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A LEI 12.232 E A AUTORREGULAÇÃO

“A LEI 12.232 pROdUz O REcOnhEcImEnTO fORmAL dA vALIdAdE E ObRIGATORIEdAdE
dAs nORmAs dE AUTORREGULAÇÃO dA ATIvIdAdE pUbLIcITáRIA, EspEcIALmEnTE As
nORmAs-pAdRÃO”

Professor Marçal Justen Filho explica a Lei 12.232,
tema do seu livro recém lançado, e defende a autorregulação

LEIA TAMBÉM

EsTUdO dA fEnApRO ApOnTA REcUpERAÇÃO mAIs RápIdA
dA pUbLIcIdAdE dO QUE O EspERAdO

CENP TEM NOVO TELEFONE: (011) 4858 8043

O que nós e nOssas entidades
fundadOras fizemOs nas últimas
semanas Ou planejamOs fazer em breve

ANOTE NOSSO NOVO TELEFONE
Para facilitar o contato, veja menu de atendimento:
1 para Certificação
2 para Revisão da certificação
3 para Associação de Veículos ou
Anunciantes
4 para Contribuição Associativa
5 para Jurídico

11 4858 8043

LIVRO SOBRE LEI 12.232 FOI
LANÇADO EM DOIS WEBINÁRIOS
O lançamento do livro Lei 12.232
– Comentários à Lei de Contratos de
Publicidade da Administração, do
professor Marçal Justen Filho deu
origem a dois webinários, que podem
ser vistos em sua íntegra nos links
abaixo e dos quais participaram o
presidente do CENP, Caio Barsotti, e o
advogado Thiago Brito, do escritório
Sampaio Ferraz Advogados.
O professor Justen deu entrevista

para a CENP em Revista, que pode ser
lida a partir da pág. 6
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“Nós, que defendemos
a democracia, contamos
mais do que nunca
com o trabalho da
imprensa de
qualidade”
O ministro do STF, Luís Roberto
Barroso, presidente do TSE, pediu
amplo apoio à imprensa no combate à
desinformação, na checagem de fatos
e no compromisso com a verdade no
período eleitoral. O pedido foi feito
em setembro, durante curso para
jornalistas promovido pelo TSE.
https://bit.ly/3iDQtuN

https://bit.ly/2Fd5x52 e https://bit.ly/36G7WQY
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SIGA O CENP NAS
REDES SOCIAIS

www.twitter.com/o_CENP

PROCESSOS AVALIADOS
608**
* dados até 01/10/2020

-

** de janeiro a setembro de 2020

2 - CENP Em rEvista - Outubro, 2020

fonte: Cenp

www.linkedin.com/company/cenp

INDICADORES DE DEMANDAS
EXTERNAS

acompanhamento de desempenho das suas várias áreas.
Veja alguns dos indicadores, dos quais faz parte também a
enquete de satisfação que avalia os pontos de relacionamento
do CENP.

O CENP adotou este ano a coleta de indicadores de
demandas externas, que são recebidas de operadores do
mercado publicitário de todo o Brasil, para sistematizar o

https://cenp.mailchimpsites.com/indicadores-cenp
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Acesso geral - Cada vez que é inserido login e senha na ferramenta, podendo uma agência ter
acessado mais de uma vez no mesmo dia

PEDIDOS DE
REVALIDAÇÃO/NOVAS
CERTIFICAÇÕES DE
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
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“NOSSO PROPÓSITO É FOMENTAR O NEGÓCIO DA PUBLICIDADE”
“Chacoalha”, iniciativa da Fenapro com
o apoio dos Sinapros, abriu espaço em
14/10 para Eduardo Schaeffer e Manzar Feres, Diretor de Negócios Integrados
e Diretora de Vendas do Grupo Globo.
A Daniel Queiroz, presidente da Fenapro, eles esclarecem dúvidas sobre o recém lançado Globo SIM e afirmam que
esta e outras inovações estão em linha
com o Modelo Brasileiro de Publicidade,
com as melhores práticas e com as Normas-Padrão. Confira:
Eduardo: “O que fizemos com o Globo SIM foi abrir um canal capaz de atrair
novos anunciantes, garantindo às agências
mais clientes em potencial. É uma oportunidade de democratizar o acesso à TV
e acelerar o mercado, criando uma alternativa melhor do que links patrocinados”.
manzar: “Queremos que a Globo seja
para todos. Só estamos aqui porque tivemos agências como parceiras. Nosso papel é trabalhar pelo ecossistema de publicidade”.
Eduardo: “Nosso objetivo, sempre, é
trabalhar com a máxima transparência.
Temos feito movimentos relevantes para trazer inovação para a publicidade. Praticamos as mesmas normas que praticamos hoje. A Globo está em conformidade
com as regras do CENP: se for cliente final,
não tem desconto-padrão. Se for agência
tem desconto-padrão. A ferramenta não
permite cálculo de desconto. O anunciante tem de pagar o preço de tabela. Não há
alternativa. Não existe grande investidor
em TV sem a assessoria de uma agência.
Não é interesse da Globo competir com
nenhuma agência”.
manzar: “Estamos apenas automatizando o processo que já existe. O cliente, comprando direto, mesmo que tiver
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agência, vai pagar tabela cheia, sem desconto-padrão. Nosso propósito é fomentar o negócio da publicidade. As plataformas fizeram isso muito bem. Precisamos

