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Zeca Baleiro 

Um filme na tevê 

Um corpo no sofá 

Um tempo pra moer 

o vidro do olhar 

E a vida a passar 

A vida sempre a passar 

Passar 

Olhando a estrela azul 

azul da cor do mar 

Comédia comum 

ou um drama vulgar 

E a vida a passar 

A vida sempre a passar 

Passar 

Comercial de xampu 

Cerveja e celular 

Modelos para crer (Mentiras para crer) 

e credicard 

A consumir a consumir 

A consumir o olhar 

O olhar 

Olhando a estrela azul 

Um quadro a cintilar 

Vendendo ilusões 

a quem não pode pagar 

E a vida a passar 

A vida sempre a passar 

Passar 

                                                 
  

http://letras.mus.br/zeca-baleiro/


 

 

 

 

ANUNCIANDO PARA CRIANÇAS: ANÁLISE DO CONTROLE DA 

PUBLICIDADE INFANTIL NO BRASIL 

 

RESUMO 

O presente trabalho teve como objetivos identificar os efeitos da publicidade sobre 

o público infantil e analisar a proteção conferida à criança no ordenamento brasileiro, em 

especial, no âmbito do direito do consumidor, bem como refletir sobre o disciplinamento 

da atividade publicitária, delimitando seu conceito, suas classificações e os princípios que 

a regem. Buscou-se, também, avaliar se as regras atuais têm-se mostrado eficazes na 

proteção a esse público-alvo, o que foi feito a partir da análise estatística dos casos de 

controle da publicidade realizados pelo órgão de autorregulação e pelo Poder Judiciário. 

Para tanto, realizou-se uma pesquisa teórico-explicativa, situando o tema dentro do 

estágio de evolução da doutrina e da legislação, colacionando-se as normas de caráter 

público e privado vigentes no país, além dos projetos de lei e normas administrativas e 

comparando-as aos instrumentos aplicados no Direito estrangeiro. Foi feita também 

análise empírica dos julgamentos levados a efeito pelo Poder Judiciário e pelo Conselho 

de Autorregulamentação Publicitária nos anos de 2012 e 2013, tendo-se por base as 

hipóteses de que a existência de muitos casos de controle de publicidade submetidos ao 

Judiciário e com resposta pela procedência dos pedidos, assim como o julgamento pela 

sustação ou alteração da publicidade denunciada ao CONAR demonstraria a existência 

de um controle eficaz, o que não se comprovou, dada a pequena amostragem obtida no 

controle público e o pequeno percentual de decisões pela sustação dos anúncios exarada 

pelo CONAR. Constatou-se que, embora o assunto venha despertando interesse de alguns 

setores da sociedade, ainda há poucos estudos na área de publicidade para crianças 

produzidos no Brasil, ao passo em que no exterior há pesquisas de diversas naturezas, 

abordando o tema sob variados enfoques e interesses. Identificou-se, assim, que 

comumente as campanhas publicitárias têm se usado de análise do comportamento 

infantil com vistas a persuadir esse público à aquisição de seus produtos e à identificação 

com sua marca. Observou-se, ainda, que, além de produtos e marcas, alguns valores são 

propagados pela publicidade, valores esses muitas vezes incompatíveis com a cidadania, 

a convivência familiar e a saúde das crianças. Diante dos dados trazidos pelas pesquisas 

analisadas e pela avaliação do resultado do controle realizado no país, impõe-se a 

conclusão de que a proibição da veiculação de publicidade dirigida à criança é a 



 

 

 

 

interpretação mais adequada para o dispositivo inserido no Código de Defesa do 

Consumidor e que a existência de meios de controle não é suficiente para resguardar o 

melhor interesse da criança. 

 
Palavras-Chaves: Consumidor - Publicidade – Crianças – Infância - Controle.  

  



 

 

 

 

ADVERTISING TO CHILDREN: AN ANALYSIS OF REGULATION 

OF PUBLICITY FOR CHILDREN IN BRAZIL 
 

ABSTRACT 

This study aimed to identify the effects of advertising on children's public and examine the 

protection afforded to children in the Brazilian legal system, especially in the context of 

consumer law, as well as reflect on the disciplin of advertising activity, defining its concept, 

their ratings and the principles that govern it. We sought to also assess whether the current 

rules have provided effective protection to the young audience, which was made from the 

statistical analysis of case-control conducted by the national advertising self-regulation and 

the Judiciary. To this end, we carried out a theoretical and explanatory research, situating 

the subject within the stage of evolution of the doctrine and legislation, exposing the rules 

of public and private character prevailing in the country, besides the bills and 

administrative rules and comparing them to those applicable law abroad. Empirical 

analysis of trials carried out by the judiciary and the Council of Advertising Self-

Regulation was also made in the years 2012 and 2013, having as basis the hypothesis that 

the existence of many cases control the advertising submitted to the Judiciary and response 

the merits of the requests, as well as the judgment by restraining or alteration of advertising 

CONAR reported to demonstrate the existence of an effective control, which has not been 

proved, given the small sample obtained from public control and the small percentage of 

decisions by restraining the ads rendered by CONAR. It was found that, although the 

subject has the interest of some sectors of society, there are few studies in the area produced 

in Brazil, while overseas there are many surveys of various kinds, analyzing the subject 

from different approaches and interests. It was identified, so that commonly ad campaigns 

have been used for the analysis of child behavior in order to persuade that public to 

purchase their products and identify with their brand. It was observed also that, in addition 

to products and brands, some values are propagated by advertising, these values are often 

incompatible with citizenship, family life and health of children. Given the data provided 

by the research and analyzed for evaluating the result of the control carried out in the 

country, the conclusion that the prohibition by advertising directed at children is the most 

appropriate interpretation for the device inserted in the Code of Consumer Rights and that 

the existence of control is not sufficient to protect the best interests of the child. 

 

Key words: Advertising – Childhood – Control   
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INTRODUÇÃO  

 

Ao longo de um dia, horas da programação televisiva são destinadas à 

publicidade. As crianças e os adolescentes brasileiros estão entre os que mais assistem 

televisão no mundo, totalizando cerca de 5 horas diárias (HENRIQUES; GONÇALVES, 

2013, p. 19). Ou seja, nossas crianças passam mais tempo em frente à TV do que na 

escola, média equivalente a 27,5% dos americanos entre 8 e 13 anos (SCHOR, 2012, p. 

29), mas muito superior à média geral das crianças e dos adolescentes dos EUA, entre 2 

e 18 anos, que empregam 2h e 46 minutos em programas televisivos, além de 28 minutos 

especificamente dirigidos à propaganda (SCHOR, 2012, p. 29), ou das crianças suecas 

que assistem cerca de 2h por dia (BJURSTRÖM, 2000, p. 23).  

Não é difícil deduzir, por conseguinte, que boa parte desse tempo dedicado à 

televisão é ocupado por mensagens publicitárias, sejam ou não voltados para este público.  

Pesquisa realizada em 1º de outubro de 2010, pelo instituto Alana, identificou que em 10 

horas de programação, foram feitas mais de 1000 inserções publicitárias. Também em 

outubro, nos quinze dias que antecederam o dia das crianças de 2011, o Observatório da 

Mídia da Universidade Federal do Espírito Santo, em parceria com o Projeto Criança e 

Consumo, constatou que foram veiculadas 81 mil peças publicitárias distribuídas em 15 

canais de televisão (HENRIQUES; GONÇALVES, 2013, p. 19). Estudo realizado pela 

Associação Brasileira de Anunciantes entre os dias 11/12/2012 e 10/01/2013, em cinco 

canais de TV aberta e sete canais pagos direcionados a crianças identificou que, no 

período, foram veiculadas, respectivamente, nos tipos de canais indicados 135.043 e 

727.320 inserções de caráter publicitário (ABA, 2013). 

Existem inúmeros estudos acerca do papel desempenhado pela televisão e seus 

efeitos no desenvolvimento infantil, buscando investigar diversos aspectos desse hábito 

da contemporaneidade. Como resultado, pesquisadores apontam altos graus de obesidade 

e sedentarismo, disfunções alimentares de diversos gêneros, déficit de atenção, retardo no 

desenvolvimento psíquico (SCHOR, 2009, p. 32), insensibilização diante da violência, 

aumento do medo (PEREIRA JÚNIOR, 2006, p. 302), entre muitos outros que 

abordaremos ao longo do trabalho.  

Nesse contexto, especialmente a publicidade televisiva difunde os mesmos 

valores, os quais podem, em muitos aspectos, ser vinculados a problemas na formação da 
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criança, tanto do ponto de vista psíquico e comportamental, como de valores e interesses 

de mundo.  É importante também lembrar que as crianças não estão inseridas no atual 

estágio de consumo por serem mais desenvolvidas ou mais atentas do que as crianças de 

gerações anteriores, mas pelas escolhas da sociedade atual em como assumir suas inter-

relações.   

Optamos no presente estudo por proceder a duas delimitações: primeiro, a de 

analisar os efeitos e a regulação da publicidade veiculada através da televisão. Segundo, 

a de investigar estes mesmos aspectos sobre a criança, conforme parâmetro estabelecido 

na lei nacional, que é a pessoa até 12 anos de idade.  

A escolha da publicidade televisiva decorreu do fato de ser este, ainda, o 

principal meio de divulgação das campanhas de marketing e de ser também o mais 

identificado pelas crianças como fonte de informações sobre determinados produtos. 

Além disso, a maior parte dos estudos acerca do comportamento de crianças e das 

características do marketing infantil foram realizados há pelo menos uma década, quando 

a difusão de tecnologias como smartphones e tablets não era ainda tão massiva.  

Segundo o psicólogo sueco Erling Bjurström, em estudo que abordaremos a 

seguir, a afirmação de ser a publicidade televisiva a mais importante na difusão de 

conceitos e produtos para crianças confirma-se em estudos em que se questionam as 

crianças acerca dos locais onde mais veem propaganda. Estudo alemão feito nos anos 80 

constatou que 79% das crianças entre 7 e 12 anos de idade responderam que viram 

propaganda na TV, contra 46% no rádio, 31% nas lojas, 30% em cartazes na rua, 28% em 

revistas e 20% em jornais. Outro estudo realizado na Europa na década de 90 pediu que 

as crianças descrevessem onde haviam visto comerciais sobre um determinado brinquedo 

ao que 98% delas responderam ter visto na TV (BJURSTRÖM, 2000, p. 19).  

No que atine à escolha pelo público infantil, estudos da área da psicologia e da 

psicopedagogia indicam que as crianças, até 12 anos, em conformidade com a 

classificação feita pelo Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, não têm plena 

capacidade de compreender o apelo publicitário a ela dirigido, tendo ainda dificuldades 

de separar o conteúdo da programação da oferta publicitária. Esta dificuldade aumenta 

quando se trata de campanha utilizando apresentadores e personagens infantis, ou 

veiculadas imediatamente antes ou depois dos programas voltados a este público ou 

inseridas como merchandising dentro do mesmo programa, que são os chamados recursos 

under the radar, que não são percebidos de imediato.  
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Com base nestes estudos e nas regras adotadas pela legislação brasileira de 

proteção à infância e ao consumidor, questiona-se a licitude da publicidade que se utiliza 

de elementos da infância (atores infantis, personagens de programas infantis, cores, vozes 

etc.) ou que sejam dirigidos a crianças, sendo importante relembrar que muitas das 

campanhas que fazem uso destes elementos veiculam anúncios de produtos que não lhes 

dizem respeito, tendo em vista a crescente influência das crianças nos hábitos de consumo 

das famílias. Estudos indicam números que variam de 20 a 50% do percentual de compras 

das famílias influenciados diretamente pelas crianças (VILAR, 2007, p.13 e VIÑES; 

SOLER, 2008, p.30). Tais índices podem ser ainda maiores a depender do gênero de 

produtos comprados: 77% dos pais afirmam que seguem o desejo dos filhos, os quais são 

consultados, quando o objetivo é comprar presentes para estes (VIÑES; SOLER, 2008, 

p.30).  

Assim, os objetivos do trabalho são, primeiramente, analisar o regramento da 

publicidade dirigida à criança no Brasil e no mundo, bem como os projetos de lei sobre o 

tema, ainda em tramitação no Congresso Nacional, além de investigar os efeitos da 

publicidade sobre o desenvolvimento da criança e analisar os dados quantitativos 

referentes ao controle da publicidade pelo Poder Judiciário e pelos órgãos de 

autorregulação e sua compatibilidade com o sistema de proteção à infância. Buscamos, 

com isso, avaliar se o modelo de controle adotado no país é compatível com o princípio 

do melhor interesse da criança e com sua proteção integral, impostos pela Constituição 

da República e se respeitam a regra inserida no Código de Defesa do Consumidor, que 

veda a publicidade que se aproveite da deficiência de julgamento da criança, 

classificando-a como abusiva.  

A hipótese proposta é que, da citada regra inserta no art. 37, §2º, do CDC, a 

publicidade dirigida à criança é vedada no Brasil, pois toda publicidade voltada para este 

público necessariamente estará se valendo do peculiar estágio de desenvolvimento da 

criança e, em consequência, de sua menor capacidade de julgamento e compreensão da 

oferta que lhe é intencionada. Em sendo assim, o controle da publicidade através do 

Judiciário e do CONAR – Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária 

mostra-se insuficiente a atender ao arcabouço teórico-jurídico imposto para a proteção da 

infância e do consumidor.  

A pesquisa será teórico-explicativa, situando-se o tema dentro do estágio de 

evolução da doutrina e da legislação, colacionando-se as normas de caráter público e 

privado vigentes no país e comparando-as aos instrumentos aplicados no Direito 
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estrangeiro. Utilizaremos o método dedutivo, a partir da análise dos dados coletados na 

doutrina da Ciência do Direito e de outros ramos das Ciências Sociais, em especial, nas 

análises do desenvolvimento infantil e das características da sociedade de consumo, 

feitas, respectivamente, pela Psicologia e pela Sociologia; na legislação pátria, mormente 

na Constituição Federal Brasileira e no Código de Defesa do Consumidor.  

Além disso, será feita análise empírica dos dados coletados nos sites dos 

Tribunais de Justiça do país, buscando-se julgados envolvendo publicidade e criança, nos 

anos de 2012 e 2013, bem como no site do CONAR, que, através de seu conselho, julga 

casos de violação ao Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária.  

Os dados coletados junto aos referidos órgãos de regulação serão apreciados em 

confronto com as seguintes variáveis: quanto mais efetivo o controle da publicidade 

(variável independente), o que foi medido com base no número de processos e de 

condenações, no caso do Poder Judiciário, e no número de processos, de arquivamentos 

e de penalidades, em especial a de sustação do anúncio publicitário, maior garantia de 

proteção à infância diante da publicidade (variável dependente). 

Os dados serão comparados e detidamente analisados com vistas a responder às 

hipóteses propostas, chegando-se à constatação de que, no âmbito judicial, apenas uma 

das ações foi julgada procedente e, na via da autorregulação, cerca de metade dos casos 

foi arquivada.  

O trabalho está dividido em seis capítulos, dispostos da seguinte maneira.  

No primeiro, será analisada a proteção do consumidor e seu avanço no país, bem 

como o instituto da publicidade, expondo-se conceito, classificações, formas de controle, 

fundamentos da atividade e da sua regulação, princípios norteadores e vícios que a 

maculam.  

No capítulo seguinte, adentraremos no tema da publicidade dirigida à criança, 

situando-a na Constituição e na legislação infraconstitucional, como o Estatuto da Criança 

e do Adolescente, o Código de Defesa do Consumidor e nos projetos de Lei em tramitação 

no Congresso Nacional, expondo os principais deles e as fases em que se encontram.  

Serão expostas também as regras privadas de autorregulação, elencadas no 

Código de Autorregulamentação Publicitária do Conselho Nacional de Autorregulação 

(CONAR), e, ainda, as regras administrativas exaradas pelo Conselho Nacional dos 

Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) e pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA). 
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As normas internacionais e estrangeiras serão também objeto de análise neste 

capítulo, buscando-se comparar a regulação do tema fora do país, inclusive nas 

Comunidades Internacionais como MERCOSUL e União Europeia.  

No capítulo seguinte, que reputamos da maior relevância para o trabalho, 

buscaremos extrapolar a análise jurídica, trazendo diversos estudos que versam sobre a 

influência da publicidade sobre a infância, em especial dentro do contexto da sociedade 

de consumo, expondo os valores difundidos na publicidade e efeitos que podem trazer 

sobre a formação física e psíquica da criança. A importância destes estudos é que são eles 

que fundamentam a restrição à publicidade imposta, em diferentes graus, no mundo 

inteiro.  

Por fim, para o enriquecimento do estudo, como mencionado acima, será 

realizada coleta de dados extraídos dos órgãos de controle público e privado da 

publicidade (Tribunais de Justiça e CONAR), para a avaliação dos julgamentos 

procedidos, buscando identificar o perfil dos casos, quanto à iniciativa, ao resultado, ao 

tipo de penalidade imposta, entre outros.  

Nas considerações finais, serão expostos os resultados obtidos, confrontando-os 

com as hipóteses e problemas propostos, chegando-se à conclusão que o modelo de 

controle adotado no Brasil, embora preveja a atuação de diversos setores, público e 

privado, não é capaz de cumprir o objetivo das normas protetivas da infância e do 

consumidor, especialmente por fatores intrínsecos à própria atuação do Judiciário, como 

o longo prazo de duração do processo. No caso do controle privado, outros problemas 

foram identificados, como o baixo índice de sustação de anúncios e o elevado número de 

arquivamento de casos.  

Neste diapasão, a pesquisa alcançou o objetivo pretendido, havendo 

demonstrado a insuficiência do controle da publicidade para, como dito, resguardar o 

melhor interesse da criança e do consumidor.  
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1 DEFESA DO CONSUMIDOR NO BRASIL E TUTELA DA PUBLICIDADE 

 

Neste capítulo, trataremos, em linhas gerais, da evolução do Direito do 

Consumidor no contexto mundial e no Brasil, especialmente após a Constituição de 1988. 

Abordaremos, adiante, a disciplina da publicidade, sua conceituação, classificações, 

princípios, vícios e as formas de controle.                

 

1.1 DEFESA DO CONSUMIDOR NA ORDEM CONSTITUCIONAL 

 

A proteção ao consumidor foi efetivada de maneira específica com o advento da 

Constituição Federal de 1988, que consagrou, entre os princípios que devem reger a 

atividade econômica, a proteção ao consumidor. Com efeito, a vigente Lei Maior, 

acompanhando a tendência inaugurada com as primeiras Constituições Sociais, como a 

do México de 1917, a da Rússia, de 1918 e a de Weimar, de 1919, tratou em seu texto de 

estabelecer as diretrizes da ordem econômica, conferindo-lhe os fundamentos e os 

princípios. 

Nos últimos séculos, o Estado assumiu papel protagonista na cena econômica e 

esse papel passou a ser refletido nos seus sistemas jurídicos. Em meio às acirradas 

disputas existentes, entre a concepção liberal ainda prevalecente e as doutrinas sociais, 

sobre como deveria o Poder Público influenciar o meio econômico, o Direito volta-se a 

regular a presença do Estado na atividade econômica, ora por meio de normas que 

regulam sua ação direta, ora para estabelecer os parâmetros da atividade privada, sendo 

estes últimos objetos de preocupação especial do Direito do Consumidor.    

