e demonstrar a adequação
das campanhas de publicidade veiculadas pelo HABIB’S à luz do Código de Defesa
do Consumidor e dos institutos que o regulamentam.

41. Nesse sentido, a publicidade deve, obrigatoriamente, alterar o animus do indivíduo
a ser atingido, passando de mero sujeito passivo, desinteressado do ato de
compra, e muitas vezes desconhecedor do produto ofertado, para verdadeiro
consumidor, interessado na aquisição do bem comercializado.

42. A veiculação de informe publicitário não possui caráter meramente informativo ou
explicativo. Deverá o mesmo utilizar meios capazes, lícitos e éticos para convencer
o potencial consumidor a desejar obter o produto anunciado.
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para crianças , livros ou alimentos, a publicidade específica desenvolvida na

fls. 12

43. No caso concreto, há várias circunstâncias que comprovam a diligência e o cuidado
da Autora no desenvolvimento da promoção “Que bicho é esse?”, e que afastam
a incidência de qualquer irregularidade na prática da sua atividade comercial. As
agências idealizadoras das diversas campanhas do Habib´s sempre observam as
disposições

do

Código

Brasileiro

de

Autorregulamentação

Publicitária,

inerentes e necessários à segurança dos menores.

44. Assim, de forma alguma é possível atribuir à campanha de publicidade utilizada
pelo HABIB’S qualquer tipo de coação, indução ou mandamento, impositivo à
criança ou aos seus responsáveis, para aquisição do lanche e/ou dos brindes
oferecidos, já que sempre observa estritamente as mais rigorosas normas da boa
prática de propaganda, em perfeita consonância com a legislação consumerista, de
proteção à criança e adolescente, e, ainda, aquelas decorrentes do Código
do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (CONAR).

V.b) DA INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA CAMPANHA
“QUE BICHO É ESSE?”

45. A representação elaborada pelo Instituto Alana, que deu origem ao auto de infração
lavrado contra a Autora, trazia como fundamento para a sanção da Autora a
infundada alegação de que a campanha publicitária “Que bicho é esse?” seria
capaz de insculpir no público infantil o animus de um consumismo desenfreado, por
gerar nas crianças o desejo de obter toda a coleção de brindes oferecidos nas
promoções.

46. Ocorre que a publicidade destinada a produtos infantis não pode ser qualificada
como publicidade abusiva por si mesma, de forma automática e sem análise
quanto ao seu conteúdo.
47. Além de versar sobre o universo infantil, para que a publicidade seja
considerada abusiva, esta deverá apresentar violações a ética, a moralidade,
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submetendo-as ao CONAR, tudo em prol do atendimento dos preceitos legais
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aos bons costumes, aos princípios gerais do direito e aos mais altos valores
sociais, conforme expressa disposição do artigo 37 do Código de Defesa do
Consumidor.

48. Diante de tais requisitos, não há dúvidas de que não basta o simples fato da

estariam excluídas imediatamente as publicidades relativas a todo e qualquer
produto que fizesse parte do mundo infantil, tal como legumes, frutas, leite, fraldas,
brinquedos e livros infantis.

49. No caso em análise, não é possível compatibilizar a campanha desenvolvida
com a definição de publicidade abusiva por utilização da inocência infantil.
Afinal, os produtos ofertados estimulavam o ensino, a interação do público
infantil com seus pais, fazendo da brincadeira um método de aprendizado.

50. Na verdade, a campanha foi criada com grande preocupação de incentivar a leitura
e a interação infantil com o meio ambiente, a fim de ensinar o papel que os animais
desempenham no equilíbrio do planeta. Nos livros constam informações de como
são esses animais, onde vivem, do que se alimentam, quem são seus predadores,
como vivem na natureza, como se acasalam e constroem seus ninhos, quanto
tempo tem de vida, se sofrem mudanças durante o ciclo de vida, se trazem perigo,
enfim, características que surpreendem não só as crianças como os adultos. Há
claro escopo educacional na campanha que não pode ser desconsiderado.

51. Os livros apresentam informações de forma criativa e atrativa para as crianças,
mas com rigor científico e metodologia educacional dirigida ao ensino sobre a vida
dos animais e seu habitat.

52. Os valores exaltados tanto na publicidade veiculada, como nos livros distribuídos,
são os valores maiores da sociedade, tais como respeito ao meio ambiente,
desenvolvimento consciente e integração entre a criança, seus pais e educadores.
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publicidade abordar o universo infantil para torná-la abusiva. Se assim fosse,
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53. Além dos livros, foram oferecidos como brindes os exemplares dos 16 (dezesseis)
bichinhos articulados.

54. Os animais reproduzem os movimentos típicos de cada espécie e possuem
articulação automática acionada por corda, de modo que os brinquedos

como os animais agem no mundo real.

55. Nesse sentido, os livros e os brindes ofertados pela Autora são totalmente seguros
e de boa procedência, sendo impossível atribuir qualquer elemento desabonador,
impróprio, especulativo, nocivo ou prejudicial ao desenvolvimento infantil.
V.c) DA INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL À VEICULAÇÃO DE CAMPANHA
PUBLICITÁRIA DE PRODUTOS PARA CRIANÇA

56. Pela leitura das razões presentes no auto de infração lavrado contra a Autora, e
tido como subsistente em decisão administrativa final, resta claro que a sanção
aplicada se deveu, exclusivamente, pela atividade comercial da Autora, ou seja, o
comércio de lanches fast-food.