provocar os anunciantes, para eles gostarem de fazer publicidade”.
Veja a íntegra do “Chacoalha”
https://bit.ly/3lLUwqZ

MAIS

+ A ABA está engajada na campanha Outubro Rosa, que conscientiza sobre a importância da
prevenção e do tratamento do
Câncer de Mama.
http://aba.com.br/

+ Veja a íntegra do debate “O futuro midiático: O que será das mídias na pós Covid?”, iniciativa da
ABMN.
https://bit.ly/3jGAmhz

+ APP Brasil comemorou 83 anos
de fundação em 29 de setembro.
https://appbrasil.org.br/

+ Innovation Weekend 2020, iniciativa da ARP, reuniu três mil partici-

pantes em primeiro evento 100%
phygital B2B, B2C, C2B e C2C do
Brasil.
https://bit.ly/34AQCKz

+ Leia “O dilema das redes se resolve com educação midiática”,
artigo de Mariana Mandelli Coordenadora de comunicação do Instituto Palavra Aberta.
https://bit.ly/3jGJZfX

+ “Onipresente aos 70 anos, TV brasileira busca ampliar conexões”.
Site Tela Viva tem especial pelo
aniversário da TV brasileira, reunindo depoimentos de lideranças
do mercado publicitário.
https://bit.ly/3jHSTdj
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ESTUDO APONTA RECUPERAÇÃO MAIS
RÁPIDA DO QUE O ESPERADO
um terço das agências já retomaram níveis de negócios pré-pandemia.
estudo mostrou também que 88% das 347 agências que participaram da
pesquisa têm conhecimento e 71% já integram o Cenp-meios
A pesquisa VanPro da Fenapro pode ser conhecida em
sua íntegra em http://bit.ly/Vanpro

O

Estudo VanPro da Fenapro, divulgado em
outubro surpreende positivamente: o impacto da retração econômica observada no primeiro semestre sobre os investimentos em publicidade
está sendo revertido mais rápido do que se imaginava. Segundo o estudo, com participação de 347 agências de 21 estados e do DF, entre maio-agosto, um terço das agências de publicidade já voltaram a níveis de
negócios semelhantes ao dos meses pré-pandemia. O
resultado é quase cinco vezes superior ao registrado na
rodada anterior do Estudo, realizado no primeiro quadrimestre deste ano.
Confirmando o viés positivo, 41% delas veem perspectivas boas ou muito boas para o futuro e caiu de
30% para 11% no mesmo período as agências que assinalam perspectivas ruins ou muito ruins. “Detectamos uma visível melhora na percepção dos entre-

vistados em relação à recuperação do negócio e das
perspectivas futuras”, disse Daniel Queiroz, presidente da Fenapro, ao PropMark.
Ele não minimiza, porém, o grande número de
agências nas quais os impactos da crise ainda não foram revertidos. “O que se percebe é que há um grupo que ainda tem percepções similares às do momento inicial da crise, embora este grupo seja bem menor
do que quatro meses atrás”, observa Ana Celina Bueno, diretora da Fenapro e que liderou a realização da
pesquisa. Entre as agências que tiveram queda de receitas, 48% projetam perda superior a 30%, enquanto 35% acreditam que demorarão mais de um ano pa-

VOCê TEM CONHECIMENTO
DA EXISTêNCIA DO
CENP-MEIOS?
SIM 88,41% - 328
NÃO 11,59% - 43
Base Amostra: P27 : 371

ESTá ENVOLVIDA COM ALGUMAS DAS ENTIDADES A SEGUIR?
SINAPRO

293 78,98%

ABAP

88 23,72%
35 9,43%

ABRADI
AMPRO

12 3,23%

CENP

286 77,09%
78 21,02%

Assoc. Empresariais
Nenhuma

VOCê FAZ PARTE DO
CENP-MEIOS?