Em regra, em um sistema capitalista clássico, não é bem vinda a intervenção do 

Estado na economia. No entanto, o amadurecimento desse sistema demonstrou a 

impossibilidade de subsistência de um liberalismo puro e descontrolado, regulado 

exclusivamente pelo próprio mercado. Assim, as novas ordens constitucionais 

inauguradas no último século, em sua essência transformadoras dos sistemas vigentes e 

marcadas pelas influências do socialismo e da social democracia, optaram por regular a 

ordem econômica e garantir, além da propriedade privada, da livre iniciativa e outros 

pilares do capitalismo, a dignidade da pessoa humana, a função social da propriedade e o 

respeito ao meio ambiente e aos consumidores como condições do exercício da livre 

iniciativa.  
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No contexto das mudanças operadas na indústria, no comércio e nas relações 

entre os países, que se uniram formando blocos comunitários ou que, simplesmente, 

beneficiados pelas novas tecnologias, encurtaram as distâncias entre si, ampliando a 

proporções mundiais o conceito de mercado consumidor, surge a sistematização do 

Direito do Consumidor, “como resposta da ciência jurídica ao abismo entre as poderosas 

redes de fornecedores e os milhões de consumidores, que se viam afastados da efetiva 

proteção de seus direitos” (TEIXEIRA, 2006, p. 8). Através da tutela das relações 

firmadas entre consumidores e fornecedores, buscou-se conciliar a preservação do 

desenvolvimento econômico e das leis do mercado com a proteção dos indivíduos, 

efetivamente vulneráveis frente às corporações. Essa tutela deu-se, pois, através da 

intervenção estatal na economia, que buscou proteger a parte mais frágil da relação de 

consumo e lhe assegurar instrumentos capazes de efetivar seu acesso à justiça em casos 

de violação dos direitos proclamados.  

As primeiras normas de defesa do consumidor, surgidas com o objetivo de 

minimizar os desequilíbrios decorrentes das transformações econômicas e sociais 

experimentadas no pós-revolução industrial, apareceram nos Estados Unidos e Europa, 

com a criação de movimentos consumeristas organizados dando origem a instituições 

como a Consumer´s League que, mais tarde, evoluiu para a Consumer´s Union, 

importante entidade americana que hoje avalia quase todos os produtos lançados no 

mercado daquele país e tornou-se famosa por encampar lutas contra grandes corporações 

em favor da sociedade consumidora.  

No Brasil, antes mesmo da Constituição de 1988 e do Código de Defesa do 

Consumidor, algumas leis de caráter interventivo podem ser tidas como precursoras das 

normas protetivas especializadas. Exemplo disso são o Decreto 22.626/33, editado para 

reprimir a usura e as normas que tratavam da economia popular, como as inseridas na 

Constituição de 1934 e os Decretos Lei 869/38 e 9.840/46, que antecederam a Lei da 

Economia Popular, de 1951.  

Do mesmo modo, a Lei º 4.137/62, de Repressão ao Abuso do Poder Econômico, 

a Constituição de 1967 e a Emenda de 1969 beneficiaram reflexamente o consumidor 

através de medidas de intervenção na economia.  

Por fim, merecem destaque a Lei nº 7.347/85, que trata da ação civil pública e 

inaugurou no país a tutela dos interesses difusos e coletivos, entre os quais os dos 

consumidores, e a Lei nº 7.492/86, que tratou dos crimes contra o Sistema Financeiro 

Nacional.   
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Concedendo novo status a esta proteção que aos poucos ia sendo trilhada, a 

Constituição brasileira de 1988 alçou à categoria de direitos fundamentais a defesa do 

consumidor (art. 5º, XXXII) e a estabeleceu como princípio da ordem econômica (art. 

170, V). Com vistas à concretização dessa proteção e atendendo o mandamento esculpido 

no art. 48 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, foi promulgado em 1990, 

o Código de Proteção e Defesa do Consumidor (CDC), que, entre tantos dispositivos que 

consagram a necessidade de equilibrar as relações firmadas entre fornecedores e 

consumidores, regula a publicidade, evitando que ela seja danosa.  

Ao mesmo tempo, em diversos outros dispositivos (em especial, quando elencou 

os direitos sociais e quando tratou da Família e da Comunicação Social), a Carta Magna 

impôs a proteção à criança, tratando-a como prioridade absoluta do Estado, da sociedade 

e do grupo familiar, devendo ser protegida contra todas as formas de exploração, inclusive 

de espetáculos não condizentes com sua faixa etária e condição de desenvolvimento.  

Assim também, as ofertas de consumo devem adequar-se ao estágio de 

amadurecimento das crianças e adolescentes, não sendo ético, em um Estado que as 

elegeu como prioridade, que os anunciantes possam aproveitar-se de suas características 

peculiares para dirigir-lhes apelos de consumo e valores antitéticos àqueles consagrados 

nas normas protetivas. Por essa razão, o CDC, ao disciplinar a publicidade, tachou de 

abusiva aquela que se aproveita da deficiência do julgamento e experiência da criança. 

A despeito da ampla gama de normas protetivas da infância e da adolescência, é 

impossível ficar alheio à quantidade de anúncios publicitários veiculados nos últimos 

anos que contam com a participação de atores dessa faixa etária ou que a ela se dirigem, 

de modo que surgiu o interesse de analisar os aspectos comportamentais e as cifras que 

envolvem o consumo infantil e decifrar alguns traços que os interliguem.  

 

1.2 TUTELA DA PUBLICIDADE  

 

A publicidade é fenômeno indissociável da sociedade de consumo que se vive 

na atualidade. Com o emprego dos mecanismos que permitiram a produção em escalas 

cada vez maiores após a Revolução Industrial, o mercado precisou criar meios para escoar 

dita produção. O aumento da oferta de produtos proporcionado pela mecanização da 

indústria e pelo incremento da demanda, fruto do surgimento de um público consumidor 

ávido pela aquisição dos bens e serviços então produzidos, tinha que ser acompanhado 

pelo desenvolvimento de mecanismos que permitissem a venda de toda a oferta 
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produzida. Em consequência, desenvolveram-se estratégias de marketing agressivas e 

sedutoras, bem como as facilidades de crédito, com vistas a propiciar a aquisição da 

profusão de bens postos à disposição. A publicidade é, não restam dúvidas, um meio 

deveras eficiente, na medida em que é capaz de expor produtos e serviços de forma 

persuasiva aos consumidores e, o que é mais preocupante, influenciar o comportamento, 

criando demandas antes inexistentes.  

Em outras palavras, com o crescimento do volume de produtos que as economias 

de mercado necessitam pôr em circulação e com o desenvolvimento e a sofisticação dos 

meios de comunicação, intimamente relacionados com a publicidade como se verá 

adiante, ela transcendeu a sua função original de informar acerca dos produtos oferecidos 

e começou a explorar as motivações conscientes e inconscientes que determinam o 

comportamento dos consumidores.  

É imprescindível, quando se pensa em publicidade, associá-la aos meios de 

comunicação de massa, tais como o rádio e a televisão, embora seu surgimento esteja 

associado à publicação em livros religiosos na Inglaterra do séc. XV. Não fosse a 

capacidade daqueles veículos de atingir quantidade expressiva de pessoas, que recebem 

seu conteúdo de forma passiva1, estaria ausente um componente essencial da mensagem 

publicitária, que é a difusão.  

Além da difusão, caracterizada pelo conhecimento de terceiros, é elemento 

indissociável da publicidade também a informação, componente finalístico do discurso 

publicitário.  

Ademais, delimita o dito conceito a noção de promoção de uma atividade 

econômica, um produto ou um serviço. A publicidade pode ser definida como qualquer 

forma paga de apresentação impessoal e promoção tanto de ideais, como de bens ou 

serviços, por um patrocinador identificado.  

O Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária, conjunto de normas 

criado pelo Conselho de Autorregulamentação Publicitária com o objetivo de instituir 

regras para os profissionais da área, por seu turno, assim dispõe: publicidade é “toda 

atividade destinada a estimular o consumo de bens e serviços, bem como promover 

instituições, conceitos ou ideais”.  

Sintetizando tais opiniões, tem-se que a publicidade caracteriza-se pela difusão 

de informação sobre um produto ou serviço, ou sobre uma marca, com objetivo de 

                                                 
1 Aí está exatamente o conceito dos meios de comunicação de massa, aqueles que são de uma só via, que 

não têm interação com seu público-alvo, que não têm a resposta imediata do estímulo causado.  



20 

 

 

 

fomentar a demanda dos mesmos, através dos meios de comunicação de massa, por um 

anunciante identificado.  

 

O termo publicidade tem sua origem remota no latim ´publicus’, derivado de 

´publicare’ que significava expor ao público, publicar. Atribui-se sua chegada 

ao Brasil por intermédio da adaptação do francês ‘publicité’, também derivado 

do latim, com significado de ‘qualidade do que é público’ ou ‘de caráter do 

que é feito em público’. Com fulcro nessa base etimológica, identifica-se a 

primeira característica do termo publicidade, enquanto ação humana 

comunicativa de levar algo, uma informação, ao conhecimento público. 

(MARTINEZ, 2006, p. 228) 

 

Cumpre salientar que, embora usados indistintamente, os conceitos de 

publicidade e propaganda não se confundem. Com efeito, ao passo em que a primeira 

identifica-se pelo objetivo comercial, de obter vantagem econômica, a segunda visa à 

difusão de ideais e tem finalidade política, religiosa, social, filosófica. Enquanto a 

publicidade propõe-se à promoção de uma mercadoria, com o fito de auferir lucro para 

seu anunciante (patrocinador), que é sempre identificado, a propaganda volta-se a 

promover um sistema ideológico, identificando ou não o patrocinador. O exemplo mais 

corriqueiro da propaganda é levado a efeito pelos partidos políticos e candidatos. 

Furlan, citado por Maria Cristina Cereser Pezzella, assim se manifesta sobre as 

origens históricas dessa diferenciação:  

 

(...) no início do século XIX o termo propaganda foi preterido pela palavra 

publicidade por ter sido instrumento de abusos nazifascista e um meio de 

violentar a consciência das massas, razão pela qual adquiriu um significado 

indesejável. Diante disso, o termo publicidade que no início limitava-se 

somente a um sentido jurídico, passou a ter também um sentido comercial. 

Cremos poder sustentar, como fazem alguns autores, que a publicidade seria 

uma decorrência da propaganda, haja vista que, embora tenha uma finalidade 

bem determinada, qual seja, o objetivo comercial, não deixa de ser também, 

como a propaganda, uma forma de divulgação de ideais. (PEZZELLA, 20014, 

p. 23) 

 

Tratando-se especificamente da publicidade, é possível dividi-la, quanto ao 

objetivo que busca, em promocional e institucional. A primeira volta-se a vender uma 

mercadoria, colocar no mercado um produto ou um serviço. A última visa a promover 

uma marca, uma imagem positiva de um anunciante.  

Na publicidade institucional (ou corporativa) o que se anuncia é a própria 

empresa e não um produto seu. Seus objetivos são alcançados a mais longo prazo, 

beneficiando, inclusive, produtos e serviços ainda não produzidos, já que a publicidade 

volta-se ao reforço da marca.   
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Com a publicidade promocional ocorre justamente o inverso, já que seus 

objetivos são imediatos e os resultados esperados a curto prazo.  

São ainda classificações da publicidade: publicidade clandestina e subliminar. 

Clandestina é aquela que, embora passível de identificação como tal, oculta seu objetivo, 

apresentando-se como matéria jornalística ou opinião de uma autoridade, mas não 

claramente como anúncio publicitário. Subliminar é a publicidade que não é perceptível 

como tal pelo consumidor, mas por meio de recursos visuais ou sonoros, a mensagem 

consegue alcançar o subconsciente do consumidor. Tanto a publicidade clandestina 

quanto a subliminar são vedadas pelo CDC, por desrespeitarem o princípio da 

identificação da publicidade, uma vez que não são claramente reconhecíveis pelo 

consumidor.  

Quando se fala dessas espécies de anúncio, é comum que o leitor remeta-se ao 

merchandising, pelo qual  

 

(...) um produto aparece na tela e é utilizado ou consumido pelos atores em 

meio à ação teatral de forma a sugerir ao consumidor uma identificação do 

produto com aquele personagem, história, classe social ou determinada 

conduta social”. (MARQUES; BENJAMIN; MIRAGEM, 2003, p. 471). 

 

É, portanto, publicidade subliminar. Autores há que a classificam como 

publicidade clandestina, porém, não proibida pelo CDC, desde que seja informada ao 

consumidor a existência de mensagem publicitária no programa a que ele está assistindo 

(ALMEIDA, 2005, p. 53).  

Com efeito, o merchandising, ainda que corriqueiramente empregado nos 

programas de TV, filmes e espetáculos teatrais, pode perfeitamente não ser identificado 

como anúncio pelo consumidor, uma vez que os produtos e serviços são referidos de 

maneira aparentemente casual, no contexto da programação. Quando um personagem de 

uma telenovela prepara uma refeição usando uma determinada marca de tempero, 

enquanto elogia suas qualidades, ou quando a personagem é proprietária de uma loja de 

material de construção, e produtos de certa marca são frequentemente anunciados, 

vendidos e discutidos nas cenas do programa, é provável que tais fatos captem a atenção 

do espectador. Quando, porém, em um filme, o personagem aparece em uma tomada 

dirigindo um veículo de determinada linha, ou usa um celular de uma marca específica, 

há chances de que essas informações passem despercebidas pelo público.  
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Essa veiculação indireta acaba por limitar a capacidade de avaliação e escolha 

do consumidor, porquanto o produto não lhe é oferecido em um apelo de venda que 

despertaria seu senso crítico em relação à oferta.  

Quando essa prática é empregada em programas infantis o problema é ainda 

maior, pois, certamente, surtirá efeito sobre seu público, que, além de não identificá-la 

como uma mensagem planejada para persuadi-lo, tende a lhe atribuir maior credibilidade, 

em função de ser externada em um meio que lhe atrai, com personagens e personalidades 

por quem nutre admiração e interesse.  

Por tais razões, defende-se que o anunciante informe ao consumidor que no 

programa a ser exibido ou na matéria veiculada existe merchandising daqueles bens, de 

modo que se possibilite ao consumidor identificar a aparição do produto como um 

anúncio pago e intencionalmente apresentado em vez de uma exibição desproposital. No 

que tange à programação infantil, o ideal é que o merchandising seja evitado para que a 

publicidade não se configure como abusiva, conforme se verá em capítulo próprio.  

Algumas propostas surgem no campo doutrinário para minimizar os efeitos do 

merchandising, garantindo que o recebedor do anúncio possa identificá-lo como 

publicidade. Seriam elas a inserção em cada fragmento do programa de mensagem 

informando que há conteúdo publicitário no respectivo programa ou que existe ali 

merchandising de determinado produto; inserção ao final do programa de advertência 

nesse sentido ou inclusão de legendas no momento de utilização da técnica de 

merchandising.  

Argumenta-se também que os minutos dispensados à publicidade dentro dos 

programas, como merchandising ou não, deveriam ser contabilizados para fins de atender 

ao limite de quinze minutos por hora de programação, caso contrário, há uma verdadeira 

burla ao imperativo legal que limita o tempo destinado à publicidade na TV aberta.  

Tem-se, ainda, como forma de apresentação da mensagem publicitária, o teaser, 

nome que se dá ao anúncio do anúncio, ou seja, à peça que visa a criar no público uma 

expectativa para a campanha publicitária propriamente dita. Deve ser elaborado de 

maneira que não reste dúvida sobre seu caráter publicitário, sob pena de ser considerado 

abusivo.  

Por fim, o chamado puffing, que é o exagero na publicidade. Em regra, o puffing 

não vincula oferta, pois a ausência de veracidade deve ser evidente. Um produto que se 

apresente como o mais maravilhoso do mundo não despertará muita credibilidade quanto 

a essa característica, até porque sua vagueza não permite uma apreciação objetiva pelo 
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consumidor. Se, por outro lado, a mercadoria é apresentada no anúncio como o melhor 

da praça ou o mais barato da cidade, tal condição deve ser verdadeira, sob pena de ser 

considerada enganosa a publicidade.  

O exagero atenta contra o princípio da precisão da informação, que rege as 

relações de consumo. O puffing só se justifica para o anunciante porque ele o considera 

eficaz na comercialização de seu produto. Certamente, há um fundamento mercadológico 

para o seu emprego. “Só a vagueza absoluta e inofensiva do anúncio permite a isenção de 

responsabilidade do fornecedor” (MARQUES; BENJAMIN; MIRAGEM, 2003, p. 333). 

O exagero há que ser evitado em publicidades que possam ser dirigidas ao público 

infantil. Uma mulher certamente não acreditará no comercial que diga que seus cabelos 

serão de princesa com o uso de um produto. A menina, por sua vez, provavelmente seria 

influenciada pela mensagem que lhe garantir que com o uso do cosmético que acompanha 

a Barbie, ela será bonita como a boneca, o que tornaria abusiva esta publicidade, nos 

termos do CDC.  

Sobre os conceitos de publicidade abusiva e enganosa, tratar-se-á em tópico 

próprio, por ser assunto de maior relevo para o tema da presente dissertação. É importante 

considerar, no entanto, que estas classificações da publicidade, que dão conta da 

existência de aspectos nocivos do ato publicitário, capazes de influenciar hábitos de 

consumo através de técnicas de ética duvidosa, como as mensagens subliminares e o 

merchandising não identificado, bem como que pressupõem a existência de enganosidade 

ou abusividade a prejudicar não só a liberdade econômica, mas valores morais intrínsecos 

à sociedade, fundamentam a possibilidade de limitação à atividade publicitária.  

Do mesmo modo, o estudo dos princípios que regem a publicidade, os quais são, 

além de regras interpretativas, aspectos fundantes do cabimento de controle da atividade 

do anunciante através da publicidade comercial.  

Com efeito, o estudo dos princípios informadores de um específico ramo do 

Direito é essencial para a compreensão de suas regras, servindo não só como azimutes na 

interpretação da lei e na solução de suas lacunas, mas também como normas autônomas, 

autoaplicáveis e cogentes como as demais.  

A respeito da importância do estudo dos princípios que se relacionam com a 

publicidade, LIMA, VASCONCELOS e BRANDÃO lecionam:  

 

Diante da dimensão mercantil da publicidade, ela adquire maior 

importância no meio jurídico, porque não se trata apenas de uma técnica 

de venda, mas de um instrumento jurídico com sérios efeitos 

contratuais, capazes de gerar obrigações. Diante disso, a legislação e a 
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doutrina enfatizam os princípios norteadores para sua veiculação, a fim 

de evitar maiores danos na sua propagação. 

Os princípios da publicidade são encontrados ao longo do Código de 

Defesa do Consumidor. Possuem, portanto, características de ordem 

ético-jurídicas para a atuação publicitária e representam a fonte 

inspiradora de proteção difusa, refletindo diretamente nos parâmetros 

para as atuações publicitarias comerciais. São regras-matriz que dizem 

respeito à proteção e ao reconhecimento de hipossuficiência sobre 

informações transmitidas, particularmente em relação à 

hipervulnerabilidade de crianças e adolescentes na incorporação da 

veracidade e dos efeitos produzidos pela comunicação publicitária 

(LIMA; VASCONCELOS; BRANDÃO, 2014, p. 205) 

 

Rege-se a publicidade por princípios próprios, mas também por normas 

aplicáveis genericamente às relações de consumo. Comecemos pela análise dos últimos 

por apresentarem maior amplitude, atendo-se àqueles que maior irradiação terão no 

campo da oferta publicitária.  