57. Tem-se, então, mais uma razão para a anulação do ato administrativo de sanção
ora atacado, visto que este impôs sanção monetária (multa) com base em uma
suposta vedação legal que nunca existiu.
58. A própria Constituição Federal prevê como cláusula pétrea o chamado princípio
da legalidade, previsto em seu art. 5°, II; em razão dele, ninguém será obrigado a
fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. A legalidade é um
princípio fundamental da administração pública e elemento essencial para a
validade de seus atos.

14

Este documento foi assinado digitalmente por GABRIELA JUNQUEIRA DOS SANTOS. Protocolado em 16/04/2014 às 17:50:26.
Se impresso, para conferência acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1015328-03.2014.8.26.0053 e o código 835CD9.

efetivamente se movimentam sozinhos e permitem que as crianças observem
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59. HELY LOPES MEIRELLES, em sua obra Direito Administrativo Brasileiro2, define: “A
legalidade, como principio de administração (CF, art. 37, caput), significa que o
administrador público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos
mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e deles não se pode afastar
ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se a responsabilidade

60. Já MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO, explana em sua obra Direito Administrativo3: “A
observância do referido preceito constitucional - art. 5º, inciso II, da Constituição
Federal – é garantida por meio de outro direito assegurado pelo mesmo dispositivo,
em seu inciso XXXV, em decorrência do qual a lei não excluirá da apreciação do
Poder Judiciário lesão ou ameaça de lesão, ainda que a mesma decorra de ato da
Administração”.

61. Assim, o principio da legalidade limita a legítima atuação da administração
pública àquilo que é permitido por lei, de acordo com os meios e formas por
ela estabelecidas, revelando-se um elemento de garantia de segurança
jurídica.

62. Nesse sentido, a decisão administrativa ora em discussão, convertida na
exorbitante multa de R$ 2.408.240,00 (dois milhões, quatrocentos e oito mil,
duzentos e quarenta reais), deixou de respeitar o princípio da legalidade, uma vez
ter fixado multa por conduta não vedada pelo ordenamento jurídico pátrio.

63. Saliente-se que a polêmica restrição integral da publicidade infantil – Projeto de Lei
5.921/2001 – foi colocada em votação na Câmara dos Deputados, tendo sido
totalmente readaptada de forma a ser traçada a parametrização de diretrizes a
serem observadas, não havendo que se falar em proibição absoluta da publicidade
infantil.

2

MIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 30. Ed. São Paulo: Malheiros, 2005.

3

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 14. Ed. São Paulo: Atlas, 2002.
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disciplinar, civil e criminal, conforme o caso.”
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64. Tal modificação decorreu da acertada análise da referida Câmara, da qual se
transcreve trecho do parecer da COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO
de lavra do Deputado Bilac Pinto, in verbis:
“A propaganda comercial tem, como objetivo fundamental em uma
economia de mercado, informar os consumidores sobre as
qualidades e características dos produtos que lhes são oferecidos.
Cumpre, assim, um papel essencial na disseminação de
informações necessárias à tomada racional de decisões pela
população. E essa informação é fundamental – quanto mais
conhecimento detém o consumidor sobre os produtos disponíveis
no mercado, mais capacitado ele está para tomar decisões
equalizadas, o que incentiva sobremaneira a competitividade e o
contínuo desenvolvimento do capitalismo.
Porém a publicidade comercial é mais que isso. Ela não apenas
informa sobre os produtos disponíveis, mais também – e
principalmente – age na indução da aquisição de bens e serviços.
É, portanto, um elemento de incentivo ao consumo. E é justamente
ele, o consumo, que faz a roda da economia girar e que mantém
vivo o capitalismo. Não por acaso, a indústria da publicidade é
responsável por aproximadamente 1% do PIB mundial –
movimentou, por exemplo, aproximadamente US$582 milhões em
2009.
(...)
A proposição (de banimento da publicidade infantil) é motivada pela
mais nobre das intenções: proteger nossas crianças. Contudo,
entendemos que o simples banimento da publicidade infantil é, ao
mesmo tempo, por demais radical e muito focada em apenas uma
dimensão de um problema muito maior – as propagandas
potencialmente ofensivas à crianças e adolescentes. Melhor do
que a simples proibição é o estabelecimento de regras que possam
tornar as propagandas mais responsáveis – não apenas as
destinadas diretamente a crianças e adolescentes, mas também
aquelas que anunciam produtos, práticas e serviços que possam
ser nocivos à saúde física e mental desses grupos”.

65. Em igual sentido, o Deputado Celso Russomano proferiu voto se opondo à dicção
do então projeto de lei, rejeitando veementemente a limitação integral da
publicidade infantil nos seguintes termos:
“(...) somos forçados a discordar da forma utilizada para se atingir
tão nobre objetivo (proteção da sociedade contra a publicidade
indesejável e abusiva). O projeto de lei em epígrafe não disciplina a
publicidade que promove a venda de produtos infantis. Ele
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E INFORMÁTICA,
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simplesmente a proíbe, o que a nosso ver é um excesso que se
opõe ao princípio constitucional da livre iniciativa.
Entendemos que a publicidade dos produtos destinados ao
público infantil deve ser regulamentada de modo a não permitir
que nossas crianças sejam induzidas, por qualquer meio ou por
qualquer razão, a adotarem comportamento desrespeitoso aos
valores éticos e sociais da família brasileira.”

sanção imposta na decisão administrativa ora em discussão. Afinal, não houve na
publicidade veiculada pela Autora afronta a qualquer valor moral de nossa
sociedade. Houve, sim, um incentivo a valores consagrados, como a leitura, o
relacionamento familiar e a integração com a natureza.