26 7,01%

Outras

43 11,59%

Base Amostra: P25 : 371
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SIM 71,04% - 233
NÃO 28,96% - 95
Base Amostra: P28 : 328

ra retomarem o desempenho pré-pandemia ou sequer
preveem quando poderão fazê-lo.
As agências que apontam as perspectivas como estáveis mantiveram-se no nível da pesquisa anterior. “Podemos concluir, de forma simplificada, que um terço
das empresas encontrou meios para a retomada; um
terço está administrando os impactos e outro terço
está com dificuldades, projetando uma recuperação
num período mais prolongado”, disse Daniel.
A pesquisa da Fenapro levantou também as principais dificuldades para as agências, hoje. A principal
delas, segundo 24% dos entrevistados, é mostrar relevância junto aos clientes, seguida de perto pela gestão
da equipe, gestão financeira e captação de recursos.
Redução de jornada e salário foi adotada por cerca
de 60% das agências, enquanto as demitiram passaram de 30% para 39% e as que contraíram empréstimos para pagamento da folha foram de 17% para 24%.
As agências que participaram do VanPro, são, em
95% dos casos, full-service. A larga maioria tem 11
anos ou mais de existência; 41% delas tem faturamen-

to anula de até R$ 1 milhão, 24% entre R$ 1 milhão e
R$ 3 milhões e as demais acima disso.
CENP-MEIOS É BEM RECONHECIDO
O Estudo VanPro aponta ampla participação e conhecimento do CENP-Meios pelas agências de publicidade: 88,4% têm conhecimento sobre o painel que
mede investimentos em mídia via agências e 71% já
integram o CENP-Meios. “O painel está cumprindo o
seu papel, de indicador fiel da atividade publicitária”,
diz o presidente do CENP, Caio Barsotti. “A pesquisa
da Fenapro é um reconhecimento ao compromisso à
parceria das agências e das empreses de software que
as atendem”.
Outro indicador positivo para o CENP: a entidade
é a segunda mais apontada pelas agências na questão
“com que entidades Está envolvida?”. Entre oito opções, o CENP foi mencionado por 77% dos participantes, atrás apenas dos Sinapros, com 79%. A 3ª na lista
foi a Abap, com 23,7%. O Estudo VanPro contou com
informações de 347 empresas de 21 estados e do DF.

Cenp-meiOs

CONFIRA DADOS DE SHARE POR REGIÃO

E

m mais uma inovação, o
CENP-Meios divulgou em
14 de outubro dados de share dos meios de comunicação por
região brasileira em 2019 e 2018.
É a primeira vez que o sistema
disponibiliza dados desta natureza,
ampliando a gama de informações
oferecidas ao mercado publicitário. Recentemente, o CENP-Meios
inovou divulgando o investimento
via agências em 2019 para cada estado brasileiro. Mais informações:
https://bit.ly/3jd16Fr

INVESTIMENTOS EM MÍDIA, REALIZADOS POR 226 AGêNCIAS DE PUBLICIDADE, POR
MEIOS E REGIÕES
JAN-DEZ/2019
REGIÕES
MEIOS
CINEMA
INTERNET
JORNAL
OOH/MÍDIA
EXTERIOR
RÁDIO
REVISTA
TELEVISÃO
ABERTA
TELEVISÃO POR
ASSINATURA