Há, ainda, os princípios relacionados ao controle da publicidade, listados por 

Sérgio Rodrigues Martinez, que discorda da tradicional classificação dos princípios como 

pertencentes aos atos publicitários em si: 

No entanto, discorda-se deste postulado pelo entendimento de que as normas 

jurídicas, nas quais estão inseridos, correspondem ao elemento objetivo que 

compõe os sistemas de controle da publicidade e, portanto, referem-se 

diretamente a estes e, somente de forma sequencial podem ser direcionadas aos 

atos publicitários como base de seu regramento.  

Estes princípios pertencem ao controle da publicidade, voltando-se deste para 

os atos publicitários, diferentemente do entendimento dominante da doutrina 

segundo o qual estes são princípios do próprio ato publicitário. (MARTINEZ, 

2006, p. 111).  

 

1.2.1 Princípios gerais das relações de consumo aplicáveis à publicidade  

 

Os princípios que regem o direito consumerista, que têm reflexo sobre a 

atividade publicitária, estão dispostos, especialmente, no art. 4o do CDC. 

Vejamos, pois, mais detalhadamente, o que significam e como se aplicam à 

atividade publicitária.  

I) Princípio do reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor: No dizer de 

Jacobina: “É a razão de ser do próprio microssistema do direito do consumidor”. (1996, 

p. 62). Com efeito, a preocupação que culminou com o advento de um Código de Proteção 

do Consumidor e, em consequência, em um sistema de tutela das relações de consumo, 

decorreu justamente do reconhecimento da desigualdade das partes dessas relações e da 

injustiça de se continuar aplicando a elas normas como o Código Civil, como se entre as 
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partes houvesse liberdade para negociar os contratos firmados e compor as desavenças 

que porventura surgissem.  

Reconhecido o desequilíbrio entre consumidor e fornecedor e, mais 

especificamente, a vulnerabilidade do primeiro frente ao segundo, em face de seu controle 

do processo produtivo, aí incluído o poder decisório sobre o que, como, para quem, 

quando e por quanto produzir, cumpre estabelecer mecanismos que possibilitem ao 

consumidor o acesso aos meios de defesa contra tal desequilíbrio, dentre os quais o mais 

simbólico e importante é o estabelecimento da responsabilidade objetiva do fornecedor 

aliada à inversão do ônus da prova em benefício do consumidor.  

Cabe esclarecer que este último foi contemplado no CDC como direito básico 

do consumidor, no art. 6o, VIII, bem assim como princípio específico em matéria 

publicitária, no art. 38. Na condição de princípio genérico, está condicionado à 

verossimilhança das alegações e à hipossuficiência dos consumidores. Enquanto princípio 

específico, é absoluto, independente, portanto, da comprovação de características 

subjetivas do consumidor, devendo, pois, ser aplicado por força da lei e não por 

apreciação da conveniência pelo julgador.  

II) Princípio da intervenção estatal: o dispositivo em apreço é autoexplicativo, 

deixando claro os campos para os quais se deve voltar a ação governamental. Explica 

José Geraldo Filomeno: 

 

Dentro ainda da perspectiva da política nacional das relações de consumo, cabe 

ao Estado não apenas desenvolver atividades nesse sentido, mediante a 

instituição de órgãos públicos de defesa do consumidor, como também 

incentivando a criação de associações civis que tenham por objeto referida 

defesa. 

No campo da ação efetiva no mercado, cabe ainda ao Estado regulá-lo, quer 

mediante a assunção de faixas de produção não atingidas pela iniciativa 

privada, quer intervindo quando haja distorções, sem falar-se no zelo pela 

qualidade, segurança, durabilidade e desempenho dos produtos e serviços 

oferecidos ao público consumidor. (MARQUES; BENJAMIN; MIRAGEM, 

2003, p. 63).  

  

No ramo específico da publicidade, incumbe ao Poder Público o controle 

administrativo e judicial da publicidade ilícita, como corolário do que dispõe a própria 

Constituição, a qual, em seu art. 170, ao tempo em que define o modo de produção 

capitalista, limita a autonomia privada em função de alguns valores, entre os quais a 

defesa do consumidor.  

É em decorrência desse princípio que uma organização não-governamental ou 

um Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente como o CONANDA – Conselho 



26 

 

 

 

Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, órgão colegiado, composto por 

representações da sociedade civil e dos Ministérios do Governo Federal, criado pela Lei 

8.242/91, vinculado à Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da 

República, em âmbito federal e os conselhos estaduais e municipais podem acionar o 

Procon ou o Judiciário para que uma campanha publicitária deixe de ser veiculada, se 

demonstrado que ela compromete o desenvolvimento das crianças.  

III) Princípio da boa-fé: neste inciso, quando trata da harmonização e 

compatibilização dos interesses das partes da relação de consumo e do desenvolvimento 

econômico e tecnológico, o CDC determina que tal deverá ser feito em observância ao 

princípio da boa-fé.  

 

O conteúdo desse princípio é duplo. Por um lado, visa a repelir o exagerado 

formalismo romanístico dos contratos, determinando que a literalidade da 

linguagem não deva se sobrepor à intenção manifestada na declaração de 

vontade, ou dela inferível. Em virtude desse aspecto, incluem-se no contrato 

as chamadas condições subentendidas, aquelas que decorrem da natureza das 

obrigações contraídas ou se impõem por força do uso regular e da própria 

equidade (...). (JACOBINA, 1996, p. 65)  

 

No segundo sentido, temos que as partes da relação de consumo devem primar 

pela lealdade e pela confiança. “Essa boa-fé, revelada pelo comportamento de lealdade e 

confiança, exterioriza-se pela atenção aos deveres de veracidade, correção, informação e 

clareza, que constituem os princípios diretores da publicidade comercial (...)”. 

(JACOBINA, 1996, p. 66)  

Todas as regras reguladoras do ato publicitário são deduzidas da boa-fé, de onde 

se extraem os deveres de veracidade, clareza, correção e informação.  

Trata-se aqui de boa-fé objetiva, devendo-se analisar a mensagem publicitária 

vinculando-a à expectativa que dela decorre em razão do que foi efetivamente dito, do 

que se espera que seja possível deduzir do conteúdo da mensagem, do preceito 

objetivamente emitido no ato declaratório negocial.  

IV) Princípio da educação e da informação: A clareza e a veracidade da 

informação são preocupações nucleares no sistema do CDC, que a elas se refere em 

variados dispositivos. A educação é meio essencial à consagração do acesso à informação, 

sendo a educação para o consumo objetivo da Política Nacional a ser adotada pelo Estado.  

No que tange à publicidade, é inegável que, além de seu caráter persuasivo, ela 

desempenha (ou, ao menos, deve fazê-lo) importante papel na difusão da informação para 

os consumidores e pode também ser aliada no processo de educação dos mesmos, ao 
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transmitir valores compatíveis com a ordem constitucional e com o sistema de proteção 

do consumidor.  

V) Princípio da coibição e repressão de abusos do mercado: este dispositivo, 

atinente à tutela da concorrência e da propriedade industrial, embora mais diretamente 

relacionada ao Direito Econômico, não deixa de surtir efeitos sobre as relações de 

consumo.  

Com efeito, em uma economia capitalista, a livre concorrência é condição 

essencial para a competitividade entre as empresas, que leva à melhoria das ofertas, dos 

produtos, dos preços, o que interessa sobremaneira ao consumidor. A inexistência de 

controle estatal eficiente para garantir a livre concorrência e evitar o controle do mercado 

por parte de uns poucos pode desaguar em aumento de preços, queda de qualidade, 

diminuição dos investimentos em tecnologia e na redução de oferta.  

É certo que a publicidade pode ser usada como fator nessa concorrência desleal, 

anunciando qualidades inexistentes nos produtos ou nas ofertas, de modo a induzir o 

consumidor à aquisição de um bem em detrimento de outro, razão pela qual deve ser 

objeto do controle estatal quando da repressão dos abusos praticados por fornecedores. O 

princípio da lealdade é o que se aplica especificamente à publicidade, mas tem com o 

presente objetivo comum.  

 

1.2.2 Princípios específicos da publicidade  

 

Trataremos agora dos princípios específicos da matéria publicitária.  

I) Princípio da identificação da publicidade: previsto no art. 36, do CDC, visa a 

impedir que o consumidor seja atingido pela publicidade sem a possibilidade de 

reconhecê-la como tal, como ocorre em campanhas que se revestem de conteúdo 

pretensamente jornalístico, quando, em verdade, trata-se de anúncio pago, com o intuito 

de divulgar uma marca ou um produto.  

Este princípio está presente na maior parte dos ordenamentos de proteção ao 

consumidor no mundo ocidental, como nos códigos de autorregulamentação publicitária 

de Alemanha, Canadá, Espanha, Estados Unidos, Reino Unido, no da União Europeia 

sobre Televisão e no da Câmara Internacional de Comércio. É de importância no controle 

da publicidade para o público infantil, vez que até certa idade, conforme trataremos 

adiante, a criança é incapaz de dissociar o conteúdo de um programa daquele apresentado 

no anúncio publicitário, o que o torna intrinsecamente abusivo.  
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É este princípio que justifica a proibição em diversos países de transmissão de 

campanha publicitária de produtos voltados para crianças, antes, durante e depois de 

programas destinados a esse público.  

Embora o CDC trate em um mesmo artigo do princípio da identificação da 

publicidade (caput) e do direito à informação (Parágrafo Único), este não deriva daquele, 

pois encontra mais afinidade com a seção II, que regula a oferta.  

II) Princípio da veracidade: Benjamin ressalta, citando Carlos Ferreira de 

Almeida, que este é o princípio que tem expressão legal mais antiga, porquanto já se 

impunha quando a disciplina da matéria era feita somente sob o ângulo da concorrência 

leal. (2003, P. 317). Por esta norma, esculpida no art. 37, §1°, do CDC, deve haver 

correspondência entre as informações veiculadas na publicidade e as características do 

bem ofertado, sob pena de incorrer em enganosidade, o que é proibido pelo Código. O 

princípio da veracidade tem por fim permitir que o consumidor, corretamente informado, 

possa ter garantida sua escolha livre e consciente.  

III) Princípio da não-abusividade: também designado princípio da correção, da 

legalidade ou da ordem pública. Enquanto a norma descrita anteriormente volta-se à 

proteção contra a publicidade enganosa, esta se dirige a desestimular a publicidade 

abusiva (art. 37, §2°). Ou seja, a mensagem publicitária não se deve valer de desrespeito 

a valores que a sociedade considera relevantes, mesmo que não estejam resguardados por 

lei específica. Não é suficiente que a publicidade não induza a erro o consumidor, 

impondo-se, ainda, que ela não ofenda princípios como a defesa do meio ambiente, a 

democracia e a liberdade.  

 

A publicidade abusiva é aquela que caracteriza vulneração de direitos 

fundamentais do homem, afetando, na maior parte dos casos, direitos inerentes 

à personalidade e caracterizando nítida violação de direitos básicos pela 

exploração das fraquezas humanas. Fere a sociedade como um todo, transmite 

a ideia de exploração ou opressão do consumidor e não necessariamente causa-

lhe prejuízos de ordem patrimonial. (KRETZMANN; LEMOS, 2014, p. 174)  

 

IV) Princípio da vinculação contratual da publicidade: de acordo com o CDC 

(art. 30 e 35), o consumidor pode exigir o cumprimento da oferta publicitária, considerada 

parte do contrato, e, que, por isso, tem o condão de obrigar o anunciante ao cumprimento 

forçado da obrigação ou ao pagamento das perdas e danos decorrentes da inobservância 

dessas regras.  

Os sistemas mexicano e argentino também consagraram o dever de o fornecedor 

se vincular ao conteúdo preceptivo veiculado desde a sua exibição pública. A LFPC – 
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Ley Federal de Protección al Consumidor mexicana, em seu art. 42, no entanto, prevê a 

possibilidade de o fornecedor exonerar-se do cumprimento da oferta em caso de 

convenção em sentido contrário e de expresso consentimento do consumidor. Já a lei 

argentina, em consonância com o nosso CDC, assegura que o conteúdo divulgado através 

da publicidade, seja escrita, televisionada, por meio de panfletos ou anúncios, integra o 

contrato de consumo que venha a ser firmado, obrigando o fornecedor na medida do que 

expôs na publicidade negocial de consumo.  

V) Princípio da inversão do ônus da prova: como dissemos ao tratar dos 

princípios gerais do sistema consumerista, a inversão do ônus da prova tem nuances 

próprias quando diz respeito à publicidade.  

Com efeito, o art. 38 dispõe, in verbis, que “o ônus da prova da veracidade e 

correção da informação ou comunicação publicitária cabe a quem as patrocina”. Vemos, 

pois, que ela independe de demonstração de verossimilhança ou de hipossuficiência do 

consumidor. Ela é, nesses casos, obrigatória, ope legis, independente de apreciação 

discricionária do juiz.  

É de se reconhecer que, em se tratando de publicidade, ninguém além do 

anunciante detém as informações a respeito de sua veracidade e correção. Somente a ele 

incumbe demonstrar que a oferta foi feita com base nas reais características do produto 

ou que deu cumprimento ao que foi anunciado. Basta para o consumidor fazer prova da 

veiculação do anúncio ilegal, seja ele enganoso ou abusivo.  

Norma equivalente foi inicialmente prevista na Diretiva 84/450 da Comunidade 

Europeia, no entanto, a versão final aprovada (Diretiva 97/55) retrocedeu facultando aos 

estados membros disciplinar a matéria de forma que se, no caso concreto, for observada 

a necessidade de exigir que o anunciante apresente as provas da exatidão dos elementos 

que constam na publicidade poderá fazê-lo.  

Assim foi feito no sistema italiano, em que, por meio do art. 7º, §4º, do Decreto 

Legislativo nº 74, facultou-se ao Instituto do Consumidor, diante das circunstâncias do 

caso sob julgamento, que ordene ao anunciante o fornecimento das provas da exatidão do 

conteúdo da mensagem publicitária.  

Critica-se a expressão inversão do ônus da prova, pois ela tem como parâmetro 

a regra geral inserta no art. 333, do Código de Processo Civil, que foi derrogada pelo 

CDC em matéria de oferta, por se tratar de lei especial. Assim, no microssistema de 

proteção do consumidor, a regra é o ônus a cargo do anunciante, não se tratando, portanto, 

de inversão.    
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VI) Princípio da transparência da fundamentação da publicidade: expressa no 

art. 36, Parágrafo Único, esta norma impõe que o fornecedor anuncie com base em uma 

fundamentação fática e científica, passível de comprovação. Não pode, assim, o 

fornecedor anunciar um novo produto que reduz em cinquenta por cento a queda de 

cabelo ou que aumente em um terço a economia de combustível do veículo sem que 

existam estudos que comprovem ditas afirmações e que possam ser colocados à 

disposição do público consumidor se necessário.  

Tal é a gravidade deste tema que o legislador tipificou seu descumprimento 

como infração penal, no art. 69, sendo passível, ainda, de sofrer penalidades civis e 

administrativas.  

VII) Princípio da correção do desvio publicitário: constatado o desvio na 

publicidade, aplicadas as sanções cabíveis, é possível que seus efeitos propaguem-se, 

mesmo havendo cessado sua veiculação. Por tal razão, impõe-se, em certas situações, a 

divulgação da mensagem corretiva, às expensas do infrator, no mesmo veículo e com as 

mesmas características do anúncio ilegal. Essa mensagem corretiva, a que se deu, 

erroneamente, o nome de contrapropaganda, a despeito das diferenças já expostas entre 

publicidade e propaganda, “objetiva impedir a força persuasiva da publicidade enganosa 

ou abusiva, mesmo após a cessação da veiculação do anúncio”. (ALMEIDA, 2005, p. 26) 

Por fim, retomando a proposta de classificação de Martinez, existem os 

princípios referentes ao controle da publicidade: princípio da legalidade, princípio da 

vedação à publicidade patológica, princípio da intervenção, princípio da educação, 

princípio da boa-fé, princípio da vinculação, princípio da modificação ou da inversão do 

ônus da prova, alguns dos quais já foram objeto de análise acima.  

Vejamos, então, os que não foram ainda abordados:  

I) Princípio da legalidade: Este princípio fundamenta a atuação do controle 

público no sentido de delimitar sua ação sobre o ato patológico e não sobre a atividade 

publicitária em si, sob pena de, excedendo suas atribuições, incorrerem em abuso de poder 

ou de direito. 

Em outras palavras:  

(...) estabelece que qualquer sistema de controle da publicidade fundamenta a 

validade de sua atuação na Constituição Federal, na legislação especial do 

CDCD, na lei ordinária e também, no caso do sistema privado, nas normas auto 

regulamentares. (MARTINEZ, 2006, p. 113) 

 

II) Princípio da vedação à publicidade patológica: Volta-se ao controle da 

publicidade, como dito, não à atividade publicitária em si, mas a evitar a abusividade e a 
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enganosidade, o que está substanciado no art. 6º, IV e no art. 37 do CDC e, ainda, no art. 

27, §2º, do Código de Autorregulamentação. O princípio em análise funciona como 

complementação ao anterior, pois estabelece os limites da atuação do órgão regulador, 

adstrita à publicidade patológica.   

 

1.3 PUBLICIDADE ILEGAL   

 

Ainda dentro do que se enumerou acima como limites a atividade publicitária, é 

importante conhecer os chamados vícios, que são defeitos de que padecem o ato 

publicitário, tornando-o contrário ao ordenamento jurídico consumerista e, portanto, 

passível de ser objeto de controle por parte dos entes encarregados da defesa do 

consumidor, inclusive com possibilidade de imposição de contrapropaganda (art. 56, XII, 

c/c art. 60) ou de pena de detenção (art. 67). Na classificação do Código, existem dois 

vícios na publicidade que a tornam ilegal e, por isso, devem ser evitados. São eles: a 

enganosidade e a abusividade, que serão explicados a seguir.  

Trata o CDC acerca do tema da publicidade ao listar os direitos básicos do 

consumidor (art. 6º, IV); no capítulo das Práticas Comerciais, quando trata da oferta (art. 

30, 33, 34 e 35), em seção específica acerca do assunto (arts. 36 e 37), no capítulo das 

sanções administrativas, atribuindo aos entes federados o dever de fiscalizar e controlar 

a publicidade de produtos e serviços, editando as normas necessárias para tal (art. 55, §1º) 

e prevendo a hipótese de contrapropaganda (art. 60) e nas infrações penais (art. 63, 67 e 

68), quando impõe a pena de detenção de três meses a um ano e multa para o fornecedor 

que veicular publicidade que sabe ou deveria saber ser enganosa ou abusiva.  

Para os fins do presente trabalho, interessa primordialmente a publicidade 

abusiva, porque assim foi inquinada aquela que se aproveite da deficiência de julgamento 

da criança, segundo o diploma em comento. Porém, com o fito de bem distinguir os dois 

tipos de publicidade, trataremos, também, da modalidade enganosa, salientando-se que 

são ambas proibidas pelo Código, em seu art. 37, que, expressamente dispõe: “é proibida 

toda publicidade enganosa ou abusiva”.  

Em obediência ao art. 55 e seu Parágrafo Único, que impõem ao entes federados 

a competência para fiscalizar e controlar “produção, industrialização, distribuição, a 

publicidade de produtos e serviços e o mercado de consumo, no interesse da preservação 

da vida, da saúde, da segurança, da informação e do bem-estar do consumidor, baixando 

as normas que se fizerem necessárias”, foi editado pela União o Decreto 2.181/97, que, 
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no seu art. 14 define publicidade enganosa e abusiva, exatamente como foi feito pelo 

Código de Defesa do Consumidor.  