67. Além disso, o E. Tribunal de Justiça de São Paulo já se posicionou em caso
análogo anulando multa aplicada pelo PROCON, justamente por não se verifica
também naquele caso qualquer prejuízo para as crianças ou abuso capaz de
justificar a autuação e punição:

“APELAÇÃO Publicidade abusiva Pretensão anulatória de auto de
infração e imposição de multa do PROCON. Indução ao consumo de
produtos de qualidade nutricional baixa, aproveitando-se da deficiência
de julgamento e experiência de crianças Não verificação, in casu, de
abusividade Inteligência do art. 37, § 2º, do CDC. Campanha publicitária
que se ateve aos limites da livre concorrência e da legalidade
Inexistência de razão, ante a campanha veiculada, para se afirmar
ofensa à hipossuficiente Sentença de procedência reformada apenas
para redução da verba honorária, ante a necessária equidade RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não se verificando na
campanha publicitária excesso qualificável como patológico nem ofensa
aos hipossuficientes (crianças), por desrespeito à dignidade humana,
por indução de comportamentos prejudiciais à saúde ou à segurança
pessoal, por exploração de diminuta capacidade de discernimento ou
inexperiência, por opressão, ou, ainda, por estratégia de coação moral
ao consumo ou abuso de persuasão, não se justifica a autuação e a
punição aplicada pelo PROCON.”
(APELAÇÃO Nº 0025180-44.2009.8.26.0053 – 1ª Câmara de Direito
Público do TJSP – Des. Rel. Vicente de Abreu Amadei – Julgado em
27/11/2012)
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66. Apresenta-se, pois, integralmente dissonante dos movimentos legislativos pátrios a
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68. O E. TJSP também já decidiu em caso análogo que não há norma em vigor no
ordenamento jurídico brasileiro que impeça a veiculação de propaganda voltada

“Ação Civil Pública. Comercialização de alimentos. Material publicitário
voltado para o público infantil. Ausência de vedação constitucional ou
legal de tal prática, não podendo se presumir que todo e qualquer
material publicitário voltado para o público infanto-juvenil seja lesivo.
Princípio da legalidade (artigo 5º, inciso II, da Constituição da
República). Tutela da livre concorrência e do princípio da isonomia
(artigo 170, da Constituição da República). Recurso improvido.
(...)
No caso em tela, não se trata de comercialização de tabaco, bebida
alcoólica, agrotóxico, medicamentos ou terapias, nem tampouco de
qualquer produto nocivo à saúde pelo contrário, são estratégias de
venda dos chamados “cereais matinais”, tidos por nutricionistas como
saudáveis razão pela qual não há que se promover a restrição absoluta
pleiteada sob tal ótica.
Outrossim, o Código de Defesa do Consumidor, estabelece como direito
básico do consumidor a proteção de sua vida, saúde e segurança
contra os riscos potenciais de produtos perigosos ou nocivos, como
também o direito a mais ampla informação e proteção contra
publicidade enganosa e abusiva (artigo 6º, incisos I, II, III e V, da Lei n°
8.078/90), sendo certo que seu artigo 37, caput e § 2º, dispõe que “é
proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. (...) É abusiva, dentre
outras, a publicidade discriminatória de qualquer natureza, a que incite à
violência, explore o medo ou a superstição, se aproveite da deficiência
de julgamento e experiência de criança, desrespeita valores ambientais,
ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma
prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança”.
Tal norma se coaduna com o disposto no artigo 227, da Constituição da
República e com as disposições do Estatuto da Criança e do
Adolescente, a promover tutela prioritária da criança, por se tratar de ser
em desenvolvimento.
Em suma, a veiculação de peça publicitária é permitida pelo
ordenamento jurídico pátrio, apenas passando pelo controle de
legalidade do Poder Judiciário, caso se mostre exorbitante ou nociva.
O conteúdo de peça publicitária, pontualmente colocada sob análise
judicial, apenas e tão somente poderia ser reputado ilegal, e, portanto,
sujeito a sofrer restrição em sua veiculação, se ferisse tais princípios e
regramento, o que também não se verifica no caso em testilha.
Isto porque, ad argumentandum, as peças publicitárias encartadas aos
autos não trazem em seu bojo qualquer conteúdo nocivo ao público
infantil (pelo contrário, as embalagens dos produtos trazem em
destaque a tabela nutricional de cada um deles), nem tampouco se
valem de forma inescrupulosa das condições de pequenos
consumidores em formação. Em suma, não subtraem o ou diminuem o
poder de escolha e orientação dos pais, seja na aquisição do produto,
seja no consumo moderado, o que é salutar para todo e qualquer
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para o público infantil, senão vejamos:
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alimento.” (Recurso de Apelação nº0029619-23.2010.8.26.0002 –
Câmara Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo – Rel. Des. Maia
da Cunha – Julgado em 19/09/2011)

69. Deste modo, integralmente indevida a multa imposta pelo PROCON, devendo ser
julgada totalmente procedente a presente ação, de forma a anular a decisão

V.d) INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO ENTRE A COMPRA DO LANCHE E DO
BRINQUEDO

70. Em que pesem as alegações apresentadas na representação elaborada pelo
Instituto Alana, que deu origem ao auto de infração lavrado contra a Autora, os
brinquedos que acompanham as promoções do KIT HABIB’S podem ser adquiridos
separadamente pelo cliente.