CENTROOESTE
Share (%)
0,3%
8,0%
6,2%

NORDESTE

NORTE

SUDESTE

SUL

MERCADO
NACIONAL
Share (%)
0,2%
31,8%
0,5%

Share (%)
0,2%
3,2%
4,8%

Share (%)
0,2%
7,4%
17,7%

Share (%)
1,0%
3,6%
6,0%

Share (%)
0,2%
2,5%
6,7%

19,6%

23,7%

15,0%

26,3%

19,1%

2,2%

11,3%
0,6%

11,1%
0,3%

14,9%
0,4%

10,1%
0,8%

14,6%
0,5%

0,5%
1,1%

53,3%

56,5%

44,3%

51,4%

56,1%

53,0%

0,7%

0,2%

0,1%

0,8%

0,3%

10,7%
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“SOU PLENAMENTE FAVORÁVEL
À CONCEPÇÃO DA AUTORREGULAÇÃO”
O professor marçal
justen filho comenta
em entrevista à
Cenp em revista
a lei 12.232, tema
do seu livro recémlançado, defende
a autorregulação e
destaca: o direito
brasileiro proíbe
que atividades de
publicidade por
entes públicos
sejam desenvolvidas
sem a participação
de agências de
publicidade,
detentoras de certas
qualificações.
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CENP em Revista: O sr é considerado um dos mais renomados
especialistas em licitações e direito administrativo. O sr. poderia
esclarecer quais são os deveres e
responsabilidades que um servidor público e seu CPF têm em relação aos recursos públicos?
Professor Justen: Há uma quantidade muito ampla de deveres, relacionadas à eficiência nos gastos
públicos, ao tratamento isonômico entre os particulares e à promoção do desenvolvimento nacional
sustentável. Esses deveres apresentam uma dimensão de fim a ser
atingido, mas com a exigência de
atendimento aos meios previstos
e permitidos pelo Direito. Ou seja, não basta realizar uma compra
vantajosa. É necessário, ainda, que
o agente siga as formalidades exigidas nas leis e nos regulamentos.
Isso produz dificuldades muito
relevantes, especialmente porque
nem sempre os agentes públicos
dispõem da capacitação necessária para o desempenho satisfatório das funções ocupadas. Em caso
de violação aos deveres estabelecidos, o agente público sujeita-se
à responsabilização no plano penal, administrativo, civil e político. A responsabilização penal é reservada para infrações graves, que
configuram crime. A administrativa compreende penalizações no
âmbito da Administração Pública.

Professor Marçal, autor do livro Lei 12.232
- Comentários à LEI dE CONTRATOS dE
PuBLICIdAdE dA AdMINISTRAçãO

A responsabilização civil se refere
ao pagamento de indenizações pelas perdas e danos provocados. A
responsabilização política consiste na perda ou restrição de direitos políticos.
Quais são as principais qualidades da Lei 12 232?
A Lei 12.232 produz o reconhecimento formal da validade
e obrigatoriedade das normas de
autorregulação da atividade publicitária, especialmente as Normas-Padrão. Isso significa que os
contratos administrativos de serviços de publicidade são disciplinados pelas mesmas regras adota-

das entre os particulares. Depois,
a Lei afastou a aplicação da Lei
8.666, que é a lei geral dos contratos administrativos. Essa determinação evita a aplicação de soluções
incompatíveis com a atividade publicitária. De modo mais preciso,

Em caso de violação
aos deveres
estabelecidos, o agente
público sujeita-se à
responsabilização
no plano penal,
administrativo, civil
e político

a Lei 12.232 disciplinou um procedimento licitatório compatível
com as características da propaganda comercial. Além disso, admitiu a figura da administração
contratada, que é adotada no âmbito da atividade publicitária em
geral. Também é relevante o expresso reconhecimento do “desconto-padrão”. Sob um enfoque
amplo, pode-se afirmar que a Lei
12.232 eliminou incertezas e impôs a observância das melhores
práticas vigentes no setor publicitário.
Como analisa, de um ponto de
vista jurídico, as necessidades e
implicações da contratação de
serviços publicitários por entes
públicos? Por que publicidade
demanda um procedimento de licitação próprio?
Existiu uma controvérsia sobre a
atuação dos entes públicos no se-

tor publicitário. Essa disputa encontra-se vencida em vista da realidade. As soluções tecnológicas
produzem a interconexão de todos
os sujeitos por meio da internet.
Isso compreende inclusive o setor
público. Tornou-se extremamente relevante a atuação publicitária
do Estado visando especialmente a
formação de condutas socialmente desejáveis, a conscientização da
população quanto às circunstâncias da realidade e a promoção da
dignidade humana. A democracia
exige a participação do Estado na
formação da cidadania e tal envolve, de modo inafastável, atividades
de divulgação de ideias e informações. O Direito brasileiro proíbe
que tais atividades de publicidade
sejam desenvolvidas sem a participação de agências de publicidade,
detentoras de certas qualificações.
Isso conduz ao profissionalismo
no desenvolvimento dessas ativi-
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dades e a observância de padrões
de qualidade mínima reconhecidos pelos órgãos de autorregulação setorial.
A publicidade exige um procedimento licitatório diferenciado
porque a contratação não é orientada à execução de uma campanha específica e determinada. É
necessário avaliar a capacitação
da agência para enfrentar desafios
relacionados a temas futuros, cujo
conteúdo dependerá das circunstâncias. Suponha-se uma licitação
para construção de uma ponte: o
Poder Público elabora um projeto específico para a execução daquela obra. Os licitantes formulam
propostas, que muitas vezes envolvem apenas a remuneração correspondente. Esse é o modelo de licitação genérico. É muito diversa a