Principiologicamente, ambos os tipos de publicidade violam o ambiente de 

eticidade que deve envolver as práticas comerciais e, de certo modo, desrespeitam o 

princípio da igualdade, que é pressuposto da liberdade econômica. Isso porque, ao 

apresentarem informações inverídicas sobre produtos ou serviços, ou deixarem de prestar 

informação essencial sobre o que está sendo anunciado, ou, ainda, quando estimulam o 

consumo utilizando-se de instrumentos vedados em lei, como desrespeitando a segurança, 

o meio ambiente, ou outros valores protegidos juridicamente, os anunciantes criam 

ambiente de desigualdade para com aqueles que respeitaram as normas e as vedações 

legais, favorecendo-se de forma desleal. Quando se trata, especificamente de crianças, a 

publicidade viola a igualdade porque dialoga com quem não tem condições de responder 

com a mesma autonomia, pois quem, em razão do seu desenvolvimento neurológico, é 

reputado por lei incapaz não está em condições de se colocar em igualdade frente ao que 

é civilmente capaz.  

                                                                                                                                                                  

1.3.1 Publicidade Enganosa  

 

Como já foi dito, essa modalidade de publicidade ilegal não é objeto do presente 

trabalho, porquanto, o disciplinamento da publicidade infanto-juvenil foi feito, em 

verdade, no âmbito da publicidade abusiva. No entanto, é imperioso identificar alguns 

elementos que caracterizam a espécie prevista no art. 37, §1°, principalmente, no afã de 

melhor distingui-la daquela inserta no §2° do mesmo artigo.  

O CDC assim reza:  

 

§1° - É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de 

caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, 

mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da 

natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e 

quaisquer outros dados sobre produtos e serviços. 

 

Vemos, pois, que o CDC rechaça a publicidade enganosa, uma vez que ela é 

nociva ao consumidor, que tem sua liberdade de escolha comprometida em função de 

uma oferta ilícita. A veiculação de anúncio enganoso é igualmente nociva ao mercado, 

como já se mencionou ao tratar do princípio da lealdade. De fato, a publicidade enganosa 



33 

 

 

 

encontra-se entre as práticas de concorrência desleal, desequilibrando o mercado por meio 

de informações falsas ou capazes de induzir a escolha do consumidor.  

Dentro do sistema inaugurado pelo CDC, sagrou-se ao consumidor o direito, de 

ordem pública, a não ser enganado pelo fornecedor.  

Para a caracterização da enganosidade não é necessário o dolo do anunciante, 

basta que ele informe característica não verdadeira ou manipule as informações de modo 

a induzir a erro os consumidores ou, ainda, deixe de informar algo que seria determinante 

para a escolha do consumidor.  

Tampouco é necessário que o consumidor haja sido de fato persuadido pela 

mensagem enganosa e adquirido o produto. O que é essencial é que a publicidade seja 

potencialmente enganosa, abstratamente capaz de levar ao convencimento. A 

concretização do prejuízo individual é mero exaurimento, importante para fins penais e 

para a busca da reparação do dano pelo consumidor individualmente considerado, mas 

não para a caracterização do dano difuso, que atinge a coletividade de pessoas, 

determinadas ou não, equiparadas a consumidor, nos termos do art. 29.  

 

Isto porque, ela é vedada enquanto atividade objetivamente considerada, para 

proteção do consumidor, e não para a punição do comportamento do 

anunciante. Para sua caracterização, não é necessário aferir se houve dolo ou 

culpa do anunciante. Ela gera dano moral à coletividade, na medida em que 

ofende valores seus, sendo passível de reparação. (SPODE, 2002, p. 191) 

 

Na análise do potencial induzimento em erro, há de se considerar as 

características do público-alvo da mensagem, pois, a enganosidade pode ou não estar 

presente de acordo com a categoria de consumidores que recebe o anúncio. O objetivo da 

norma, portanto, é a proteção de todas as categorias de consumidores, dos mais cultos e 

incrédulos aos mais vulneráveis em razão do grau de instrução ou de sua capacidade de 

discernimento. Fala-se, aqui, em consumidor médio, aquele medianamente informado, 

que não é especialista nem detém conhecimentos técnicos sobre o assunto da publicidade, 

nem é desprovido de conhecimento por completo. Cunhou-se também o critério do 

consumidor típico, que permite analisar, além do padrão cultural, a domesticação, que 

seria a queda da nocividade da publicidade por sua repetição. Cláudia Lima Marques 

refere-se ao “observador menos atento”, que representa, segundo a autora, parcela 

expressiva dos consumidores brasileiros. (2003, p. 481).  

Não é essencial, também, que as informações veiculadas sejam falsas para 

caracterizar o vício em análise. Enganosidade não se confunde com falsidade. É possível 
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que um anúncio torne-se enganoso mesmo que diga somente a verdade, porque o disse de 

maneira a acentuar determinadas características em detrimento de outras, ou porque não 

foi claro, ou, ainda, porque deixou de fornecer informação relevante que poderia levar o 

consumidor a não adquirir o produto.  

Há alguns anos, uma operadora de telefonia móvel veiculou uma promoção que 

garantia o segundo minuto grátis em todas as ligações originadas do celular. Ao ler os 

impressos e ver os anúncios apresentados nos canais de TV, o consumidor tendia a 

acreditar que teria, ao final, uma redução de 50% em seu consumo, uma vez que 

consumiria um minuto e o segundo seria gratuito. Porém, o terceiro, o quarto e os 

seguintes não eram gratuitos, o que representava uma economia ínfima porque as ligações 

de telefone celular são geralmente de curta duração. O que ocorria era, na verdade, um 

estímulo ao consumo, porque o usuário tenderia a se alongar na ligação, já que o minuto 

seguinte (o segundo) seria gratuito, mas o seguintes (do segundo em diante), não. Embora 

dissesse a verdade, o anúncio era capaz de induzir o consumidor a um raciocínio que não 

era o correto, razão pela qual pode ser considerado enganoso.  

Uma outra companhia de telefonia móvel, sempre as campeãs de reclamação nos 

órgãos de proteção do consumidor, oferecia vantagens para o usuário que migrasse para 

a operadora, como telefones gratuitos (alguns dos quais eram mostrados nos anúncios – 

aqueles últimos lançamentos), planos de minutos, mas esquecia de mencionar que as 

vantagens estavam sujeitas à análise do perfil do consumidor, que era o padrão de 

consumo, bem como que os aparelhos, aqueles modernos, eram somente para os 

consumidores com média de consumo muito elevado, bem distante do usuário mediano. 

Nesse caso, a publicidade era enganosa não por incorrer em inverdades, mas por deixar 

de mencionar condições que eram essenciais para o consumidor se adequar à promoção 

anunciada.  

Assim, a publicidade enganosa pode ser comissiva, quando o fornecedor afirma 

atributos que o produto em verdade não possui, ou omissiva, quando são ocultadas 

informações sobre um determinado produto que, conhecidas, determinariam a não 

aquisição do mesmo. 

Feitas tais considerações a respeito da publicidade enganosa, passemos, então, à 

análise da publicidade abusiva.  

 

1.3.2 Publicidade Abusiva  
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No dizer do Código:  

 

§ 2° É abusiva, dentre outras a publicidade discriminatória de qualquer 

natureza, a que incite a 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. 

 

A lei traz um rol meramente exemplificativo de bens que, atingidos pela 

publicidade, maculam-na de abusiva. Segundo Antônio Herman Vasconcelos Benjamin:  

 

(...) Leva em conta, nomeadamente, os valores constitucionais básicos da vida 

republicana. Entre eles, estão os valores da dignidade da pessoa humana, do 

trabalho, do pluralismo político, da solidariedade, do repúdio à violência e a 

qualquer comportamento discriminatório de origem, raça, sexo, cor, idade, da 

intimidade, privacidade, honra e imagem das pessoas, da valorização da 

família, da proteção ampla à criança, ao adolescente e ao idoso, da tutela 

enérgica da saúde, do meio ambiente, do patrimônio histórico e cultural. 

(MARQUES; BENJAMIN; MIRAGEM, 2003, p. 341) 

 

Desse modo, a publicidade patológica pode ocorrer ainda que não haja falsidade 

ou enganosidade em sua mensagem, bastando para isso que ela se valha da afronta a 

valores da sociedade. Nos termos do art. 187 do Código Civil, a publicidade abusiva 

extrapola os limites impostos para alcançar seus fins, quais sejam a venda ou divulgação 

de uma mercadoria.  

A publicidade ocupa muito tempo e espaço dos cidadãos na sociedade moderna. 

Estudos mostram, por exemplo, que um jovem brasileiro dedica uma média de quatro 

horas diárias à televisão, o que lhe confere o mérito de despender vinte e oito horas 

semanais assistindo a TV, o dobro do limite recomendado por pediatras norte-americanos. 

Outros estudos, também nos Estados Unidos, constataram que 15% do tempo da 

programação destinada a esse público é composto de anúncios publicitários, o que resulta 

na exposição a cerca de trinta mil comerciais ao ano. Isso tendo-se em conta somente 

aqueles veiculados por meio da televisão. 

Avalie-se, pois, que dispondo dessa infinidade de horas nas emissoras de TV 

(sem mencionar o seu espaço em rádio, Internet, impressos, outdoors), os anunciantes são 

capazes de influenciar os padrões culturais de uma sociedade a partir dos valores 

transmitidos nas campanhas, razão pela qual se impõe um controle efetivo sobre o 

conteúdo das mensagens publicitárias, sob o ângulo da veracidade, mas também de sua 
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correção, aqui entendida como a consonância com os valores sociais, éticos e morais de 

um povo.  

 

O controle da abusividade da publicidade decorre, aliás, de imposição 

constitucional, constante no art. 220, II, e §4º da Lei Maior. Ali, exige-se que 

a lei estabeleça os meios que garantam a possibilidade, à pessoa e à família, 

de se defenderem da propaganda de produtos, práticas e serviços que possam 

ser nocivos à saúde e ao meio ambiente. Outrossim, o §4º restringe a 

propaganda de produtos ali elencados (tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, 

medicamentos e terapias) e o art. 221 garante que a programação das 

emissoras de rádio e televisão atenderá ao princípio do respeito aos valores 

éticos e sociais da pessoa e da família. Tudo isso, combinado com o princípio 

da defesa do consumidor, previsto em diversas passagens da Constituição (ver 

art. 5º, XXXII e art. 170, V), dão a necessária fundamentação a tal controle 

(...). (JACOBINA, 1996, p. 96, grifos no original).  

 

A publicidade pode ser abusiva por apresentar conteúdo discriminatório, o que 

vai de encontro ao objetivo fundamental da República Brasileira, consagrado no art. 3°, 

IV, de sua Carta, o qual visa a promover o bem de todos sem preconceito de qualquer 

natureza.  

Pode ser também abusiva a publicidade por incitar a violência, vez que 

atentatória à paz social; por explorar o medo ou a superstição do consumidor, seja 

estimulando o consumo a partir da criação de um estado de pânico com relação a fatos 

ocorridos no passado, prevendo acontecimentos futuros ou atribuindo a produtos 

qualidades mágicas ou sobrenaturais, relacionadas às crenças de uma comunidade.  

Há abusividade na publicidade que desrespeita valores ambientais, em 

consonância com o que já foi disposto na Constituição, que tutelou o meio ambiente, e 

também refletindo uma preocupação mundial com a preservação dos recursos naturais 

em geral.  

Imagine-se, pois, que na contramão da batalha que tem sido levada a efeito por 

diversos governos e organizações no sentido de promover a conscientização a respeito do 

tema, fosse permitido aos anunciantes promover seu produto, por exemplo, mostrando 

um piquenique em que a família deixasse após o lanche, vasilhames de refrigerante, 

papéis e sacos plásticos na areia da praia, ou os jogassem na água. Isso tornaria cada vez 

mais ingrato o trabalho dos que se dedicam às causas ambientais e seria difícil concorrer 

com o poderio econômico dos investimentos das grandes empresas em publicidade.  

A lei veda, ainda, a publicidade indutora de insegurança, que incite o consumidor 

a se comportar de forma prejudicial à sua saúde e segurança. Para Jacobina, “o risco deve 

decorrer do próprio comportamento estimulado pela mensagem, e ser alheio a uma 
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qualidade intrínseca do produto ou serviço”. (1996, p. 96) Para ele, nesse último caso, se 

a publicidade não atenta para os riscos inerentes ao produto, ela é enganosa por omissão 

e não abusiva.  

Relembremos algumas campanhas de veículos, que os associam comumente à 

emoção. O personagem, após dirigir o carro anunciado, não sabe mais viver sem emoção 

e passa a se colocar em situações de risco como nadar no mar e saltar de paraquedas 

durante uma tempestade. É possivelmente um caso de publicidade que induz à 

insegurança, pois, na campanha, dirigir com emoção está intrinsecamente ligado à 

velocidade, o que, diante das estatísticas das mortes por acidente no trânsito, não pode 

sob nenhum ângulo ser considerado prudente.  

Por fim, é abusiva a publicidade que se aproveite da deficiência de julgamento e 

experiência das crianças. As crianças estão enquadradas no conceito de vulneráveis em 

uma relação de consumo, pois têm reduzida capacidade de compreensão do discurso 

publicitário, de suas nuances e são sobremaneira influenciadas por seus apelos.  

Com efeito, estudos indicam variadas idades para que esse público seja capaz de 

identificar e compreender a publicidade. Até os cinco anos de idade, as crianças sequer 

são capazes de diferenciar um programa de um anúncio, que se dirá, então, de reconhecer 

merchandising ou de compreender que não são os personagens dos desenhos a que assiste 

que estão recomendando a compra dos materiais escolares, das roupas, dos bonecos, dos 

lençóis em que suas ilustrações aparecem.  

Passada essa fase, somente por volta pelo menos dos 12 anos é que a criança será 

capaz de apresentar posição crítica em relação ao objetivo da publicidade.  

Por tais razões, o CDC dispensou especial cuidado em relação à publicidade 

dirigida à criança, devendo-se atentar também para os anúncios que as usam para atingir 

outros públicos, em especial, as mulheres. O Código de Autorregulamentação Publicitária 

do CONAR foi mais específico que o CDC quanto ao público infanto-juvenil, como se 

verá adiante.  

Como disposto no Código, a publicidade abusiva, ao lado da enganosa, é 

proibida, ou seja, sua veiculação é vedada pelo nosso ordenamento e, por isso, deve ser 

objeto de fiscalização e controle por parte dos órgãos encarregados para que seja retirada 

de circulação evitando a lesão dos bens jurídicos tutelados pela norma.  

Mais adiante, analisaremos, as normativas nacional e estrangeira acerca da 

publicidade dirigida ao público infantil, destacando os vícios apontados nas normas 
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públicas e privadas. Antes, porém, cumpre, com base nos vícios e nos princípios que 

regem a publicidade, tratar do controle que pode ser exercido sobre ela.  

 

1.4 CONTROLE DO ATO PUBLICITÁRIO 

 

O controle da publicidade pode ser definido com base nos seus três elementos 

básicos (subjetivo, objetivo e teleológico), conforme veremos adiante. Trata-se de  

 

(...) uma atividade de verificação e de sancionamento dos atos publicitários 

tidos por patológicos, realizada por entidades, públicas ou privadas, embasadas 

em normas estruturais e materiais, visando à proteção do consumidor 

(MARTINEZ, 2006, p. 102).  

 

 

A primeira questão que se impõe quando tratamos de controle da mensagem 

publicitária e que está intrinsecamente ligada à propedêutica do limite à atividade 

publicitária é a de enquadrá-la ou não como exercício da liberdade de expressão, 

consagrada como direito fundamental na Constituição Federal de 1988.  

Decorreria daí, por conseguinte, para alguns, a impossibilidade de limitação à 

atividade publicitária, porquanto, o art. 5º, IX, da Carta Magna, garantiu a liberdade de 

expressão independentemente de censura ou licença. Tal discussão ganha maior relevo 

quando situamos esse direito fundamental frente à história recente do Brasil, marcada 

pelo horror da ditadura, intrinsecamente associada ao sufocamento do direito de 

expressão dos cidadãos, em especial, de tantos militantes políticos que pagaram com a 

própria integridade física, e muitos outros com a vida, a desobediência à censura 

instaurada no país.  

Em consequência, restaurada a ordem democrática na década de 80, toda 

limitação aos direitos fundamentais, entre as quais a liberdade de expressão, de 

manifestação artística e cultural, passou a ser rechaçada como se resquício fosse da 

ditadura militar.  

 

A censura que vigorou durante anos de regime militar no Brasil acabou por 

deturpar dois conceitos básicos, preciosos em um regime democrático: a 

liberdade de informação e o direito de mostrar – e, consequentemente, de não 

mostrar – ideias, modelos de comportamento e valores adequados a cada faixa 

etária.  

Com o fim da censura, o retorno à liberdade de informação deve ser saudado e 

defendido. (...) Entretanto, isso não deve ser confundido com uma liberalidade 

quanto ao que será proporcionado em termos de espetáculos e diversões à 
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criança. Daí a importância de o E.C.A. prever que os espetáculos devem conter 

informações sobre sua natureza e a faixa etária de público a que se destinam. 

(CURY, 2002, p. 240) 

 

No que atine, especificamente, à publicidade, defendem alguns que ela é 

manifestação artística, expressão do pensamento e da criatividade humana, de modo a 

estar albergada na proteção contra a censura estatal.  

Para outros, o objetivo comercial desabilita a compreensão da publicidade como 

manifestação do pensamento, uma vez que o discurso publicitário não se atém à criação 

artística propriamente dita, mas ao convencimento do público a respeito das qualidades 

do bem anunciado: “A função persuasiva, influenciadora ou estimulante da publicidade 

impede que ela seja vista como mero meio de informação pura sobre produtos e serviços” 

(BRITTO, 2011, p. 30) 

A publicidade seria, sob este prisma, expressão da livre iniciativa e, por essa 

razão, faria jus à proteção em face do Estado e não por ser manifestação de opinião do 

veículo publicitário. 

É o que defende Rizatto Nunes de forma enfática, com destaques apostos no 

original:  

NÃO EXISTE uma ampla garantia para a liberdade de criação e expressão em 

matéria de publicidade. O artista goza de uma garantia constitucional de 

criação para sua obra de arte, mas o publicitário não.  

Um anúncio publicitário é em si um produto realizado pelo publicitário ou, 

coletivamente, pelos empregados da agência. Sua razão de existir se funda em 

algum produto ou serviço que se pretenda mostrar e ou vender. Dessa maneira, 

se vê que a publicidade não é produção primária, mas instrumento de 

apresentação e ou venda dessa produção. Ora, como a produção primária de 

produtos e serviços tem limites precisos na lei, com mais força de razão o 

anúncio que dela fala.  

Repito: a liberdade de criação e expressão da publicidade está limitada à ética 

que dá sustentação à lei. (...) (NUNES, 2011, p. 27, grifos no original) 

 

No mesmo sentido, o já citado Igor de Britto, in verbis:  

 

Liberdade de informação, expressão e comunicação, no contexto 

constitucional de 1988, não se relaciona com liberdade de fazer publicidade 

comercial, que nunca sofreu censura, em momento algum da história das 

conquistas de direitos no Brasil. Garantir ao discurso publicitário o fundamento 

da liberdade de expressão é uma aparente banalização dos direitos humanos. 

Por trás do discurso publicitário não há nada ideológico, cultural, religioso ou 

intelectual, apenas a vontade de lucrar. Não há qualquer contribuição para a 

democracia ou para a emancipação do ser humano na mensagem comercial. 