71. Não há qualquer vinculação entre a venda do lanche e do respectivo brinquedo,
conforme exposto nas próprias razões da manifestação técnica do PROCON, ponto
de extrema relevância na análise da má-fé da Autora na campanha em questão.
Caso haja interesse em comprar toda a coleção, os brinquedos poderão ser
adquiridos nas Lojas Habib’s independentemente da compra de qualquer alimento.
(doc. 07)

72. Assim, inexiste qualquer razão para se vincular a aquisição dos brindes com o
consumo excessivo de alimentos fast-food.

V.e) DA QUALIDADE DOS PRODUTOS COMERCIALIZADOS E A PRESTAÇÃO
DE TODAS AS INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS

73. Como se não bastasse a inexistência de substrato legal que sustente a sanção
aplicada pelo PROCON, em momento algum foram observadas as características
nutricionais dos produtos comercializados pela Autora em seu combo infantil “Kit
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administrativa in totum.
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HABIB’S” – composto de suco natural de frutas; 2 Bib’sfihas ou Bib’s Dog, e batata
frita.

74. Ou seja, fora integralmente ignorado que os alimentos comercializados pela Autora
ao público infantil estão entre os mais saudáveis do mercado de alimentos fast-

75. Combinados aos sucos, são oferecidas ao público infantil esfihas, que podem ser
escolhidas com 04 (quatro) recheios: (i) carne com cebola e tomate; (ii) frango com
tomate; (iii) queijo tipo minas frescal, com praticamente zero de gordura, e; (iv)
espinafre.

76. Necessário salientar mais uma vez que as esfihas são assadas, sendo livres de
qualquer gordura que não componha os próprios ingredientes que as recheie ou a
massa do produto.

77. Ou seja, não há como se compatibilizar os saudáveis produtos comercializados
pela Autora com as alegações errôneas e sem qualquer critério presentes no auto
de infração.

78. Ademais, embora caiba aos pais selecionar e decidir os alimentos dos filhos, o
HABIB’S sempre teve enorme preocupação com o público infantil e demonstra isso
com o estudo balanceado das promoções que promove.
79. De forma alguma os produtos alimentícios fornecidos pela Autora podem ser
qualificados como produtos pouco saudáveis e propensos a induzir a criação
de maus hábitos alimentares.

80. Ademais, como é sabido, a ANVISA tem atuado em inúmeras frentes para
promoção da saúde e da alimentação saudável.
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food, preparado por especialistas para oferecer alimentos balanceados e nutritivos.
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81. Fundamentada por tais preceitos, podemos destacar a Resolução RDC 39/2001
que veicula a tabela de valores de referência para porções de alimentos e bebidas
embalados, com objetivo de rotulagem nutricional e a Resolução RDC 40/2002 que
trata dos aspectos técnicos da rotulagem nutricional obrigatória de alimentos e

82. Além disso, foi também editado pela ANVISA um manual de orientações aos
consumidores: “Manual de orientações aos consumidores – educação para o
consumo saudável”, a fim de colocar à disposição da população as informações
necessárias para a compreensão dos rótulos de alimentos, possibilitando a adoção
de padrões alimentares saudáveis.

83. Na apresentação do mencionado Manual, a ANVISA estabelece a sua
responsabilidade na promoção e proteção da saúde da população e reconhece a
rotulagem nutricional como uma Ação Político Nacional de Alimentação, para
redução dos índices de sobrepeso, obesidade e doenças relacionadas aos hábitos
alimentares da população.
84. Nesta seara, não há absolutamente nenhum regulamento que preveja ou
autorize a restrição à publicidade dos produtos alimentícios comercializados
pela Autora, diversamente do que ocorre, por exemplo, com os produtos
legalmente, qualificados como nocivos à saúde, tais como bebidas
alcoólicas, cigarros e remédios.

VI – DO MATERIAL PUBLICITÁRIO DA CAMPANHA “QUE BICHO É ESSE?”

85. Necessário apontar que o filme e as peças publicitárias da campanha “QUE BICHO É
ESSE?” mostravam as crianças em comportamento não apenas compatível com
suas idades, mas também desejoso por todo aquele que visa o bem estar infantil.
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86. Ambientalmente responsável, a campanha mostrava grupos de crianças brincando
em cenários florestais – jardins, árvores, flores, riacho, ponte – incutindo a
necessidade de relacionamento intersocial, com brincadeiras ativas ao ar livre.

87. O vídeo se inicia com a professora lendo os livros para um grupo de crianças

crianças estão interagindo com seus amigos e os bichinhos da natureza. A
publicidade termina com o pai sentado no banco em um jardim embaixo de uma
árvore – com o livro nas mãos – lendo as histórias para seu filho. (doc. 08)

88. Ora Exa., não há que se falar em prejuízo educacional ou social das crianças,
pelo contrário, as cenas são extremamente educativas e incentivadoras ao
ambiente familiar e social. O mesmo ânimo é transmitido em absolutamente
todo material pertencente à campanha.