A Lei 12.232 produz
o reconhecimento
formal da validade
e obrigatoriedade
das normas de
autorregulação da
atividade publicitária,
especialmente as
Normas-Padrão
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situação dos serviços de publicidade. O Poder Público elabora um
briefing, que contempla um cenário sobre questões a serem consideradas. Os licitantes apresentam
as suas “propostas técnicas” (compostas basicamente por um plano de comunicação publicitária e
por informações quanto ao licitante). Uma subcomissão examina o
plano de comunicação publicitária – que não envolve uma solução
determinada e específica, relacionada a uma campanha publicitária determinada. Na sequência e

UMA EXTENSA OBRA NA áREA DO DIREITO PÚBLICO
O professor Marçal Justen Filho, autor do livro Lei 12.232 – Comentários
à Lei de Contratos de Publicidade da Administração, é advogado e doutor
em Direito, tendo exercido o magistério por quase 30 anos. Tem extensa
obra publicada na área do Direito Público e lançou no começo de setembro
Introdução ao Estudo do Direito. Ele é sócio partner do Justen, Pereira
Oliveira & Talamini Advogados, em Brasília.
O livro sobre a Lei 12.232 destina-se, segundo Marçal, às instituições da
administração pública, inclusive empresas estatais, que realizam contratos
de publicidade, às próprias agências e aos órgãos de controle, como a CGU,
TCU, Ministério Público e Poder Judiciário, bem como a todos advogados
atuantes na área. O livro é editado pela Editora Forum e pode ser adquirido
inclusive no site https://amzn.to/32yfG57

a depender das circunstâncias, a
agência contratada será convocada para conceber campanha específica, envolvendo custos, pessoas,
materiais e soluções variáveis em
face das circunstâncias. Isso será
submetido à aprovação prévia do
cliente público. É evidente que esse
modelo licitatório é incompatível
com aquele previsto para a generalidade das demais contratações
da Administração Pública.

Qual sua percepção sobre o que
lei chama de formas inovadoras
de comunicação? O que poderia ser enquadrado neste conceito, principalmente considerando que os principais players do
mundo digital já têm 20 anos?
A fórmula verbal contempla
uma indeterminação semântica
inerente ao próprio conceito de
inovação. Ou seja, se fosse possível adotar uma fórmula fechada

e delimitada, contemplando um
elenco exaustivo de situações, então não se estaria diante de “forma inovadora de comunicação”.
Isso não autoriza reputar que haveria uma autonomia para agregar a um contrato em vigência soluções absolutamente dissociadas
do seu objeto. Esse é um problema derivado da obrigatoriedade
de uma licitação. O objeto licitado
deve ser suficientemente definido
para permitir a identificação dos
limites da contratação. Portanto,
existem duas vertentes, que se encontram em potencial contraposição. Por um lado, há a dimensão
original quanto à forma inovadora de comunicação. Por outro, há
a obrigatoriedade de delimitação

predeterminada de limites para a
atividade. Por decorrência, devese reputar como inafastável que o
edital estabeleça padrões delimitadores quanto à dimensão inovativa compatível com o contrato.
Isso pode relacionar-se com a natureza da mídia ou das soluções
tecnológicas.
Deve-se ter em vista, no entanto, que as inovações tecnológicas
sofrem uma permanente e contínua incorporação no domínio do
conhecimento conhecido e dominado. Ou seja, não é cabível qualificar como “forma inovadora” de
comunicação uma solução que já
se tornou conhecida e dominada na realidade diária de uma sociedade.