(BRITTO, 2011, p. 30) 
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É de se compreender como mais autorizada esta última corrente, uma vez que o 

cerne da publicidade, e da preocupação quanto ao seu controle, não advém de seu caráter 

de produção criativa, mas de seu objetivo de colocação de bens no mercado, decorrente 

da livre iniciativa. Um pouco mais além, assegura Oliveira Toscani, em clássica obra 

sobre a sua vivência na publicidade: “(...) a publicidade não vende produtos nem ideias, 

mas um modelo falsificado e hipnótico de felicidade” (TOSCANI, 2005, p. 27).  

Em que pesem as divergências acerca da natureza da proteção estatal voltada à 

publicidade, o certo é que ela não pode ser ilimitada. Não são raras as situações em que 

um direito fundamental, seja a liberdade de expressão ou a livre iniciativa, encontrar-se-

á em choque com outro valor de igual importância. Em situações que tais, cumpre ao 

aplicador da norma sua conciliação, de modo a preservar a máxima observância dos 

direitos fundamentais. 

Ao tratar da tutela das liberdades na Constituição, José Afonso da Silva assim 

leciona: 

 

Muitas teorias definem a liberdade como resistência à opressão ou à coação da 

autoridade ou do poder. Trata-se de uma concepção de liberdade no sentido 

negativo, porque se opõe, nega, à autoridade. Outra teoria, no entanto, procura 

dar-lhe sentido positivo: é livre quem participa da autoridade ou do poder. 

Ambas têm o defeito de definir a liberdade em função da autoridade. Liberdade 

opõe-se a autoritarismo, à deformação da autoridade; não, porém, à autoridade 

legítima.  

Esta provém do exercício da liberdade, mediante o consentimento popular. 

Nesse sentido, autoridade e liberdade são situações que se complementam. É 

que a autoridade é tão indispensável à ordem social – condição mesma da 

liberdade – como esta é necessária à expansão individual. Um mínimo de 

coação há sempre que existir. (...) (SILVA, 2005, p. 232, grifos no original).     

 

A hermenêutica constitucional reconhece que não existe direito fundamental 

absoluto, que não importe restrição, pois que, havendo conflito entre direitos erigidos à 

condição de fundamentalidade pelo constituinte, deverá haver sua conformação com a 

mínima restrição possível e a máxima garantia de ambos. Não se trata aqui de afastar 

simplesmente a aplicação de um deles e garantir o respeito ao outro, pois, sendo ambos 

fundamentais ao desenvolvimento humano e do país, hão de ser garantidos. Como ensina 

o constitucionalista acima referido, para a concretização da ordem social, haverá sempre 

que existir uma regulação por parte do Estado, limitando o exercício de certos direitos em 

detrimento de outros.  

Há que se analisar, ainda, se determinada conduta encontra-se de fato 

resguardada pelo campo de atuação de um direito fundamental, ou seja, se o titular do 



41 

 

 

 

direito está adstrito aos limites da área de proteção do direito fundamental, se representa 

a concretização de um limite constitucional derivado do direito constitucional de colisão 

ou se é um caso permitido pela Constituição como de reserva legal e se estes direitos 

fundamentais colidirem quando da aplicação de normas infraconstitucionais.  

Ao se colocar a publicidade como inerente à liberdade de expressão, 

eliminaríamos a suposta afronta ao direito fundamental com base na primeira condição 

acima descrita, pois a oferta publicitária não se encontra protegida pela área abrangida 

por este direito. Já ao confrontar a limitação da publicidade com a livre iniciativa, além 

da reserva legal expressamente consagrada na proteção da família e da criança diante da 

programação televisiva, assim como a proteção do consumidor, com lastro constitucional 

e realizada, principalmente, pelo Código de Defesa do Consumidor, como se verá adiante, 

estaria autorizado o legislador infraconstitucional a intervir na área de proteção deste 

direito “de tal sorte a excluir o choque do exercício da liberdade tutelada com interesses 

constitucionais ou direitos fundamentais colidentes” (DIMOULIS; MARTINS, 2006, p. 

156).  

Situações há em que se está diante da colisão de direitos fundamentais: a livre 

iniciativa ou a liberdade de expressão e o direito dos consumidores. DIMOULIS e 

MARTINS vão além e argumentam que “Essa situação inicial de conflito constitui a regra 

no âmbito do exercício dos direitos fundamentais. Ela é inevitável, pois a formulação 

genérica dos direitos conduz necessariamente a choques de interesses”. (2007, p. 142.) 

As soluções desses conflitos encontram-se além do direito em sentido estrito, 

perpassando, em alguns aspectos, o campo da moralidade. Há que se buscar, através de 

um exercício hermenêutico, o núcleo dos direitos em conflito, de modo a não sacrificar 

por completo o exercício de um direito fundamental.  

Desse modo, estando a mensagem publicitária em desacordo com outro valor de 

hierarquia constitucional, como quando atenta contra a dignidade da pessoa humana, será 

lícita e desejada sua limitação pelo Estado. 

O Código de Proteção e Defesa do Consumidor trouxe expressamente as 

hipóteses em que a publicidade haverá que ser limitada no parágrafo 2º do artigo 37. São 

os casos em que ela será considerada abusiva por conter, entre outras, mensagem 

discriminatória, que incite a violência, explore o medo ou a superstição, aproveite-se da 

deficiência do julgamento e experiência da criança, desrespeite valores relativos ao meio 

ambiente, à saúde ou à segurança do consumidor. 
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Assim, não existe atividade humana que não esteja sujeita a uma espécie de 

controle. A publicidade não foge à regra. Para coibir a prática publicitária ilegal, em 

desacordo com os princípios do Estado brasileiro e com as normas insertas no CDC, a 

publicidade deve ser objeto de controle, como se verá a seguir. 

 

(...) De três formas o fenômeno publicitário pode ser controlado: por um 

sistema exclusivamente estatal, por um sistema exclusivamente privado e, 

finalmente, por um sistema misto. 

A grande discussão em torno da matéria nada tem a ver com a ideia de controle 

em si da publicidade. Ninguém põe em dúvida a necessidade de sua disciplina. 

A contenda resume-se na escolha do sujeito a quem caberá exercer a tarefa 

disciplinar. (MARQUES; BENJAMIN; MIRAGEM, 2003, p. 301). 

 

A discussão acerca da possibilidade de limitação da atividade publicitária vai de 

encontro ao que está estabelecido no próprio texto constitucional. Ao tratar da 

Comunicação Social, o constituinte explicitou princípios aos quais estaria sujeita a 

programação das emissoras de rádio e TV no Brasil, impondo à lei federal a criação de 

instrumentos que garantam à pessoa e à família meios de se defender da programação 

televisiva e radiofônica que desafie os princípios elencados na Carta, bem como da 

“propaganda de produtos, práticas e serviços que possam ser nocivos à saúde e ao meio 

ambiente” (art. 220, §3º, II, da CR).  

No mesmo capítulo, assevera a Constituição que a “propaganda comercial de 

tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias” sujeita-se a restrições 

legais.  

Vemos daí que o texto constitucional, ao tempo em que consagrou a liberdade 

de pensamento e criação, expressamente, impôs ao legislador a limitação da propaganda 

de alguns produtos, bem como estipulou princípios a serem observados nas programações 

de TV e rádio e que, em sendo desrespeitados, autorizarão a atuação dos cidadãos para 

que se resguardem da violação a valores éticos e sociais da pessoa e da família.  

Tecendo semelhante análise, Igor de Britto sistematiza:  

 

Esta possibilidade decorre dos limites não expressamente previstos pela 

Constituição Federal à liberdade de fazer publicidade, mas verificados a partir 

da interpretação conjunta dos parágrafos 3º, II, 4º do seu art. 220 e do art. 221, 

IV. É que o constituinte estabeleceu que a propaganda comercial de tabaco, 

bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias e agrotóxicos sofrerão restrição 

legal na forma do inciso II do artigo 220, ou seja, na finalidade de estabelecer 

os meios legais que garantam à pessoa e à família a possibilidade de se 

defenderem da propaganda de produtos, práticas e serviços que possam ser 

nocivos à saúde. Por sua vez, este mesmo inciso do art. 220 se remete ao art. 

221, no objetivo de que a lei restritiva (competência federal) se realize em prol 
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do respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família (art. 221, IV). A 

partir desta análise, é possível ratificar que toda publicidade de produtos lícitos, 

mas que possam ser nocivos à saúde, e toda prática publicitária que desrespeite 

os valores éticos e sociais da pessoa e da família, devem sofrer restrições por 

lei federal. A publicidade dirigida a crianças (em especial a de produtos 

considerados não-saudáveis), por tudo que já foi exposto nos capítulos 

anteriores, faz parte deste grupo de publicidades restringíveis. (2011, p. 190). 

 

O controle da publicidade, especialmente quando se tem em conta a publicidade 

violadora de direitos da infância, decorre do próprio texto constitucional, ao consagrar a 

proteção integral da criança como direito fundamental, autorizando a intervenção do 

Estado sobre as atividades que lesionem seus interesses.  

Muito tem sido dito acerca dos efeitos da publicidade sobre a criança, sua 

formação psíquica e de seus valores como ser humano, apontando diversos estudos 

prejuízos a sua saúde, ao seu desenvolvimento, entre outros. Daí também exsurge a 

interpretação autorizadora do controle da publicidade, na medida em que, como transcrito 

acima, o texto da Carta Magna autorizou a restrição da publicidade que traga prejuízos à 

saúde e ao consumidor por meio de lei para tal fim.  

Consoante defendido acima, a atividade publicitária está intrinsecamente 

relacionada não à liberdade de expressão, mas à livre iniciativa, fundamento da ordem 

econômica, a qual também sofreu limitações oriundas do texto constitucional, entre os 

quais os direitos dos consumidores, os direitos sociais e a dignidade da pessoa humana, 

valores estes relacionados à proteção da infância e dos valores familiares, muitas vezes 

menosprezados pelo apelo ao consumo consubstanciado na publicidade.  

 

Ao mesmo tempo em que nosso ordenamento constitucional determinou os 

valores sociais da livre iniciativa como princípio fundamental da República e 

do Estado Democrático de Direito, determinou como direito e garantia 

fundamental a defesa do consumidor pelo Estado e a proteção integral da 

criança pela família, Estado e sociedade. E, ao fundar a ordem econômica na 

livre iniciativa (art. 170) observou a defesa do consumidor como princípio 

desta mesma ordem econômica (inciso V). Ou seja, as liberdades econômicas, 

a defesa do consumidor e a proteção integral da criança devem conviver 

pacificamente por determinação constitucional. (BRITTO, 2009, p. 201) 
 

Em última instância, poderíamos afirmar que o princípio da dignidade humana, 

limitador da atuação do Estado e dos particulares, é também um fundamento autorizador 

da restrição à atividade publicitária, especialmente a dirigida à criança ou que dela faz 

uso para atingir outro público consumidor:  
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A concepção simultânea de limitação e tarefa que justifica a atuação do Estado 

pela preservação da dignidade humana é o que se impõe quando se defende a 

limitação da liberdade da atividade publicitária dirigida ao público infantil e a 

tarefa do Estado em garantir a dignidade da pessoa em desenvolvimento por 

meio de um controle público efetivo desta mesma atividade empresarial. É este 

o papel do princípio da dignidade humana no controle da publicidade: de servir 

de limite e restrição à liberdade publicitária em prol do pleno desenvolvimento 

da personalidade do ser humano que se encontra nesta exata condição. 

(BRITTO, 2009, p. 193) 

 

Neste contexto, situa-se a construção que vem sendo feita pela doutrina 

consumerista e também pelos Tribunais de Justiça no sentido de reconhecer que alguns 

grupos apresentam sensibilidade mais exacerbada e, portanto, devem ser reconhecidos 

como hipervulneráveis na relação de consumo. Seriam hipervulneráveis os grupos tidos 

como destinatários de proteção especial pela Constituição, como idosos, crianças, 

portadores de necessidades, como também aqueles sujeitos que, em razão de 

circunstâncias peculiares, transitórias ou permanentes, encontram-se em situação de 

maior sensibilidade diante das condições do negócio jurídico e das próprias características 

da sociedade de consumo contemporânea, como quando presentes os fatores tratados no 

art. 39, do CDC, que classifica como abusiva a conduta do fornecedor que se prevalecer 

da “fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, 

conhecimento ou condição social”. Para situações específicas, como contratação de 

crédito, por exemplo, poderia ser considerado hipervulnerável o desempregado, o 

analfabeto, o superendividado.  

No conceito de Cláudia Lima Marques e Bruno Miragem, hipervulnerabilidade  

(...) seria a situação social fática e objetiva de agravamento da vulnerabilidade 

da pessoa física consumidora, por circunstâncias pessoais aparentes ou 

conhecidas do fornecedor, como sua idade reduzida (assim, o caso da comida 

para bebês ou da publicidade para crianças) ou idade alentada (assim, os 

cuidados especiais com os idosos, tanto no Código em diálogo com o Estatuto 

do Idoso e da publicidade de crédito para idosos) ou sua situação de doente 

(assim caso do Glúten e sobre informações na bula de remédios) (MARQUES; 

MIRAGEM, 2012, p. 188).  

 

O Superior Tribunal de Justiça, em alguns casos em que aplicou a proteção 

especial a sujeitos que reputou hipervulneráveis, reconheceu que este conceito ultrapassa 

a presunção formal de vulnerabilidade do consumidor trazida pelo CDC e tem respaldo 

em princípios constitucionais como a dignidade da pessoa humana, que em última análise, 

fundamenta também o sistema jurídico de proteção ao consumidor consagrado pela 

Constituição de 19882.  

                                                 
2 PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 535, I e II, DO CPC. NÃO 

CONFIGURADA. CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INADIMPLÊNCIA DO  
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Mais do que autorizado e cabível no nosso ordenamento, o controle e a limitação 

da atividade publicitária é essencial para resguardar os direitos dos consumidores e das 

famílias e crianças atingidas pela oferta publicitária.  

 

O controle da publicidade pelo direito tem fundamentos econômicos, jurídicos 

e éticos. A publicidade é parte de um amplo universo de fenômenos de mercado 

que são regrados porque afetam sujeitos vulneráveis e, por sua própria 

natureza, apresentam-se como manifestações que tendem à insubordinação 

contra os parâmetros da confiança, da transparência e da boa-fé objetiva, 

exigências da vida civilizada. (MALTEZ, 2011, p. 236).  

 

Ademais, o CDC estipula que a publicidade enganosa e a abusiva são proibidas. 

Além de todo o substrato constitucional acima descrito, há uma limitação expressa trazida 

pela lei especializada no tema de proteção ao consumidor que proíbe a veiculação de 

publicidade considerada enganosa ou abusiva, o que autoriza, por lógico, o seu controle 

pelas entidades que integram o sistema de proteção, com a consequente exclusão do ato 

ilegal.  

No mesmo sentido, o já citado Decreto 2.181/97, que, utilizando-se da definição 

legal de publicidade enganosa e abusiva, regulamenta o processo administrativo referente 

às lesões ao consumidor, entre as quais, a decorrente da publicidade viciada, o que o faz 

nos seguintes termos:  

Art. 19. Toda pessoa física ou jurídica que fizer ou promover publicidade 

enganosa ou abusiva ficará sujeita à pena de multa, cumulada com aquelas 

previstas no artigo anterior, sem prejuízo da competência de outros órgãos 

administrativos. 

Parágrafo único. Incide também nas penas deste artigo o fornecedor que: 

a) deixar de organizar ou negar aos legítimos interessados os dados fáticos, 

técnicos e científicos que dão sustentação à mensagem publicitária; 

b) veicular publicidade de forma que o consumidor não possa, fácil e 

imediatamente, identificá-la como tal. 

                                                 
CONSUMIDOR. LEGALIDADE. (...) 4. Não obstante, ressalvo o entendimento de que o corte do 

fornecimento de serviços essenciais - água e energia elétrica – como forma de compelir o usuário ao 

pagamento de tarifa ou multa, extrapola os limites da legalidade e afronta a cláusula pétrea de respeito à 

dignidade humana, porquanto o cidadão se utiliza dos serviços públicos posto essenciais para a sua vida. 5. 

Hodiernamente, inviabiliza-se a aplicação da legislação infraconstitucional impermeável aos princípios 

constitucionais, dentre os quais sobressai o da dignidade da pessoa humana, que é um dos fundamentos da 

República, por isso que inaugura o texto constitucional, que revela o nosso ideário como nação. 6. In casu, 

o litígio não gravita em torno de uma empresa que necessita da energia para insumo, tampouco de pessoas 

jurídicas portentosas, mas de uma pessoa física miserável e desempregada, de sorte que a ótica tem que ser 

outra. Como afirmou o Ministro Francisco Peçanha Martins noutra ocasião, temos que enunciar o direito 

aplicável ao caso concreto, não o direito em tese. Forçoso, distinguir, em primeiro lugar, o inadimplemento 

perpetrado por uma pessoa jurídica portentosa e aquele inerente a uma pessoa física que está vivendo no 

limite da sobrevivência biológica (...) 10. Esses fatos conduzem a conclusão contrária à possibilidade de 

corte do fornecimento de serviços essenciais de pessoa física em situação de miserabilidade, em contra-

partida ao corte de pessoa jurídica portentosa, que pode pagar e protela a prestação da sua obrigação, 

aproveitando-se dos meios judiciais cabíveis. 10. Recurso Especial provido, ante a função uniformizadora 

desta Corte. (REsp. 684.442/RS, 1ª T., Rel. Min. José Delgado (Rel. Ac. Min. Luiz Fux). DJ 05/09/2005). 
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Defender a inexistência de controle sobre a atividade publicitária é partir do 

pressuposto irreal de que a publicidade é impassível de erros ou de atingir direitos dos 

seus espectadores, leitores etc. É também ignorar o papel determinante que a oferta 

veiculada por meios cada vez mais complexos tem na formação das demandas, dos perfis 

de consumo, dos valores da sociedade moderna e do comportamento dos mais diversos 

grupos sociais.  

É de bom alvitre lembrar que a exploração primária da atividade econômica, na 

produção de bens, é alvo de limitação, não havendo porque se acreditar que a atividade 

acessória de oferta desta produção fosse ser ilimitada.  

A atividade publicitária desregulada, sem preocupação com a legalidade, com a 

veracidade e com tantos outros princípios consagrados em nossa legislação e nos 

ordenamentos internacionais é nociva não só aos direitos dos cidadãos e consumidores, 

mas à concorrência entre as empresas, pois ficam elas sujeitas a ações desleais que 

induzem consumos pautados em informações inverídicas, em práticas fraudulentas, 

enganosas e injustas.  

Diversos países, inclusive os tidos como exemplos de liberalismo quanto à 

atuação do mercado, como os Estados Unidos, e outros de política econômica mais 

conservadora como a França, e mesmo comunidades internacionais como a União 

Europeia, há muito trataram de regular a publicidade, em especial a de alguns produtos 

(como fumígenos, bebidas) e aquelas dirigidas a algum grupo vulnerável como crianças 

e adolescentes.  

Estabelecidas as normas capazes de autorizar, ou mesmo de impor, ao Estado e 

à Sociedade o controle da publicidade dirigida à criança, alvo de integral proteção pela 

Constituição Federal, resta analisar os tipos de controles possíveis e o que está posto no 

Brasil.  