89. Na caixinha do Kit Habib´s aparece em evidência o sapo lendo o livro e os dizeres:
“LEITURA É O BICHO”, como pode ser verificado pela figura abaixo: (doc. 09)

90. A mesma ideia de incentivo à leitura e a educação foram repetidas nos demais
materiais promocionais que possuem a mesma inscrição “LEITURA

É O BICHO”,

22

Este documento foi assinado digitalmente por GABRIELA JUNQUEIRA DOS SANTOS. Protocolado em 16/04/2014 às 17:50:26.
Se impresso, para conferência acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1015328-03.2014.8.26.0053 e o código 835CD9.

sentadas ao seu redor, ambientados por plantas diversas. Durante todo o vídeo as

fls. 23

enquanto na entrada das lojas um grande display apresentam mãe e filha
abraçando-se, incentivando a relação familiar.

91. Assim, resta clara a intenção educativa da campanha disponibilizada, não havendo

VII – DO RECONHECIMENTO ESTATAL QUANTO AO CUNHO EDUCATIVO DA
CAMPANHA

92. Ponto obrigatório a ser salientado na presente demanda se demonstra pela
repercussão da campanha “QUE BICHO

É

ESSE?” junto ao poder estatal,

demonstrado na distribuição da impressionante quantidade de mais de 1.500.000
(um milhão e quinhentos mil) exemplares do livro confeccionado pela Autora.
93. Frise-se, distribuídos, uma vez que parte dessa tiragem foi doada a escolas
públicas e privadas, atendendo à solicitação específica da EMBRAPA –
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (doc. 10):

“Prezado Senhor,
Com o objetivo de despertar nos estudantes a consciência da
importância da ciência e tecnologia e da agricultura para melhorar a
qualidade de vida da população brasileira, a EMBRAPA mantém o
Programa Embrapa & Escola em nível nacional.
Esse programa permite a aproximação da empresa de pesquisa com as
diversas instituições de ensino da região de cada uma de suas 40
unidades no Brasil.
Na Embrapa Uva e Vinho, em Bento Gonçalves, RS, são 10 anos de
absoluto sucesso atendendo cerca de 2.000 crianças e capacitando
mais de 100 professores por ano.
Tomamos conhecimento da publicação ‘Joaninha’ da coleção ‘QUE
BICHO É ESSE?’ e ficamos interessados em ter essa produto no
nosso evento desse ano (projeto anexo).
Gostaria de saber se a Editora Promobook teria algum interesse
em participar dessa parceira colaborando com o projeto com a
doação de 2.000 exemplares.” (email enviado em 14/04/2010 por
Luciana Mendonça Prado, Área de Comunicação e Negócio –
EMBRAPA Uva e Vinho – Bento Gonçalves, RS)
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94. Ora, como pode uma campanha dita abusiva e geradora do instinto consumerista
das crianças ter recebido pedidos de doação de instituições de ensino
públicas e privadas, bem como de órgão estatal? A resposta é simples: não
pode! Os pedidos de doação comprovam a positividade da campanha e seu

95. Note-se, pois, que a decisão objeto da presente ação anulatória é tão absurda que
vai contra ao entendimento e ao julgamento do próprio Estado em relação à
campanha promovida.

96. Evidentemente, tal aceitação não é realizada pelo público infantil, mas sim por pais,
professores, educadores e outras associações, de modo que a penalidade que se
pretende imputar à Autora sequer possui legitimidade social.
VIII – DA APROVAÇÃO DA CAMPANHA PROMOVIDA PELA SOCIEDADE CIVIL

97. Desde o início da campanha e até depois de seu término a Autora recebeu
inúmeras demonstrações e declarações de satisfação e incentivo, bem como
solicitações para que a campanha fosse estendida, conforme abaixo transcrito:
“Olá,
Comprei numa promoção do Habib’s o livro infantil que vem junto
com o brinquedo que dá corda.
Minha filhinha adorou e quando fui novamente lá comprar mais, a
promoção já tinha acabado.
Gostaria de saber se é possível eu comprar diretamente de vocês a
coleção toda com os bichinhos.” (e-mail enviado em 13/05/2010 por
Claudia Manara). (doc. 11)

98. Demonstrações como estas deixam claro que a aquisição dos 16 (dezesseis) livros,
acompanhados pelos bichinhos de corda, não está relacionada ao estímulo
consumista desregrado e sem fundamento, mas sim à indiscutível qualidade da
promoção.
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99. Como verificado através do e-mail acima, a mãe está buscando informações para
aquisição do restante dos livros integrantes da promoção, com objetivo de auxiliar
na educação de sua filha e estimulá-la ao hábito da leitura.

100. Diversamente da interpretação conferida pelo órgão prolator da decisão

estimuladora da circulação de informações e conhecimento, bens estes que nada
tem a ver como o consumo exacerbado, desregrado, imprudente e inconsciente.

101. Importante observar que a promoção dos brindes atingiu uma dimensão e
abrangência muito maior do que o consumo do lanche e cumpriu perfeitamente o
objetivo almejado, qual seja: o incentivo a leitura através da edição de mais de
1.500.000 (um milhão e quinhentos mil) livros.