A consagração
da autorregulação,
o que envolve
o CENP,
é uma solução
inafastável quando
se cogita
de serviços e
atividades executados
pelo setor privado”

A Lei adotou práticas da iniciativa privada, inclusive citando a
autorregulação e o CENP. Qual a
sua opinião?
A consagração da autorregulação, o que envolve o CENP, é uma
solução inafastável quando se cogita de serviços e atividades executados pelo setor privado, segundo padrões próprios, que refletem
consensos atingidos pelos especialistas. Essa solução é praticada nos
mais diversos setores. É impossível e indesejável que uma lei defina os padrões e as soluções a serem adotadas na execução dessas
atividades, mesmo quando a Administração Pública participar da
contratação. Justamente por isso, cabe aos órgãos de classe dispor sobre a advocacia, a medicina,
a engenharia e assim por diante.

Sou plenamente
favorável à concepção
da autorregulação
setorial - inclusive no
tocante aos serviços
de publicidade

Não se passa diversamente com
a publicidade. Em todos esses casos, há um fenômeno que os economistas denominam de “assimetria cognitiva”. A expressão indica
que as peculiaridades dessas atividades são conhecidas e dominadas somente pelos sujeitos que
a elas se dedicam de modo profissional e especializado. Portanto,
sou plenamente favorável à concepção da autorregulação setorial
- inclusive no tocante aos serviços
de publicidade.
Da mesma forma que gestor o
público, os administradores das
agências devem ter procedimento ético nas licitações e a maioria dos editais já exige a comprovação de área de compliance nas
empresas. O que deve ser recomendado como medidas de prevenção a possíveis fraudes? Os
administradores podem responder civil e criminalmente?
Todo licitante tem o dever de
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evitar qualquer prática eticamente reprovável. Mais precisamente, é dever do licitante observar
protocolos de conduta que reduzam, se não evitem, a possibilidade de práticas corruptas. Ou seja, é necessário estar atento para
situações previsíveis, que a experiência indique como relacionadas com corrupção. Assim, por
exemplo, o sujeito deve precaverse quanto a “convites para reuniões” orientadas a discutir as condições de licitação futura ou em
curso. Têm sido frequentes as advertências quanto à chamada “cegueira deliberada”, em que existem evidências cristalinas quanto
a práticas de corrupção, que são

Não é cabível
qualificar como
“forma inovadora”
de comunicação uma
solução que já se tornou
conhecida e dominada
na realidade diária de
uma sociedade
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ignoradas pelo agente. É inquestionável que a participação ativa
ou a obtenção de benefícios indevidos configuram atuação suscetível de responsabilização civil,
penal, administrativa e política.
Apenas para lembrar, a art. 3º da
Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/1992) determina que
“As disposições desta lei são aplicáveis, no que couber, àquele que,
mesmo não sendo agente público,
induza ou concorra para a prática
do ato de improbidade ou dele se
beneficie sob qualquer forma direta ou indireta”. Lembre-se ainda que a Lei Anticorrupção (Lei
12.846/2013) estabelece um regime muito severo de responsabilização do grupo societário pelas
práticas de corrupção imputadas
a qualquer de seus agentes.
A escolha dos integrantes da
comissão de julgamento tem
previsão na lei. Como deve ser
a divulgação de seus nomes?
Deveria, por exemplo, ser por
pequenos avisos na imprensa especializada em publicidade?
Não existe uma disciplina legislativa sobre o tema e há uma
competência discricionária para a Administração escolher os
integrantes de comissões de julgamento. Isso significa a validade de escolha fundada em critérios adequados, relacionados com
o domínio do conhecimento e da

A concepção legal,
no sentido de que a
atividade publicitária
deve ser desenvolvida
por meio de agências
de propaganda, traduz
o reconhecimento da
qualificação delas para
formular as soluções
mais satisfatórias

experiência necessária. A divulgação dos nomes escolhidos deve fazer-se pelos meios de publicidade
previstos para os atos da entidade.
Isso significa, em princípio, a utilização de sítios eletrônicos específicos. Não é exigível a divulgação na
imprensa especializada em publicidade. Mas essa alternativa pode
ser praticada.
Pode o ente público licitar publicidade para determinado
evento já incluindo as peças e os
veículos onde serão veiculados?
A prática não pode ser considerada direcionamento da veicu-