 

1.4.1 Espécies de controle 

 

O controle da publicidade de consumo revela a fiscalização ou a verificação da 

regularidade do ato publicitário consumerista. Cumpre, em regra, verificar o conteúdo 

dos atos publicitários, impedindo que causem ou continuem causando danos aos 

consumidores, bem como para buscar a reparação dos que sofreram danos e aplicar as 

sanções aos responsáveis. 
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No Brasil, não existe controle prévio da mensagem publicitária, como no Reino 

Unido e no Canadá, países em que ela deve ser examinada e classificada antes de sua 

veiculação, de maneira que o controle posterior deve ser feito de forma rigorosa e 

eficiente para evitar prejuízos para os consumidores.  

O controle da publicidade em nosso sistema dá-se, por conseguinte, apenas 

quando da pretensa ocorrência de um ato publicitário caracterizado como irregular, a 

chamada publicidade patológica. Somente nestes casos atuará o órgão de controle, com 

vistas a verificar a existência ou não dessa irregularidade, que, uma vez comprovada, 

ensejará a atuação repressiva sobre a ocorrência.  

São componentes básicos do controle da publicidade o subjetivo, o objetivo e o 

teleológico. O primeiro consiste nos sujeitos atuantes, tais como o Ministério Público e 

as associações, pressupondo a criação de uma entidade com competência para tal; o 

segundo caracteriza a formulação normativa, sua normatização, com vistas a disciplinar 

os casos de publicidade tidos como lesivos e as sanções aplicáveis; e o teleológico, é o 

objeto, ou seja, a proteção do consumidor, valor fim básico do controle. 

Existem três sistemas de controle de publicidade: privado, público e misto. 

O controle privado ou autorregulação ou, ainda, controle ético ou corporativo, é 

levado a efeito por pessoas físicas e jurídicas que compõem o meio publicitário, tais como 

agências e profissionais da área. Consoante relata o próprio site do Conselho Nacional de 

Autorregulamentação Publicitária (CONAR), órgão responsável pela autorregulação no 

Brasil, ante o risco de instauração de um controle público sobre o setor, criou-se o 

Conselho com vistas a zelar pelos interesses do meio publicitário e dos consumidores e a 

proteger a livre concorrência. 

O sistema privado de controle tem, sob uma fria análise, o intuito de preservar a 

boa imagem publicitária. Mais que isso, o controle corporativo se deve à necessidade de 

o meio publicitário afastar a intervenção do Estado de sua atividade.  

Essa espécie de controle tem natureza jurídica de Direito privado, bem como as 

sanções dele decorrentes, que têm caráter contratual, só podendo ser aplicadas conforme 

dispuser o negócio jurídico que deu origem à associação e às regras que a regem. Em 

sendo assim, o órgão de controle não tem o poder de impor aos membros a obediência a 

suas decisões, assim como sua atuação impõe-se somente àqueles que hajam aderido 

voluntariamente ao controle coorporativo e não a todos os profissionais e empresas do 

setor. 
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No nosso país, o sistema privado de controle está a cargo, como já dissemos, do 

CONAR. Esse órgão foi criado em 1980 sob a forma de sociedade civil sem fins 

lucrativos, com sede localizada na cidade de São Paulo, sendo composto de uma 

Assembleia Geral, um Conselho Superior, um Conselho Fiscal e um Conselho de Ética. 

Para o aspecto do controle da publicidade, interessa este último, órgão de fiscalização, 

julgamento e deliberação do cumprimento do Código Brasileiro de Autorregulamentação 

Publicitária (CBARP). 

Sua composição abrange dez representantes dos consumidores e quarenta e um 

representantes das associações e profissionais que integram o CONAR, distribuídos 

conforme o Regimento Interno. Um procedimento pode ser iniciado junto ao Conselho 

de Ética, de ofício ou por requerimento, o qual pode ser apresentado por uma autoridade 

pública (denúncia), pelos consumidores (queixa), por membro ou pelo Serviço de 

Monitoria da instituição (reclamação). 

Da investigação podem resultar sanções de advertência, quando o anúncio, 

embora haja violado o CBARP, não seja nocivo aos consumidores e à atividade 

publicitária; de recomendação de alteração do anúncio, quando é possível, a partir de uma 

correção, que o anúncio deixe de infringir o Código; e de recomendação aos veículos de 

comunicação para sustar a exibição do anúncio, quando ele desafia as regras éticas do 

CBARP. 

Como já mencionado, as deliberações do órgão de controle não têm 

coercitividade, não se pode obrigar os membros ao cumprimento das sanções a eles 

impostas, como reflexo da relação contratual que os une ao CONAR. Essa é, sem dúvida, 

a maior desvantagem do sistema privado, o qual depende exclusivamente do 

compromisso dos anunciantes, agências e veículos de comunicação para obter êxito. 

Aponta-se, ainda, como desvantagem desse controle, o fato de incidir somente sobre 

aqueles que voluntariamente o desejarem. As críticas à regulação corporativa recaem 

também em relação aos consumidores, afirmando alguns autores que a desinformação do 

consumidor acerca desse sistema de controle, dos órgãos que o integram e da forma de 

acioná-lo podem lhes causar prejuízos, dificultando a reparação dos danos 

individualmente causados por uma publicidade patológica.  

 

O remédio Autorregulamentação para tal patologia é a toda evidência 

insuficiente, pois além de dar uma resposta parcial ao problema, baseia-se 

numa autogestão de interesses privados que pretende excluir o direito, quando, 

em realidade, a publicidade – parte do mercado e, portanto, inserta na 
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economia – existe sob e em concomitância ao direito. (ALVAREZ, 2014, p. 

142) 

 

As vantagens estariam na agilidade do procedimento, na maior facilidade de 

adaptação das regras éticas às modificações sociais e na especialização do órgão 

deliberativo, formado por pessoas com afinidade com o tema e conhecimento do mercado 

publicitário.   

O sistema público, estatal ou governamental de controle de publicidade é 

exercido por órgãos públicos, administrativos e judiciais, que se voltam a impedir os 

abusos nas mensagens publicitárias, com vistas à proteção do consumidor. Utiliza-se de 

normas cogentes, de ordem pública, que englobam diversos ramos do Direito, tais como 

o Administrativo, o Penal, o Processual e o Civil.  

Este sistema justifica-se na medida em que se reconhece a insuficiência da 

autorregulação.  

 

Na prática, concepções exclusivistas dessa natureza não têm sido confirmadas. 

Há sempre um momento em que nem os incentivos do mercado nem os seus 

substitutivos privados funcionam, configurando-se então a necessidade de 

intervenção estatal. (MARQUES; BENJAMIN; MIRAGEM, 2003, p. 302) 

 

Enfatiza Sergio Martinez que “o controle da publicidade, para o Estado Social, 

parte da ideia de que nenhuma atividade de interesse social e de ordem pública pode ficar 

sem regulamentação” (MARTINEZ, 2006, p. 107) 

Assim como o sistema privado, sua atuação é basicamente repressiva, voltando-

se, porém, ao sancionamento e à reparação aos consumidores e não à regulação da 

atividade publicitária. Diferem, assim, os sistemas público e privado, entre outras coisas, 

quanto ao seu elemento teleológico.  

No Brasil, a despeito da existência de órgãos de defesa do consumidor desde a 

década de 1970, como a Procuradoria do Consumidor (PROCON) de São Paulo, criada 

por meio da lei estadual 1.903/1978, e de leis esparsas sobre a matéria3, o sistema público 

de controle da publicidade só foi efetivado com o advento do CDC.  

                                                 
3 “Mesmo antes do Código, inúmeros diplomas já dispunham, com maior ou menor abrangência sobre a 

publicidade, bastando citar a Lei nº 6.001/73 (Estatuto do Índio), a Lei nº 4.680/65, o Decreto nº 57.960/66 

e, já no âmbito a auto-regulamentação, o Código Brasileiro de Auto-regulamentação Publicitária de 1978. 

No que tange especificamente à proteção do consumidor, vale mencionar a Lei nº 4.728/65, a Lei nº 

5.768/71 e a Lei nº 6.463/77 (que traça normas para divulgação de preços dos bens e serviços). Na área 

penal, ao próprio Código Penal, com as figuras do charlatanismo (art. 283), a Lei das Contravenções Penais, 

com a perturbação do sossego alheio (art. 42) e com o anúncio de meio arbotivo (art. 20), e a Lei da 

Economia Popular, com o crime de veiculação de informação falsa no mercado financeiro (art. 3º, VII)”.  

GRINOVER, Ada Pelegrini [et al.]. Op. cit. p 314. 
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Junto a ele atuam, além dos entes públicos enumerados, as associações de 

consumidores. Embora observem o regime jurídico de natureza privada, desempenham 

importante papel de auxílio ao sistema público, orientando consumidores, propondo ações 

coletivas e encaminhando reclamações aos órgãos competentes.  

Em que pese a previsão legal (art. 5o, V, CDC) de estímulos pelo Poder Público 

à criação e desenvolvimento das associações de defesa do consumidor, são ainda poucas 

as existentes e menos ainda as que alcançaram reconhecimento nacional pela efetiva 

atuação. Para isso, contribuem, além da quase inexistência de apoio por parte do Estado, 

a falta de conscientização da população para as causas de natureza coletiva e para a prática 

de criação e atuação em entidades associativas.  

Compõem também esse sistema os Procons, órgãos administrativos municipais 

e estaduais, que atuam em vários locais do país, desempenhando funções educativa, 

fiscalizatória, conciliatória e repressiva. Segundo Martinez, o Procon, juntamente com a 

Procuradoria Federal de Consumidores do México (PROFECO), “são os maiores órgãos 

públicos de defesa do consumidor da América Latina”. (MARTINEZ, 2002, p. 212) 

Ressalvadas as diferentes regulamentações conferidas às Procuradorias de 

Defesa do Consumidor em cada município e estado, em linhas gerais, eles atuam 

aplicando sanções administrativas; propondo ações coletivas ou encaminhando as 

informações para que o Ministério Público o faça; realizando procedimentos 

conciliatórios para solucionar os conflitos entre consumidores e fornecedores, inclusive 

relativos à publicidade, podendo impor a realização de publicidade corretiva e sanções 

pecuniárias; realizando campanhas de conscientização sobre direitos básicos do 

consumidor. 

De maior relevância no controle público, há ainda o Ministério Público (MP), o 

qual passou a desempenhar papel central da defesa do consumidor com a promulgação da 

lei da Ação Civil Pública e do CDC. Atuando com o auxílio dos órgãos citados, o 

Ministério Público é considerado o mais habilitado para a proteção do consumidor, em 

especial em virtude de sua estrutura administrativa que lhe garante representação em 

todas as comarcas do país. Ademais, é o MP o principal operador da Ação Civil Pública, 

instrumento mais importante de controle de publicidade ilegal. 

Como na autorregulação, existem vantagens e desvantagens na adoção do 

modelo estatal de controle. Este último representa um controle abrangente, porquanto não 

sofre limitações quanto à área geográfica de atuação do órgão de classe, além de poder 

impor suas deliberações a qualquer anúncio publicitário, independentemente de adesão 
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de anunciante ou veículo. Ademais, somente por meio desse controle é possível conceder 

ao consumidor reparação por danos patrimoniais ou extrapatrimoniais que haja sofrido 

em virtude da publicidade, uma vez que o objetivo do controle estatal é, precipuamente, 

a proteção do consumidor.    

As desvantagens decorrem da corriqueira lentidão dos órgãos públicos, 

principalmente do Judiciário, que, diferentemente das outras entidades citadas nesse 

sistema, não dispõe de um serviço especializado em matéria de consumo, deficiência que 

facilmente se observa no dia-a-dia das lides forenses.  

Além disso, diferentemente do sistema ético, que se rege por regras próprias de 

caráter privado, sendo, portanto, de mais rápida e fácil alteração e adequação aos câmbios 

sociais, o sistema público esbarra na morosidade do processo legislativo, o que dificulta 

o seu ajustamento às mudanças sociais e às regras do mercado.  

O sistema público pode ser de algumas subespécies: judicial (dependente de um 

órgão jurisdicional a quem cabem as decisões); administrativo (em que a atuação integral 

está a cargo de um órgão administrativo, com competências para decidir e impor sanções).  

Como se intui do próprio termo, o sistema misto perfaz-se pela comunhão dos 

controles público e privado, através da atuação de órgãos estatais e particulares e da 

aplicação de normas de caráter público e privado.  

É certamente o controle mais eficiente, uma vez que possibilita ao consumidor a 

ampla proteção dos modelos anteriores, que se complementam, anulando as desvantagens 

que individualmente apresentam. Desse modo, possibilita-se a atuação da autorregulação 

e do Estado, nos casos em que aquele for falho ou naqueles não abrangidos. 

Para a maior parte da doutrina, é o sistema de controle adotado no Brasil, 

exercido pelo CONAR, de forma contratual, privada, e pelo Poder Público, com base nas 

normas públicas do CDC.  

Autores há, no entanto, a defender que o modelo observado no país é o público. 

Para estes, a atuação estatal inaugurada pelo CDC supriu o espaço antes ocupado pela 

regulação do CONAR, que não foi prevista no diploma em análise.  

Não é esta, certamente, a melhor conclusão, pois, além de não haver vedação no 

estatuto consumerista à coexistência da autorregulação, é inegável a efetiva atuação do 

CONAR, mesmo após o surgimento da sobredita lei, sendo que suas decisões serão objeto 

de posterior análise no presente trabalho.  
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(...) há adoção do sistema misto de controle de publicidade no Direito 

brasileiro, mas sua prevalência fica sem dúvida a cargo do sistema público, 

cuja existência para o controle da publicidade negocial de consumo se faz 

essencial, já que somente o Estado possui os meios necessários para compelir 

o particular a cumprir suas obrigações quando da realização de um ato 

publicitário com um conteúdo preceptivo negocial (oferta 

publicitária).(MARTINEZ, 2002, p. 209)  

 

Uma outra limitação existente à atividade publicitária é a imposição de um 

tempo máximo de conteúdo dessa natureza a ser veiculado nos canais de TV aberta, 

consoante dispõe o Código Brasileiro de Telecomunicações, que limita a 25% de toda a 

programação do canal. Tal limitação aplica-se atualmente apenas aos canais abertos, não 

tendo havido aprovação de proposta para impor a mesma regra aos canais pagos, muito 

embora utilizem-se regularmente da mesma prática. O excesso de veiculação de 

publicidade comercial na programação da TV por assinatura é objeto de muitas 

reclamações por parte dos assinantes. No período de 2006 a 2011 a ANATEL recebeu 

cerca de 11 (onze) mil reclamações a respeito deste tema. Desse quadro, temos que a regra 

imposta à TV aberta não vem sendo cumprida pela ANATEL, que não fiscaliza 

suficientemente o conteúdo veiculado pelos concessões e, no caso da TV paga, não existe 

imposição de tempo máximo, o que leva à existência de canais inteiramente dedicados a 

conteúdos de comércio eletrônico e veiculação de marcas e produtos.  

Expostos os fundamentos do controle da publicidade e os sistemas existentes 

para tal fim, trataremos agora da publicidade dirigida à criança, para, em seguida, 

analisarmos os casos concretos de controle deste tipo de publicidade.  

 

 

2 ANUNCIANDO PARA CRIANÇAS – REGULAÇÃO DA PUBLICIDADE 

INFANTIL   

 

Como já assegurado anteriormente, o arcabouço legislativo que pode ser 

invocado para uma regulação efetiva da publicidade frente às crianças e adolescentes é 

composto, primordialmente, de normas constitucionais, do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, do próprio Código de Defesa do Consumidor, e, em um plano de regulação 

privada, das regras do Código de Autorregulamentação Publicitária do CONAR. Além 

dessas, podem vir em socorro da proteção do público infantil, algumas normas de 

aplicação mais restrita como a que regulamenta a comercialização de produtos para 

lactentes, portarias sobre venda de alimentos, entre outras.  
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Com o objetivo de situar o regramento pátrio no contexto internacional, faremos 

um apanhado do disciplinamento do tema em diversos países da Europa e da América, 

conferindo especial ênfase aos dispositivos de autorregulação, que mais detalhadamente 

dispõem sobre a matéria.   

 

2.1 PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DA INFÂNCIA 

 

A Constituição Federal de 1988 inaugurou uma nova ordem, formalizando um 

pacto político-social firmado com a superação da ditadura militar. A nova ordem propôs-

se a ser democrática e social, a ponto de ser classificada como Constituição Cidadã por 

Ulysses Guimarães, tal é o seu compromisso com a plena realização da cidadania.  

Nesse diapasão, a Carta Magna priorizou a positivação dos direitos humanos, 

que alcançaram reconhecimento internacional com a Carta das Nações Unidas, da qual 

resultaram, além da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Pacto Internacional 

dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos e Sociais, 

os principais instrumentos internacionais de proteção à infância e à juventude, quais sejam 

a Declaração Universal dos Direitos da Criança (1959); as Regras Mínimas da 

Organização das Nações Unidas para a administração da Justiça de Menores (1985)4 e a 

Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança (1989), sendo esta a convenção até 

hoje com o maior número de assinaturas da história. Apenas os Estados Unidos, a Somália 

e o Timor Leste não a ratificaram.  

 

Embora tenham sido tratados os direitos da criança e do adolescente em 

destaque no Título VIII da Constituição e, em particular, no art. 227, 

encontram-se eles intrínsecos nos demais Títulos, uma vez que a Constituição 

em seu todo garante o direito de cidadania, e as crianças e adolescentes são 

titulares de todos esses direitos (FIRMO, 1999, p. 22). 

 

Com efeito, já em seus fundamentos, a Constituição consagrou a cidadania e a 

dignidade da pessoa humana, valores esses intimamente ligados a todos os seres humanos, 

inclusive às crianças e adolescentes. Dentre os direitos sociais, foi situada a proteção à 

infância e à maternidade. No já citado art. 227, integrante do capítulo “Da Família, da 

Criança, do Adolescente e do Idoso”, o Estado elegeu a criança como prioridade absoluta, 

                                                 
4 A Regra 8 da referida resolução sugere que os Estados devem “evitar que a publicidade indevida e o 

processo de difamação prejudiquem os menores, devendo ser respeitado em todas as etapas o direito dos 

menores à intimidade”.  
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na esteira da doutrina da proteção integral, já defendida pelos especialistas e militantes 

da área em todo o mundo e mais tarde positivada na Convenção dos Direitos da Criança. 

Dentre os deveres do Estado, da sociedade e da família encontra-se a salvaguarda das 

crianças contra negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 

São exatamente alguns desses aspectos que são combatidos nas mensagens publicitárias, 

a exploração do pouco discernimento da criança, o estímulo à violência, ao consumismo, 

à alimentação inadequada e prejudicial a sua saúde, o desrespeito à autoridade dos pais.  

 

A proteção da criança contra todas as formas de violência física ou mental, 

dano ou sevícia, que decorre da própria Convenção, é susceptível de recobrir 

as veladas ou explícitas formas de violência contidas na publicidade que se 

lhes dirige, sem qualquer esforço ou à contre-coeur... 

É que, na realidade, é de direitos fundamentais das crianças que se trata na 

sufocante, exploratória e penalizante sujeição à implacável ditadura da 

publicidade que perturba, tortura e causa danos irreparáveis. (FROTA, 2006, 

p. 24). 

 

Importante salientar, como fez Maria de Fátima Firmo (1999, p. 26), que se 

consagrou na atenção à infância uma verdadeira democracia, sendo a responsabilidade 

pela concretização da proteção integral repartida entra a família, a sociedade e o Estado, 

os quais deverão respeitar a condição de pessoa em desenvolvimento das crianças, 

dispensando-lhe tratamento especial.  