102. Além da manifestação promovida pelos pais, a Autora também recebeu inúmeros
elogios de educadores, professores de escolas públicas e privadas, bem como
atendeu a diversos pedidos de doações para escolas, o que demonstra o inegável
caráter educativo da campanha, vejamos:
“Bom dia!
Meu nome é Aline e sou professora da Escola Soletrar Núcleo de
Recreação Infantil, localizada em Pinheiros.
Neste trimestre, estamos trabalhando com a temática ‘Reino animal’
com a finalidade de mostrar aos alunos um pouco mais sobre os
animais, suas características, habitats, grupo, alimentação, crescimento,
formação e desenvolvimento até a forma adulta, etc.
Diante desse trabalho, gostaríamos de proporcionar às crianças
diversas maneiras de conhecer os animais, utilizando materiais
diversos, lúdicos e interessantes para o grupo.
Eu já conhecia os livros da coleção ‘QUE BICHO É ESSE?’ pelos
comerciais e até mesmo pelo próprio Habib’s, mas propagandas,
mas infelizmente a promoção acabou e não tive a oportunidade de
conhecer estes livros a fundo.
Um dos meus alunos trouxe um exemplar e achei muito
interessante, a apresentação do bicho é feita de forma lúdica e
inteligente, o livro é bem educativo, bonito e ilustrativo.
Além de parabenizá-los pelo trabalho, gostaria de saber se vocês
podem disponibilizar este material para escola em forma de doação
para que possamos proporcionar aos alunos (as) essa leitura
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educativa.”(e-mail enviado em 20/05/2010, por Aline, professora da
Escola Soletrar Núcleo de Recreação Infantil).(doc. 12)

103. Ora, se a própria especialista em educação infantil, depõe favoravelmente
sobre o caráter educativo dos livros veiculados, não prospera a tese no
sentido de que a promoção não desempenhou qualquer função educativa e

104. Em manifestação semelhante uma professora da Rede Municipal de Curitiba
demonstrou seu contentamento em face da promoção realizada:
“Olá,
Meu nome é Fabiana.
Estou mantendo este contato após ser orientada pelo 0800 a fazê-lo
para solicitar meu pedido.
Sou professora da rede municipal de Campo Largo – Paraná – e sou
cliente assídua do Habib’s em Curitiba!!!
Gostaria de solicitar brindes diversos – aqueles que sobram, que não
são mais usados nas promoções, para que eu possa usá-los na
distribuição aos meus alunos.
Atualmente, estou lecionando aulas de educação física e ministro aulas
para todas as 10 turmas do turno da tarde em minha escola, perfazendo
um total de mais ou menos 250 alunos.
Estou ensaiando os alunos para apresentação da nossa Festa Junina
que acontecerá no dia 18/07/2010 à tarde e prometi a eles que
providenciarei brindes pelo excelente desempenho deles como premio.
Se for possível peço qualquer quantidade, pode ser pouquinho ou
bastante (folhas para pintar, adesivos, livrinhos, bonequinhos), pois
posso dar um tanto para uma turma e outro para outra turma.
Estou ansiosa para saber da possibilidade de ser abençoada com esses
materiais.
Se puderem ver a disponibilidade de “limpar o estoque” parado, se é
que tem, eu quero.
Ah!
Desculpe a insistência, mas é que eu estou em busca de brindes,
por certa vez recebi alguns adesivos da promoção: ‘QUE BICHO É
ESSE?’ e distribuí uma figurinha para cada aluno de algumas
turmas, colando em sua camiseta e eles amaram.” (e-mail enviado
em 13/06/2010, por Fabiana Brum, professora da Escola Municipal
Campo Largo, Curitiba – Paraná).(doc. 13)

105. Nada obstante, a Autora ainda foi parabenizada pela EMBRAPA – Empresa
Brasileira da Pesquisa e Agropecuária – que no mesmo sentido elogioso,
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solicitou doações para distribuição dos exemplares, conforme mensagem já

“Prezado Senhor,
Com o objetivo de despertar nos estudantes a consciência da
importância da ciência e tecnologia e da agricultura para melhorar a
qualidade de vida da população brasileira, a EMBRAPA mantém o
Programa Embrapa & Escola em nível nacional.
Esse programa permite a aproximação da empresa de pesquisa com as
diversas instituições de ensino da região de cada uma de suas 40
unidades no Brasil.
Na Embrapa Uva e Vinho, em Bento Gonçalves, RS, são 10 anos de
absoluto sucesso atendendo cerca de 2.000 crianças e capacitando
mais de 100 professores por ano.
Tomamos conhecimento da publicação ‘Joaninha’ da coleção ‘QUE
BICHO É ESSE?’ e ficamos interessados em ter essa produto no
nosso evento desse ano (projeto anexo).
Gostaria de saber se a Editora Promobook teria algum interesse
em participar dessa parceira colaborando com o projeto com a
doação de 2.000 exemplares.” (email enviado em 14/04/2010 por
Luciana Mendonça Prado, Área de Comunicação e Negócio –
EMBRAPA Uva e Vinho – Bento Gonçalves, RS)

106. Realizada a promoção solicitada, a Autora tornou-se parceira do programa
EMBRAPA no ano de 2010.

107. Ora, é límpido e cristalino que a campanha realizada pela Autora respeitou todos
os pressupostos que se esperam de uma campanha publicitária e promocional com
atuação efetiva na sociedade, no sentido de propiciar a educação, o conhecimento
e a integração social e ambiental.

108. A publicidade também deverá atender a sua função social, através do auxílio ao
Estado na tarefa de educar e ajudar na formação do consumidor como um
verdadeiro cidadão despertando a consciência para os seus direitos, incentivando o
exercício pleno da cidadania.