lação para favorecer produtoras
e veículos?
De fato, uma prática dessa ordem se afigura como viciada. O
modelo da Lei 12.232 exclui o cabimento de tais soluções. O plano
de comunicação e as campanhas
específicas são concebidas pela
agência de publicidade, a quem incumbe elaborar as peças e identificar os veículos adequados. A imposição prévia dessas escolhas por
parte do anunciante público configura uma interferência sobre temas reservados à decisão da agência. Ou seja, a concepção legal, no
sentido de que a atividade publicitária deve ser desenvolvida por
meio de agências de propaganda,
traduz o reconhecimento da qualificação delas para formular as soluções mais satisfatórias. Deve-se
acrescentar, além disso, que o modelo licitatório da Lei 12.232 não
se vincula a campanhas específicas e determinadas.
É lícito que o ente público exija no edital determinadas qualificações das agências, como classificação no CENP ou quadro de
empregados especializados?
Sim, em termos. A certificação
perante o CENP é uma exigência de qualificação técnica prevista no art. 4º, caput e § 1º, da Lei
12.232. Por outro lado, as Normas-Padrão preveem a classificação das agências de publicidade

em diferentes grupos. Indo avante, qualquer exigência de qualificação técnica consagrada em edital de licitação somente será válida
quando compatível com a proporcionalidade. Isso significa a invalidade de exigências excessivas ou
inadequadas, tomando em vista o
objeto contratual a ser executado.
Portanto, a restrição do certame
a agências titulares de enquadramento em determinadas categorias pode ser legítima, desde que
se evidencie como solução necessária e adequada para a execução
do objeto contratual. Se não existir uma justificativa satisfatória
para a exigência, configurar-se-á
invalidade do edital (e, potencialmente, uma ilicitude muito grave)
em virtude da indevida restrição
ao universo de licitantes.
Sob outro prisma, eventuais exigências quanto à especialização
dos empregados devem ser atendidas mediante uma declaração
de disponibilidade, referidas ao
momento do início da execução
do contrato. Não se admite subordinar a qualificação técnica à
comprovação de que, na data da
licitação, o sujeito já dispõe dos
funcionários especializados em
seus quadros permanentes.
O que é uma oferta de preço vil
que é vedado pela lei de regência?
Essa é uma questão problemática na realidade concreta. Em

abordagem teórica, devem ser
desclassificadas propostas comerciais cujo valor for insuficiente
para assegurar, primeiro, a amortização dos investimentos exigidos, segundo, a recuperação das
despesas necessárias à execução e,
terceiro, a remuneração do capital aplicado.
Ocorre que a autonomia para
execução do contrato e as peculiaridades do contrato de serviços
de publicidade torna muito difícil
a determinação de um limite aritmético no mundo real. A experiência demonstra que, em muitos casos, a Administração recebe
propostas com valor muito reduzido e se sente tentada a aceitar a
contratação. Essa é uma solução
que tende ao desastre. Não por
acaso, a Lei 12.232 afastou a licitação de menor preço e eliminou
os mecanismos típicos do pregão
para os contratos de publicidade.
A remuneração insuficiente conduz a serviços de qualidade inferior e à probabilidade do inadimplemento – o que representa um
incentivo para condutas antiéticas. Em síntese, existem padrões
de remuneração que são difundidos no mercado. A utilização das
práticas de mercado como paradigma é uma solução a ser adotada não apenas para identificar
preços excessivos, mas que deve
servir também como critério para a inexequibilidade.
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Artigos de interesse publicados nas
últimas semanas

GOOGLE TORNA-SE
MEMBRO DA EASA

PARA CONGRESSO DOS EUA BIG TECHS TÊM
“PODER DE MONOPÓLIO”

A EASA, European Advertising
Standards Alliance, entidade que reúne
organismos de autorregulamentação
publicitária e da qual o Conar é membro
correspondente desde 2006, anunciou
em 15/10 que o Google tornou-se
seu primeiro membro corporativo e
um associado da rede mundial de
autorregulamentação publicitária.
A EASA reúne 13 associações de
anunciantes, agências e veículos e mais
28 organizações que, como o Conar,
aplicam regras de autorregulamentação.
Mais no PropMark
https://bit.ly/318M2lV

uma investigação de 16 meses
do Congresso americano sobre as
big techs concluiu que elas detêm
“poder de monopólio” em segmentoschave e abusaram de seu domínio de
mercado. O relatório veio a público
em 6 de outubro. Segundo a CNN, o
relatório abre caminho para regras que
reduzam o poder das gigantes.
Parecer de um deputado
republicano Ken Buck, divulgado
pela agência Reuters, afirma que o
relatório da comissão contém um