No capítulo da Comunicação Social, a Constituição atribui à lei federal a 

regulação dos espetáculos públicos, com o fito de informar sua natureza e a faixa etária 

para a qual são considerados impróprios, bem como os locais e horários para os quais 

serão os espetáculos inadequados. Recentemente, o Ministério da Justiça divulgou as 

novas normas de classificação da programação, através da Portaria nº 368. Por meio dessa 

classificação, o Poder Público visa a resguardar a família da programação das emissoras 

de rádio e TV que desrespeite os princípios dispostos na Constituição e a que se apega a 

sociedade, como valores éticos e sociais.  

 

Não podemos esquecer que a criança e o adolescente são seres humanos em 

formação – portanto, passíveis de diversas influências, até em direções 

antagônicas. Não se trata de julgamento moral, não estamos defendendo que 

das crianças se escondam temas essenciais intimamente ligados às questões de 

sua vida, da sexualidade, da morte, da violência e das drogas.  

Trata-se, – isto sim – de proporcionar espetáculos de acordo com a capacidade 

da criança, em cada faixa etária, de assimilar estas informações de modo que 

elas não lhe façam dano. Não podemos esquecer que o adolescente, ávido por 

integrar-se ao mundo adulto, muitas vezes simplesmente copia modelos de 

comportamento, sem compreender o bem ou o mal que lhe podem ocasionar. 

(CURY, 2002, p. 240) 
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No tipo de sociedade em que vivemos, com uma profunda difusão de informação 

e de tecnologia, não há redoma suficiente para isolar as crianças do apelo publicitário, 

especialmente porque os objetos de consumo integram a realidade cultural da atualidade. 

Muito embora sejam os pais os principais agentes de socialização da criança, o arcabouço 

legislativo brasileiro, como estamos mostrando, impõe a colaboração entre diversos 

setores da sociedade na proteção da infância.  

Nesse contexto normativo, não resta dúvida de que a ideia de proteção não é uma 

retórica antiempresarial, nem um paternalismo exacerbado, especialmente se levarmos 

em conta a realidade sociocultural do país, que não permite que de todos os pais se cobre 

a responsabilidade que em princípio a eles competiria. As empresas, industriais, 

comerciais e as de comunicação integram a vida comunitária nacional, cabendo a elas 

parcela da responsabilidade, como determina a Constituição.  

 

2.2 TUTELA INFRACONSTITUCIONAL DA CRIANÇA FRENTE À PUBLICIDADE 

 

Na mesma esteira, o Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei 8.069/90 – 

abraça a doutrina da proteção integral, à qual o Brasil já havia aderido através do Decreto 

99.710/90, que promulgou a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança no 

país. Assim, o ordenamento pátrio tem o dever de observar o princípio do maior interesse 

da criança, de modo que ela passa a merecer prioridade imediata e absoluta. O Código de 

Menores, com sua terminologia ultrapassada e, em consequência, a doutrina do menor 

em situação de risco, já não tem espaço na ideologia implantada com o novel estatuto.  

O ECA não tem nenhum dispositivo voltado exclusivamente para a publicidade, 

embora a noção de que as crianças e adolescentes não devem ser alvo de exploração em 

decorrência de sua natureza de pessoas em desenvolvimento permeie todo o seu texto. 

Há, no entanto, normas voltadas aos programas e espetáculos, que, conforme dispôs a 

Carta Magna, devem observar padrões éticos e priorizar as finalidades educativa, artística, 

cultural e informativa. Em verdade, excetuada a vedação à publicidade abusiva que se 

aproveite da criança, não existe nenhum outro dispositivo legal mais específico sobre o 

tema. Sobre esse fato, assim se manifestou a autora Isabella Vieira Machado Henriques:  

 

Porém, como se nota, especificamente com relação à publicidade dirigida ao 

público infantil, não há em todo o ordenamento qualquer regulamentação. São 

utilizadas, para tanto, as normas existentes para regular a atividade de maneira 
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geral, combinadas com as disposições legais que visam à proteção da criança, 

o que é um problema porque, apesar de o ordenamento, interpretado 

conjuntamente, possuir todos os elementos necessários para coibir os excessos 

publicitários relativos aos anúncios voltados ao público infantil, muitas vezes 

não consegue reprimir tais abusos de forma contundente como poderia 

acontecer se houvesse regulamentação específica (2006, p. 165).  

 

Assim, diante da ausência de regulação específica por parte do Estado, um 

parâmetro a ser observado na avaliação do conteúdo da mensagem publicitária dirigida à 

criança seria a aplicação da classificação etária para o conteúdo da mídia em que estiver 

inserida, conforme a nova norma do Ministério da Justiça.  

Não existe, do mesmo modo, uma lei específica acerca da publicidade dirigida à 

criança no estatuto consumerista (CDC), que trata do assunto apenas no artigo reservado 

à publicidade abusiva, elencando entre elas no Parágrafo segundo do art. 37 “aquela que 

se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança”.  

O conceito de publicidade abusiva é, pois, indeterminado, consubstanciado em 

uma norma jurídica aberta. É necessário na sua interpretação valer-se de parâmetros que, 

no caso da publicidade dirigida a criança, não estão delimitados no código ou em outra 

lei, o que gera instabilidade jurídica, já que cada magistrado acaba por se valer de seus 

entendimentos e adotar padrões diferentes para classificar como abusiva ou não uma 

campanha publicitária.  

Entre as interpretações possíveis está a de que toda a publicidade dirigida ao 

público infantil seria necessariamente abusiva, pois toda ela, em razão da peculiar 

condição de desenvolvimento deste público, o que está reconhecido na doutrina da 

proteção integral consagrada na Constituição e no ECA, estaria se valendo de sua 

deficiência de julgamento.  

É o que defendemos no presente trabalho, conforme ficará delineado ao longo 

do texto.  

Além das normas acima expostas, que, genérica ou reflexamente, tutelam a 

publicidade dirigida à criança, existem outras que tratam especificamente do tema, 

principalmente de caráter administrativo, editadas pelo CONANDA e pela ANVISA. 

Trataremos destas normas e de outras no capítulo destinado ao controle, uma vez que 

elas, em sua maioria, voltam-se a estabelecer parâmetros objetivos que permitem a quem 

aplica a regra da publicidade abusiva inserta no CDC delimitar o que macularia o ato 

publicitário tornando-o lesivo à criança.  
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Visando à alteração das normas legais acima descritas, passaram pelo Congresso 

Nacional dezenas de projetos de lei que versam sobre publicidade e oferta dirigida a 

crianças e adolescentes, alguns dos quais buscando alterar o Código de Defesa do 

Consumidor, outros o Estatuto da Criança e do Adolescente ou, ainda, o Decreto-lei 986, 

de 1969, especialmente para suprir esta lacuna legislativa e a já referida ausência de 

parâmetros objetivos para o aplicador da norma que facilitem a delimitação do conteúdo 

vedado pela lei, das condutas reputadas lesivas ao direito das crianças.  

Muitos deles, não tiveram, até o momento, decisões acerca de seu mérito e 

encontram-se há anos sendo apensados e desapensados a outros projetos que vão sendo 

apresentados, sem, de fato, apresentarem grandes avanços no sentido de ser postos em 

votação. Outros, acabam por ser arquivados ao final das legislaturas, sem que outro 

parlamentar solicite seu prosseguimento.  

Citemos como exemplos os Projetos de Lei do Senado (PLS) 25, 165, 182, 242, 

308, 355, todos de 2003; PLS 355, de 2003; PLS 352, de 2004; PLS 121, 370 e 406, de 

2005; PLS 86, de 2006; PLS 151, 181, 495, 505 e 531, de 2007 e PLS 106, de 2011, aos 

quais foi dada tramitação conjunta.  

Ater-nos-emos, portanto, apenas a alguns dos projetos em tramitação, os quais 

apresentam maior relevância ou, por alguma conjuntura política favorável, como 

designação de relatoria sensível ao tema, permanecem em tramitação, parte dos quais com 

realização de audiências públicas, permitindo um maior aprofundamento sobre a matéria.  

Em 2001, foi apresentado na Câmara dos Deputados, pelo parlamentar Luís 

Carlos Hauly, Projeto de Lei (PL) capitulado sob o nº 5.921, que altera o art. 37, do 

Código de Defesa do Consumidor para incluir entre as publicidades consideradas 

abusivas aquela “destinada a promover a venda de produtos infantis, assim considerados 

aqueles destinados apenas à criança”. 

O PL 5921/2001 vem tendo longa tramitação, encontrando-se atualmente na 

Comissão de Constituição e Justiça (desde março de 2014), onde foi nomeado relator o 

Deputado Arthur Oliveira Maia (SDD/BA).  

A justificativa do autor do projeto era que a relação entre publicidade e crianças 

precisava ser avaliada, já que a divulgação de campanhas para este público cria um efeito 

de coação ou chantagem para a compra de produtos, mesmo que não sejam eles 

necessários ou adequados para as crianças.  

Durante a tramitação do PL, que alcançou mais de 200 sessões ordinárias da 

Câmara, alguns substitutivos foram apresentados, entre os quais o da Deputada Maria do 
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Carmo Lara (PT – MG), que, em vez de acrescer ao CDC novo parágrafo, propõe a 

criação de nova lei específica sobre o tema da publicidade dirigida à criança e ao 

adolescente, em que estariam descritas de forma exemplificativa condutas consideradas 

violadoras dos direitos desse grupo, bem como sanções e responsabilidades.  

Assegura a Deputada em seu parecer que, em que pese haver normatização 

suficiente para se concluir pela proibição da publicidade infantil no Brasil, há necessidade 

de uma regra específica, menos principiológica, ao mesmo tempo em que acredita a 

parlamentar que não se deve transformar o CDC em uma “colcha de retalhos”, incluindo 

em seu texto regras concernentes a assuntos que excedam ao seu caráter geral de proteção 

e defesa do consumidor.  

O substitutivo em questão foi aprovado na Comissão de Defesa do Consumidor, 

onde também foi apresentado voto em separado do Deputado Celso Russomano, 

propondo a alteração do art. 37 para incluir vedação à publicidade “que seja capaz de 

induzir a criança a desrespeitar os valores éticos e sociais da pessoa e da família”  

Em seguida, foi encaminhado o PL à Comissão de Desenvolvimento Econômico, 

Indústria e Comércio, onde ficou sob a relatoria do Deputado Osório Adriano, que 

apresentou novo substitutivo, justificando que a proposta originária de proibição de toda 

publicidade de produtos destinados a crianças e adolescentes era por demais gravosa e a 

alternativa apresentada pela Deputada mineira apresentava dificuldade de implementação 

e fundava-se em pressupostos insubsistentes.  

Propôs o deputado a seguinte alteração:  

 

Art. 37 

(...) 

§ 2º É abusiva, dentre outras, a publicidade discriminatória de qualquer 

natureza, em qualquer meio, que incite a violência, explore o medo ou a 

superstição, aproveite-se da deficiência de julgamento e experiência da 

criança, que seja capaz de induzir a criança a desrespeitar os valores éticos e 

sociais da pessoa e da família, desrespeite valores ambientais, que estimule o 

consumo excessivo, ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar 

de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança. 

  

Após, seguiu o PL para a comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 

Informática, onde, sob a relatoria do Deputado Sandro Alex, foram rejeitadas novas 

propostas em separado, como a do Deputado Salvador Zimbaldi, que voltou a ampliar 

significativamente o conteúdo, propondo disciplina à “publicidade de produtos, práticas 

e serviços que possam ser nocivos à saúde física e mental de crianças e adolescentes”.  
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Entendeu o relator que o substitutivo aprovado na comissão anterior mais 

resguardava o interesse da criança, havendo sido aprovado o substitutivo do Deputado 

Osório, que foi, então, encaminhado à CCJ.  

Relatamos a longa tramitação do projeto de lei para demonstrar que o caminho 

da alteração legislativa, embora tenha diversas vantagens, encontra entraves que 

dificultam a concretização do direito protegido. A demora e as implicações políticas 

envolvidas no processo legislativo tornam, por vezes, inócua a mobilização social em 

torno do tema, como no caso em questão, em que muitos estudos, audiências públicas e 

contribuições da sociedade civil acabam sendo desconsideradas em alguns substitutivos 

que alteram por completo a redação originariamente proposta e até mesmo o objetivo que 

embasou o projeto.  

Analisando o projeto original e os substitutivos de maior repercussão, 

verificamos que a última versão, apresentada em 17/09/2013, alcançou uma redação clara 

e precisa na proteção à infância. Os excessos inicialmente propostos, como a vedação à 

publicidade de produtos infantis, inclusive aquela que fosse destinada a adultos, foram 

revisados, o que, ao nosso ver, é um grande avanço, já que essa medida não encontra 

respaldo nos estudos já largamente referidos neste trabalho, os quais corroboram a 

preocupação da oferta dirigida à própria criança, em razão de suas condições peculiares, 

mas não comprovam haver razão para preocupação com os anúncios dirigidos aos 

responsáveis para que possam conhecer as ofertas do mercado e avaliar sua pertinência e 

adequação na formação de seus filhos.   

O PL traz parâmetros a serem observados na publicidade dirigida à criança e ao 

adolescente, limitando apenas algumas práticas como o uso de merchandising ou de 

personagens do universo infantil, fornecendo subsídio seguro para os que defendem a 

proteção da criança.  

Ainda na Câmara dos Deputados, merecem destaque os PL 702 e 244, ambos de 

2011, aos quais foi negada a tramitação em conjunto com o projeto do Deputado Hauly, 

por já se encontrar este com parecer conclusivo sobre o mérito da proposta.  

O PL 702/2011, do Deputado Marcelo Matos, propõe a alteração da Lei 

8.069/90, o Estatuto da Criança e do Adolescente, para alterar o art. 76, acrescentando-

lhe o §2º, para proibir a “veiculação de propaganda direcionada especificamente para 

público infantil nos canais de televisão aberta e por assinatura no período das 7 (sete) às 

22 (vinte e duas) horas”.  
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Encontra-se atualmente na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria 

e Comércio, sob relatoria do Deputado Áureo, do SDD-RJ, aguardando despacho sobre 

pedido de realização de audiência pública.    

O PL 244/2011 altera o CDC para estabelecer como abusiva a publicidade que 

possa induzir a criança a desrespeitar os valores éticos e sociais da pessoa e da família. 

Foi aprovado na Comissão de Seguridade Social e Família, na Comissão de Defesa do 

Consumidor e encontra-se, desde 18/12/2013, aguardando aprovação do parecer da 

Relatora Deputada Iriny Lopes (PT-ES) pela constitucionalidade, juridicidade e técnica 

legislativa, na Comissão de Constituição e Justiça da Casa.  

No Senado Federal, os projetos de maior relevo são os PL 150/09 e 431/03, que 

se encontram em tramitação conjunta na Comissão de Constituição e Justiça, sob a 

relatoria do Senador Arthur Virgílio. Ambos versam acerca de oferta de alimentos, 

voltando-se o primeiro à alteração do Decreto-lei 986/69, o que o faz definindo alimentos 

com quantidade elevada de açúcar, de gordura saturada, de gordura trans, de sódio e 

bebidas com baixo teor nutricional.  

Além disso, propõe a inclusão de um capítulo acerca da comercialização desses 

alimentos:  

 

CAPÍTULO III-A  

Da Propaganda  

Art. 23-A. A propaganda, a publicidade e outras práticas semelhadas cujo 

objeto seja a divulgação ou promoção de alimentos ou bebidas deverão:  

I – explicitar o caráter comercial da mensagem, qualquer que seja a forma ou 

o meio utilizado;  

II – informar, de forma destacada e apropriada ao veículo de comunicação 

utilizado, o valor energético do alimento e da bebida apresentados.  

Art. 23-B. Na propaganda a que se refere o art. 23-A é vedado:  

I – induzir o consumidor a erro quanto a origem, natureza, composição e 

propriedades do produto;  

II – induzir o consumo exagerado;  

III – desestimular, de qualquer forma, o aleitamento materno exclusivo até os 

seis meses de idade e complementar até os dois anos de idade ou mais.  

Art. 23-C. A propaganda, a publicidade e outras práticas semelhadas cujo 

objeto seja a divulgação ou promoção de alimentos com quantidades elevadas 

de açúcar, de gordura saturada, de gordura trans, de sódio, e de bebidas com 

baixo teor nutricional deverão observar as seguintes determinações:  

I – somente poderão ser veiculadas em rádio ou televisão entre vinte e uma e 

seis horas;  

II – serão acompanhadas de mensagens de advertência sobre os riscos 

associados ao consumo excessivo desses alimentos;  

III – não poderão sugerir, por meio do uso de expressões ou de qualquer outra 

forma, que o alimento é saudável ou benéfico para a saúde;  

IV – não poderão ser direcionadas às crianças e aos adolescentes, seja mediante 

a utilização de imagens ou personagens associados a esses públicos-alvo, seja 

por meio de sua vinculação a brindes, brinquedos, filmes, jogos eletrônicos ou 

por outros meios a eles dirigidos;  
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V – não poderão ser veiculadas em instituições de ensino e em entidades 

públicas ou privadas destinadas a fornecer cuidados às crianças;  

VI – não poderão ser veiculadas em materiais educativos ou lúdicos.  

Parágrafo único. A autoridade sanitária federal determinará o teor das 

mensagens de advertência referidas no inciso II do caput.  

 

 

Consoante mencionado no início do trabalho e será a seguir aprofundado, a 

publicidade de gêneros alimentícios com baixo teor nutricional e excesso de componentes 

prejudiciais à saúde vem sendo alvo de restrições no mundo inteiro, inclusive de 

recomendações da Organização Mundial de Saúde, que emitiu em 2010 um Conjunto de 

Recomendações sobre Marketing de Alimentos e Bebidas Não Alcoólicas para Crianças, 

em que convocam os países a adotar ações em relação ao marketing de alimentos para 

crianças como forma de enfrentar os índices crescentes de obesidade e doenças crônicas 

não transmissíveis relacionadas com a dieta, especialmente nas nações em 

desenvolvimento. 

Os citados projetos de lei em trâmite no Senado estão em consonância com as 

recomendações da OMS, em especial as de n° 03 e 04, segundo as quais, respectivamente, 

devem os governos, “pelo menos implementar restrições sobre algumas formas de 

comunicação mercadológica” (HAWKES, 2013, p. 146) e “estabelecer padrões claros 

para alimentos que podem e não podem ser anunciados, esclarecer até que idade as 

crianças devem ser protegidas e definir quais os canais de mídia e técnicas de marketing 

devem ser restringidos” (HAWKES, 2013, p. 146).  

Muitas empresas internacionais do setor propuseram-se a adotar mudanças em seus 

produtos e em suas práticas comerciais em países europeus, no entanto, não fizeram o 

mesmo no Brasil (HAWKES, 2013, p. 150), o que justifica intervenções legislativas como 

estas em análise, haja vista a necessidade de adoção de critérios rígidos e claros acerca da 

comercialização de alimentos prejudiciais à saúde.   