109. Como é sabido, o primeiro passo para o exercício efetivo da cidadania está na
educação e no conhecimento, o que inegavelmente foi promovido pela Autora.
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110. Por todo exposto e devidamente comprovado nos autos, não restam dúvidas de
que a publicidade promovida pela Autora atende de forma excelente todos os
requisitos que se espera incutir na iniciativa privada, no desempenho de seu papel
social de auxílio na educação e expansão de conhecimento.

ilegitimamente atacada e penalizada.

112. Diante de tais elementos indiscutíveis, a anulação da decisão punitiva se torna
imperativa, face ao seu flagrante equívoco.

IX – A MULTA APLICADA É MANIFESTAMENTE CONFISCATÓRIA E
DESPROPORCIONAL

113. Conforme já mencionado, a Autora foi condenada ao pagamento de multa no
importe de R$ 2.408.240,00 (dois milhões quatrocentos e oito mil duzentos e
quarenta reais) por suposta prática de propaganda abusiva, que como já
demonstrado, nunca ocorreu, tendo sido a mesma inscrita na Dívida Ativa do
Estado de São Paulo.

114. Além de ser confiscatória, a multa em questão afronta o princípio da razoabilidade,
que, segundo a melhor doutrina, desdobra-se em vários sentidos: (i) como
equidade – quando exige a harmonização da norma geral com o caso individual;4
(ii) como congruência – quando exige a harmonização das normas com suas
condições externas de aplicação;5 e (iii) como equivalência – quando exige uma
relação de equivalência entre a medida adotada e o critério que a dimensiona.6

115. Diante desses conceitos, a Autora admite que, no plano abstrato, a aplicação da
multa pode até ser considerada como medida razoável para garantir o respeito às
4

ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios – da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 4ª ed., 3ª tiragem. São Paulo:
Malheiros, 2005, p.103.
5
Ibidem, p. 106.
6
Ibidem, p. 109.
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normas do Código de Defesa do Consumidor. Entretanto, no caso concreto, o
critério para fixação da multa aplicada à Autora carece de razoabilidade, pois a
linda campanha publicitária “Que bicho é esse?” não possui qualquer
característica abusiva capaz de justificar a aplicação de multa em patamar superior

116. Logo, se a gravidade da conduta da Autora não é significativa, a aplicação de multa
elevada ofende o princípio da razoabilidade em razão do critério mal empregado
pelo agente da Administração Pública.

117. Embora esse princípio não esteja expresso na Constituição Federal, é reconhecido
pela doutrina como vetor da atuação da Administração Pública. Com efeito, a falta
de respeito a esse princípio implica na violação do art. 5º, § 2º, da Carta Magna
brasileira, que assim dispõe:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no
País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
§ 2º - Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não
excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela
adotados, ou dos tratados internacionais em que a República
Federativa do Brasil seja parte.

118. Tal princípio é tão importante no contexto da Administração Pública que foi
positivado no plano infraconstitucional por meio da Lei Federal nº 9.784 de 1999,
que em seu artigo 2º prevê:
Art. 2º A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos
princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade,
proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência.

119. Não restam dúvidas, Exa., que a cobrança da multa ora questionada é
inconstitucional e ilegal por violar o princípios da legalidade e razoabilidade.
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120. Por fim, a penalidade aplicada à Autora carece ainda de proporcionalidade em
sentido estrito, pois, conforme já mencionado, a publicidade veiculada não trouxe
qualquer prejuízo ao público infantil, tendo sido objeto de ação do próprio Estado
junto às escolas estaduais, sendo a multa aplicada totalmente injustificável à luz do

X – DA NECESSÁRIA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA

121. A fim de tornar eficaz a tutela pretendida, é imprescindível a antecipação de seus
efeitos no sentido de determinar a suspensão dos efeitos e da exigibilidade do Auto
de Infração nº 5466 e da exigibilidade da certidão da Dívida Ativa nº. 1.133.509.851

122. Destaque-se que os pressupostos para a concessão da tutela antecipada estão
previstos no art. 273 do Código de Processo Civil, a saber: (i) prova inequívoca
acerca da verossimilhança das alegações e (ii) fundado receio de dano irreparável
ou de difícil reparação.

123. Todos os elementos de prova acostados a presente inicial, bem como as questões
de direito aqui ventiladas, demonstram com clareza a verossimilhança das
alegações da Autora.

124. A se manter a exigibilidade do débito em questão, os Réus promoverão a sua
execução fiscal e a Autora terá que arcar com os encargos moratórios decorrentes
do não pagamento de débitos sabidamente indevidos. Com efeito, a Autora pode
sofrer restrições patrimoniais graves, em valor superior a 2,5 milhões de
reais, caso não seja concedida a tutela pleiteada, em caráter de urgência.

125. De fato, a Autora já está sofrendo restrições de crédito com a inscrição da Dívida
Ativa, correndo risco de dano irreparável para sua imagem, reputação e para o
andamento regular de seus negócios.
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126. Por outro lado, não há qualquer prejuízo para os Réus com a suspensão da
exigibilidade da multa até que verificada a legalidade da multa imposta à Autora.
Na remota hipótese da presente ação vir a ser julgada procedente, o que se
considera para argumentar e repelir, a dívida será executada com a correção

127. É evidente o prejuízo da Autora caso venha a sofrer restrição em seu patrimônio
para, somente após o resultado da presente ação, receber a devolução do valor
indevidamente constrito, o que deverá ser feito por meio de novo processo judicial
e com recebimento de precatório.