TV GANHOU NOVO SIGNIFICADO
“A TV passou por uma ressignificação
e se adaptou a um cenário de
convivência”, afirma Melissa Vogel,
CEO do Kantar Ibope Media no
Brasil, em entrevista ao portal Tela
Viva. Para ela, a forma como a mídia
é consumida demonstra haver hoje
um telespectador cada vez mais
multiconectado. O consumo cruzado
dos meios já é realidade com a TV
como parte central na casa. Vale
lembrar que o brasileiro consumiu em
2019 mais de 6 horas por dia de TV,
volume que neste ano cresceu cerca
de 1h30 por conta da pandemia.
Na entrevista, Melissa fala sobre
os gêneros mais assistidos e como
o consumidor brasileiro de TV vem
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conversando e levando os assuntos
para os outros meios digitais.
Ela também aborda a discussão
atual sobre o lançamento de uma
ferramenta capaz de aferir o consumo
multiplataforma.
Leia em https://bit.ly/36LRHli

“apelo velado para desmembrar as
grandes empresas de tecnologia”.
“Essas empresas têm poder demais,
e esse poder precisa ser controlado e
sujeito a fiscalização adequada. Nossa
economia e nossa democracia estão
em risco”, afirma o parecer.
Leia mais no site da ANJ,
reproduzindo matérias de O Globo e O
Estado de S.Paulo
https://bit.ly/3nxeHuj e
https://bit.ly/3jM6P60

RÁDIO MANTÉM
ALCANCE E RELEVÂNCIA
COM APOIO DE
INTERAÇÕES NO DIGITAL
Pesquisa Inside Radio 2020, da Kantar
Ibope Media, mostra que 78% dos
brasileiros, de 13 regiões metropolitanas
pesquisadas, ouvem rádio. desses, três
em cada cinco ouvintes consumiram o
meio todos os dias e passam 4 horas e
41 minutos diariamente consumindo o
meio. Pesquisa mostrou uso acentuado
do celular para acesso ao rádio.
Como meio de comunicação
publicitária, o rádio apresentou no 1ª
semestre do ano um total superior a 5200
anunciantes, distribuídos em mais de
6200 marcas. desses, 2700 anunciantes
são exclusivos. Foram 2232 novos
anunciantes no meio durante o período.
Leia mais no site da Kantar Ibope Media
https://bit.ly/3dbFqYL

RENOVAÇÃO
E MELHORES
PRÁTICAS

A

autorregulação ético-comercial, há muito praticada, recebeu substancial reconhecimento no livro
do professor Marçal Justen Filho, na mais completa e
profunda obra sobre a Lei 12.232/10, que regula a licitação e contratação de serviços publicitários por entes públicos. Cada artigo é analisado e comentado em todos
os aspectos do processo licitatório, da contratação e da
execução dos serviços prestados por Agências de Publicidade aos entes públicos. É obra para consulta e orientação tanto dos contratantes como dos contratados.
Na entrevista que concedeu à CENP em Revista, o jurista indica como uma das principais qualidades da Lei
o reconhecimento das Normas-Padrão, documento que
dá norte à existência do CENP.
“Isso significa que os contratos administrativos de
serviços de publicidade são disciplinados pelas mesmas
regras adotadas entre os particulares”, afirmou.
Ele saudou o fato de haver uma legislação específica para a contratação de trabalhos publicitários. “Essa
determinação evita a aplicação de soluções incompatíveis com a atividade publicitária. De modo mais preciso, a Lei 12.232 disciplinou um procedimento licitatório compatível com as características da propaganda
comercial”, disse o professor Justen. E mais:
“Sob um enfoque amplo, pode-se afirmar que a Lei
12.232 eliminou incertezas e impôs a observância das
melhores práticas vigentes no setor publicitário”.
É reconhecimento isento do acerto do mercado publicitário ao cerrar fileiras em torno da autorregulação
e do CENP, dando a ele a missão de reunir, sistematizar
e fomentar melhores práticas em proveito de Agências,
Veículos e Anunciantes, inclusive dos Poderes Públicos.
Esta missão é reforçada pelo momento de intensa renovação da atividade, renovação que em nada se choca com os valores e as melhores práticas da publicidade
brasileira e seu virtuoso modelo de negócios.
Caio Barsotti
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