128. Logo, demonstrada a prova inequívoca da verossimilhança das alegações da
Autora e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, bem
como a total ausência de prejuízo para a outra parte com a medida aqui
solicitada, a antecipação da tutela no sentido de determinar a suspensão da
exigibilidade do Auto de Infração nº 5466, é medida que se impõe à luz do art.
273 do Código de Processo Civil.

129. Por fim, reitere-se que a exigência de depósito da multa para a suspensão de sua
exigibilidade tornará impossível a defesa da Autora.
130. Nesse ponto repise-se que a Autora é empresa individual de responsabilidade
limitada, devendo ser elevada em consideração sua condição econômica.
Além disso, a multa fixada pelo PROCON beira o limite máximo fixado no
artigo 57 do CDC e na Portaria nº 26.

131. O valor elevadíssimo da multa, no montante de R$ 2.408.240,00 (dois milhões
quatrocentos e oito mil duzentos e quarenta reais), impede que a Autora disponha
desse valor sem prejudicar sua atividade empresarial, incluindo o pagamento de
folha de funcionários, investimento na empresa e capital de giro necessário para as
suas atividades cotidianas.
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132. Em hipóteses como a presente, o Tribunal de Justiça de São Paulo já decidiu pela
desnecessidade de exigência do depósito da integralidade da multa para

“Agravo de Instrumento. Ação anulatória de AIIM com fundamento
no art. 39, III, CDC. Deferimento da tutela antecipada
suspendendo a exigibilidade da multa cominada mediante
depósito integral da multa. Valor elevado da multa que
inviabilizará a defesa da autora. Decisão reformada. Recurso
provido (AI nº 0159257-13.2013.8.26.0000 C. São Paulo 12ª
Câmara de Direito Público Rel. Des. Venicio Salles deram
provimento ao recurso, vu j. em 27-11-2013).
“TUTELA ANTECIPADA. Postulada para suspender a
exigibilidade de multa que se intenta anular, imposta por
PROCON, por infrações a normas de proteção ao consumidor,
sob a alegação de vícios insanáveis do procedimento
administrativo correspondente. Seguro-garantia. Dado o valor
significativo da multa, de mais de três milhões de reais, é razoável
que a exigibilidade fique suspensa durante o contraditório judicial,
o que também impede a sua inscrição no CADIN. Recurso provido
para concedê-la.” (TJSP, 2060662-42.2013.8.26.0000, 12ª
Câmara de Direito Público, Relator Edson Ferreira, julgado em
28/03/2014)
133. Pelo exposto, considerando o valor significativo da multa (2,4 milhões de
reais)

e

a

condição

econômica

da

Autora,

empresa

individual

de

responsabilidade limitada, requer-se seja suspensa a exigibilidade da multa
imposta pelo PROCON, sem que, para tanto, seja obrigada a depositar o valor
integral da multa, eis que tal medida impediria a defesa e a própria atividade
econômica da Autora.

XI – DOS PEDIDOS
Diante de todo o exposto, requer-se:
a) liminarmente, a suspensão imediata dos efeitos e de quaisquer medidas coercitivas
decorrentes do auto de infração nº 5466 e da certidão da Dívida Ativa nº. 1.133.509.851
objeto da presente ação, nos termos do artigo 273, caput e inciso I, do CPC, com a
consequente emissão da Certidão Negativa de Débito – CND;
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suspensão de sua exigibilidade, conforme se verifica dos julgados abaixo:

fls. 33

b) citar os Réus para que possam apresentar a sua contestação no prazo legal, sob pena
de revelia;

d) alternativamente, caso V.Exa. entenda ser devida a multa aplicada à Autora – o que se
admite unicamente em atenção ao princípio da eventualidade –, que seja julgada
procedente a presente ação anulatória, a fim de anular parcialmente o Auto de Infração
nº 5466 que deu origem ao crédito tributário inscrito, de modo que a multa aplicável seja
reduzida a um patamar razoável e proporcional aos fatos narrados;
e) em qualquer caso, determinar a condenação das Rés nas custas judiciais e em
honorários advocatícios a serem fixados por V. Exa.

A Autora protesta, desde já, pela produção de todas as provas em direito admitidas,
notadamente, prova documental suplementar, prova oral, consistente no depoimento
pessoal dos representantes da Ré, prova testemunhal, e prova pericial.

Requer a Autora, ainda, que V.Exa. defira o acautelamento em cartório dos livros
da coleção “QUE BICHO É ESSE?” e de CD com a campanha veiculada na
televisão.

Dá-se à causa o valor de R$ 2.408.240,00 (dois milhões quatrocentos e oito mil
duzentos e quarenta reais).
Nestes termos,
Pede deferimento.
São Paulo, 16 de abril de 2014.

Gabriela Junqueira dos Santos
OAB/SP – 319.132
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c) no mérito, julgar procedente a presente ação anulatória de ato administrativo, a fim de
declarar nulo o ato administrativo e o crédito tributário decorrente do Auto de Infração
n°. 5466 por conter vícios materiais insanáveis como erros de fato e de direito, falta de
motivo real e não atendimento ao princípio da legalidade, com o consequente
cancelamento da inscrição na Dívida Ativa;