Outros dois projetos em tramitação no Senado Federal, que também foram 

apensados, são os PLS 360/12, de autoria do Senador Vital do Rêgo, e o PLS 493/13, do 

Senador Eduardo Amorim, os quais se encontram hoje na Comissão de Meio Ambiente, 

Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, onde foi designado como relator o 

Senador Álvaro Dias. No seu relatório, foi proposto o arquivamento do primeiro projeto, 

que propunha o acréscimo de dois artigos ao CDC, que, expressamente, proibiam a 

publicidade dirigida a crianças e adolescentes, descrevendo algumas condutas reputadas 

lesivas. Segundo o Senador Álvaro Dias, tais disposições já haviam sido contempladas 

no PLS 283/2012, do Senador José Sarney, que foi submetido à Comissão Temporária de  
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Modernização do Código de Defesa do Consumidor (CTMCDC), que, em seu parecer 

final, altera o art. 37 do CDC, para incorporar um inciso II ao seu § 2º, estabelecendo 

como abusiva a publicidade que, dentre outras, contenha apelo imperativo de consumo à 

criança, seja capaz de promover qualquer forma de discriminação ou sentimento de 

inferioridade entre o público de crianças e adolescentes ou empregue crianças ou 

adolescentes na condição de porta voz direto da mensagem de consumo.  

O PLS 493/2013 altera o ECA, para regulamentar a emissão de conteúdos de 

comunicação voltados ao público infanto-juvenil e proibir a publicidade dirigida à 

criança, conforme transcrito abaixo, com destaques acrescidos.  

 

Art. 2º Os arts. 76, 77, 79 e 257 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 

(Estatuto da Criança e do Adolescente), passam a vigorar com as seguintes 

alterações:  

Art. 76. As emissoras de rádio e televisão somente exibirão, no horário 

recomendado para o público infanto-juvenil, programas com finalidades 

educativas, artísticas, culturais e informativas.   

§ 1º É vedada a emissão de qualquer tipo de publicidade comercial 

direcionada ao público infantil, especialmente a veiculada por rádio, 

televisão e internet, no horário compreendido entre sete e vinte e uma 

horas.  

§ 2º Inclui-se na proibição prevista no § 1º a publicidade implícita veiculada 

em programa ou espetáculo dirigido ao público infantil.  

§ 3º Nenhum programa ou espetáculo será apresentado ou anunciado sem aviso 

de sua classificação indicativa, antes de sua transmissão, apresentação ou 

exibição. (NR) 

Art. 77. Os responsáveis pela divulgação gratuita, venda ou aluguel de 

conteúdos na forma de imagens cuidarão para que o público alcançado seja 

informado sobre a classificação indicativa atribuída pelo órgão competente.  

Parágrafo único. Os conteúdos a que alude este artigo deverão exibir 

informação sobre a natureza da obra e a faixa etária a que se destinam. (NR)”  

Art. 79. Os conteúdos de comunicação, propagados por quaisquer veículos, 

destinados ao público infanto-juvenil não poderão trazer imagens, ilustrações, 

fotografias, legendas, crônicas ou anúncios de bebidas alcoólicas, tabaco, 

armas, munições, medicamentos e terapias e deverão respeitar os valores éticos 

e sociais da pessoa e da família. (NR) 

Art. 257. Descumprir obrigação constante dos arts. 76, 77, 78 e 79 desta Lei:  

Pena - multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem 

auferida e a condição econômica do infrator, sem prejuízo de suspensão da 

veiculação e apreensão da revista ou publicação.  

Parágrafo único. São solidariamente responsáveis, independentemente de 

culpa, o fornecedor do produto ou serviço, a agência publicitária e o veículo  

utilizado para divulgação da publicidade. (NR).  

 

O PLS 702/2011, com diferença apenas no horário estabelecido, altera o Estatuto 

da Criança e do Adolescente para restringir a veiculação de propaganda comercial para 

crianças, o que o faz nos seguintes termos:  

 

Art. 2º Acrescente-o § 2º ao art. 76 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, 

com a seguinte redação: 
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“Art.76. 

§ 2º É proibida a veiculação de propaganda direcionada especificamente para 

o público infantil nos canais de televisão aberta e por assinatura no período das 

7 (sete) às 22 (vinte e duas) horas. 

 

 

O PLS 493, de 2013, assim como já ocorria no PLS 702, de 2011, impõe a expressa 

proibição das ofertas dirigidas ao público infantil, no horário em que possam estar sendo 

alvo das campanhas, além de mostrar preocupação com o conteúdo de comunicação como 

um todo, extrapolando a esfera da publicidade.  Tal alteração viria ao encontro das críticas 

impostas ao dispositivo do CDC que, como já dito, cria uma cláusula geral, um conceito 

jurídico aberto a demandar parâmetros objetivos de interpretação, tais como alguns desses 

acima listados: proibição de veiculação de publicidade em determinados horários, 

restrição de anunciar determinados produtos (gêneros alimentícios impróprios para o 

consumo infantil) etc. 

 

2.3 REGULAÇÃO PRIVADA OU AUTORREGULAÇÃO 

 

Apesar de seu caráter contratual, privado e de todas as implicações práticas que 

daí decorrem, cumpre analisar os dispositivos do Código Brasileiro de 

Autorregulamentação Publicitária (CBARP), uma vez que cuidam de forma específica 

dos anúncios voltados ao público infanto-juvenil e, diversamente da regra geral em que 

se baseia o controle público, traça de forma minuciosa as condutas tidas por lesivas ao 

interesse do grupo protegido pela norma.  

O CBARP foi criado em 1980 pelos membros que então compunham o CONAR. 

Seu interesse é instituir parâmetros a serem observados pelos profissionais do setor para 

evitar danos aos consumidores e à sanidade do mercado. O Código adota as diretrizes e 

princípios da Câmara Internacional de Comércio (Internacional Chamber of Commerce 

– ICC), organização fundada em 1919, com o objetivo de defesa do mercado, que tem 

hoje mais de 130 países filiados e milhares de empresas, bem como as normas de seu 

Código Internacional de Prática Publicitária. Reitere-se que, apesar da nomenclatura de 

Código, trata-se de um conjunto de regras de caráter privado, e não de uma compilação 

de leis, instituído pelo próprio setor de anunciantes e aplicável somente àqueles membros 

do conselho que, voluntariamente, sujeitarem-se a sua autoridade.  

A Décima primeira seção do Código Brasileiro de Autorregulamentação 

Publicitária (CBARP) é intitulada Crianças e Jovens e confere parâmetros a serem 
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observados por seus afiliados na elaboração de peças publicitárias para esse público. 

Segundo o órgão, a nova regulamentação é mais detalhada e abrangente do que a anterior 

e inclui conceitos avançados e recomendações pontuais.  

A Seção abrange o art. 37, segundo o qual “os esforços de pais, educadores, 

autoridades e da comunidade devem encontrar na publicidade fator coadjuvante na 

formação de cidadãos responsáveis e consumidores conscientes”. Ordena o dispositivo 

que nenhum anúncio dirigirá apelo imperativo de consumo diretamente à criança. Desse 

modo, a criança, terminologia adotada em consonância com o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, não deve ser alvo de apelo de consumo, devendo as campanhas ser dirigidas 

a seus responsáveis. Além do mais, o órgão de autorregulação consagrou entre as 

diretrizes que regem a publicidade infanto-juvenil, o que tantos ativistas dos direitos da 

criança apregoam: a publicidade deve desempenhar seu papel de auxiliar os pais, 

educadores, autoridades e a comunidade na formação de cidadãos responsáveis e 

consumidores conscientes.  

Com a exposição que hoje se tem às campanhas publicitárias, veiculadas através 

dos mais variados meios, elas têm forte influência no comportamento de seu público-

alvo, em especial quando se trata de um público cuja formação psíquica sequer se 

completou, um grupo que por sua própria natureza é mais susceptível e vulnerável ao que 

ouve, vê e lê.  

Assim, os anúncios devem contribuir para o bom relacionamento das crianças e 

jovens em seu ciclo familiar e social; respeitar a sua condição de seres em especial estágio 

de desenvolvimento, não explorando sua ingenuidade, credulidade, inexperiência e menor 

capacidade de discernimento; dispensar cuidado para evitar distorções nos modelos 

publicitários e no público-alvo formado por crianças e jovens e não estimular 

comportamentos socialmente condenáveis.  

Na esteira dos principais instrumentos internacionais de regulação privada do 

setor publicitário, o CBARP orienta os anunciantes para que dispensem especial atenção 

à segurança e às boas maneiras, não devendo as crianças figurar como modelos em 

anúncios que promovam o consumo de bens incompatíveis com sua condição, como 

armas, jogos de azar etc.  

Dentre suas normas, o CBARP determina que os anúncios abstenham-se de (art. 

37, I, in verbis):  
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a) desmerecer valores sociais positivos, tais como, dentre outros, amizade, 

urbanidade, honestidade, justiça, generosidade e respeito a pessoas, animais e 

ao meio ambiente; 

b) provocar deliberadamente qualquer tipo de discriminação, em particular 

daqueles que, por qualquer motivo, não sejam consumidores do produto; 

c) associar crianças e adolescentes a situações incompatíveis com sua 

condição, sejam elas ilegais, perigosas ou socialmente condenáveis; 

d) impor a noção de que o consumo do produto proporcione superioridade ou, 

na sua falta, a inferioridade;  

e) provocar situações de constrangimento aos pais ou responsáveis, ou 

molestar terceiros, com o propósito de impingir o consumo; 

f) empregar crianças e adolescentes como modelos para vocalizar apelo direto, 

recomendação ou sugestão de uso ou consumo, admitida, entretanto, a 

participação deles nas demonstrações pertinentes de serviço ou produto; 

g) utilizar formato jornalístico, a fim de evitar que anúncio seja confundido 

com notícia; 

h) apregoar que produto destinado ao consumo por crianças e adolescentes 

contenha características peculiares que, em verdade, são encontradas em todos 

os similares; 

i) utilizar situações de pressão psicológica ou violência que sejam capazes de 

infundir medo. 

 

O regramento privado levado a efeito pelo CBARP é, decerto, muito mais 

específico do que o que se deu no sistema público que em apenas um artigo do Código 

de Defesa do Consumidor referiu-se à publicidade que explora a criança como sendo 

abusiva. A norma privada em apreço delimita com maior precisão as condutas permitidas 

e vedadas ao anunciante que deseja levar um produto a esse público. No entanto, em 

alguns momentos não deixa de pecar pela vagueza de seus dispositivos, que na 

generalidade como foram escritos correm o risco de se tornar inócuos. Assim, as alíneas 

c e d do inciso II, ao falarem em características e distorções psicológicas ampliam a 

margem de atuação e de interpretação do anunciante, de modo que abusos podem não ser 

evitados, sem que o anúncio seja inquinado de ferir diretamente a norma autorregulatória.  

Além do art. 37, há outras normas no Código que se referem à publicidade 

destinada ao público infantil, especialmente nas categorias especiais de anúncio como 

armas de fogo, bebidas alcoólicas, fumo, alimentos, refrigerantes, sucos e bebidas 

assemelhadas. Segue-se um traçado das mais relevantes.  

O Anexo A, que trata de bebidas alcoólicas, determina, em seu art. 2, que os 

anúncios desses produtos não serão dirigidos a crianças e adolescentes, em razão do dever 

ético de protegê-los, bem como que não conterão modelos que tenham ou aparentem 

menos de 25 anos. Ademais, os anúncios devem ser veiculados em programas, 

publicações e horários destinados ao público adulto, devendo se cuidar para que a 

publicidade nos pontos de venda não influencie crianças e adolescentes. Dispõe, ainda, o 

anexo em questão que não se deve fazer uso de linguagem, recursos gráficos e 
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audiovisuais próprios do universo infantil, que possam despertar a curiosidade ou a 

atenção de crianças e contribuir para a adoção de valores morais ou hábitos incompatíveis 

com sua condição. Análogas restrições são impostas no anexo P e T, que tratam da 

comercialização de cervejas, vinhos, ices e bebidas assemelhadas.   

O anexo H, que disciplina a oferta de Alimentos, refrigerantes, sucos e bebidas 

assemelhadas, impõe que os anúncios não desmereçam o papel dos pais, educadores, 

autoridades e profissionais de saúde quanto à correta orientação sobre hábitos alimentares 

e cuidados com a saúde (art. 1, j); não usem personagens e personalidades do mundo 

infantil fora dos intervalos comerciais e sempre de maneira a evidenciar a separação entre 

programa e publicidade; não usem em suas campanhas crianças muito acima ou abaixo 

do peso normal, evitando atingir-lhes em sua dignidade. Reza, ainda, o art. 2, que, quando 

se tratar de produto destinado à criança, sua publicidade deverá abster-se de qualquer 

estímulo imperativo de compra ou consumo apresentado por autoridade familiar, escolar, 

médica, esportiva, cultural ou pública ou por personagens que os interpretem, salvo em 

campanhas educativas, de cunho institucional, que promovam hábitos alimentares 

saudáveis.  

O anexo J determina que, na veiculação de produtos de fumo, não se fará 

qualquer apelo dirigido especificamente a menores de 18 anos e que qualquer pessoa que 

apareça em anúncio desses produtos, mesmo que não esteja fumando, deverá ser e parecer 

maior de 25 anos.  

Igualmente na publicidade de arma de fogo (anexo S) proíbe-se a aparição de 

crianças ou menores de idade e de sua veiculação em publicação dirigida ao público 

infanto-juvenil. Ademais, pela televisão, o anúncio só poderá ser veiculado entre 23h e 

6h.  

 

2.4 DISCIPLINA DA PUBLICIDADE DIRIGIDA À CRIANÇA NO DIREITO 

COMPARARADO  

 

Nos EUA, após 1984, quando o Presidente Reagan desregulamentou as 

propagandas nos canais infantis, a política de publicidade foi relaxada significativamente. 

A obrigatoriedade de separação entre os programas e as mensagens publicitárias e os 

limites de anúncios por hora de programação (que eram de 9 min e 30 s nos fins de semana 

e 12 min por hora durante a semana) foram deixados de lado, ficando a cargo do mercado 

e da sociedade a descoberta do caminho mais adequado para o tema.  Segundo relata a 
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autora americana Susan Linn, “após um ano dessa desregulamentação, dos dez 

brinquedos mais vendidos, todos estavam ligados a programas da mídia”. (2006, p. 26) 

Em 1990, foi aprovado o Children´s Television Act e estabelecidos novos limites 

de tempo para veiculação de publicidade, dessa vez fixados em 10,5min e 12 min, 

respectivamente, nos finais de semana e nos dias de semana para televisão aberta e a cabo, 

por hora de programação. Esses limites também foram estabelecidos pela Federal 

Communicatios Commission – FCC – organização criada em 1934, que tem como 

principal objetivo administrar o processo de concessão de licenças para rádio e TV. Por 

sua vez, a Federal Trade Commission – FTC, responsável pela execução das leis federais 

antitruste e pela fiscalização do marketing nacional, regulamentou, em 1998, a 

privacidade das informações solicitadas às crianças menores de 13 anos através da 

Internet, bem como a publicidade de serviços da série 900, que só pode ser feita a menores 

de 12 anos se tiver conteúdo educacional.  

Na União Europeia (U.E.), a partir do final da década de 90, com a consolidação 

da comunidade, surgiram Diretivas para normatizar de modo comum a publicidade e seus 

vícios. Fazendo-se um apanhado dos antecedentes legislativos que resultaram na 

regulamentação atual, merece destaque a Convenção do Conselho da Europa – Televisão 

Transfronteiras – de 1989, que, em seu art. 11, dispõe que a publicidade destinada às 

crianças deve atentar para sua sensibilidade e se abster de lhes causar prejuízos. A 

Diretiva 89/552/CEE, do Conselho da Europa, impõe aos Estados-membros o dever de 

proteção das crianças nos programas e na publicidade televisiva, de modo que esta não 

deve explorar a inexperiência ou credulidade das crianças, incitá-las a persuadir terceiros 

para a aquisição de produtos, explorar a confiança que depositam em pais, professores ou 

apresentá-los em situação de risco. Tampouco deve ser veiculada, conforme art. 22, da 

sobredita diretiva, publicidade que se mostre perigosa, física, mental ou moralmente para 

as crianças. A Diretiva 97/36/CE do Parlamento Europeu e do Conselho da Europa alterou 

a primeira diretiva, incluindo normas específicas sobre televenda e sobre a indústria de 

serviços audiovisuais e de informação, devendo ser sempre resguardada a proteção dos 

menores e da dignidade humana.   

Essas diretrizes estão, em grande parte, incorporadas aos ordenamentos dos 

países europeus que compõem a U.E. Na Alemanha, o controle da publicidade está a 

cargo de diversas autoridades públicas e agências governamentais, além de dois órgãos 

de autorregulação: o Conselho Alemão de Publicidade e o Centro de Repressão à 

Publicidade Desleal. Seguindo o princípio geral do Código Internacional de Práticas 
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Leais, é vedada no país a exploração, por meio da publicidade, da credulidade e 

inexperiência das crianças e adolescentes e a veiculação de qualquer mensagem capaz de 

causar-lhes danos. A publicidade não deve estimular as crianças a constranger os pais à 

aquisição do produto, nem deve estimular comportamentos imprudentes ou maus tratos. 

Os programas infantis não podem ser interrompidos com publicidade. As crianças não 

devem ser apresentadas em anúncios de produtos que não lhes despertariam natural 

interesse ou sobre os quais não se manifestariam comumente.  

No Reino Unido, a publicidade antes de ser televisionada, deve ser examinada 

pelo Broadcast Advertising Clearance Centre. E antes de ser radiodifundida, deve ser 

examinada pela estação de rádio que a veiculará ou, se estiver incluída em alguma 

categoria especial – como, por exemplo, se for dirigida a menores de dezesseis anos - , 

deve passar pelo prévio crivo do Radio Advertising Clearance Centre. (HENRIQUES, 

2012, p. 181). Estes órgãos avaliam o anúncio tendo em conta que “a maneira pela qual 

as crianças percebem e reagem à publicidade é influenciada pela idade, experiência e 

contexto no qual a mensagem é transmitida”. (MOBERGER, 2002, p. 81) Para o Código 

de Promoção de Vendas da ASA, entidade que autorregula a publicidade não 

televisionada ou radiodifundida, criança ou jovem é alguém menor de 16 anos; para a 

ITC, que regula a publicidade televisiva, consideram-se aqueles até 15 anos. Existem 

restrições à publicidade de alimentos, que não deve estimular as crianças a comer em 

horários impróprios ou excessivamente, nem sugerir que as refeições sejam substituídas 

por lanches.  

Ademais, personagens ou personalidades ligados a programas infantis não 

devem aparecer em anúncios antes das 21h. Não pode ser veiculada publicidade de 

bebidas que contenham mais de 1,2% de álcool por volume em programas infantis ou em 

anúncios imediatamente antes ou após. As crianças apresentadas na publicidade devem 

ter boas maneiras e ser bem educadas, não devem ser levadas a importunar os pais para a 

aquisição de produtos, não devem aparecer em anúncios de produtos que não se pode 

esperar que adquiram ou fazer comentários sobre produtos ou serviços de que não tenham 

conhecimento direto, não devem aparecer de modo sexualmente provocativo, não podem 

ser estimuladas a adquirir elas mesmas as ofertas por telefone ou internet.  

O merchandising baseado em programas infantis não pode ser exibido duas 

horas antes ou depois do programa. Os anúncios de produtos que custem mais de 25 libras 

devem indicar seu preço, que não pode ser minimizado por expressões como “somente”, 

“apenas”. Sofrem limitações, ainda, os anúncios de preservativos, que só podem ser 
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exibidos após às 21h; de absorventes femininos, que não podem ser veiculados junto de 

programas que atraiam crianças de até 10 anos; de concursos e prêmios, que não podem 

ser apresentados exagerando as chances de vencer; de agências matrimoniais.  

 Na Espanha, existe o Código Deontológico para a Publicidade Infantil da 

Associação Espanhola de Fabricantes de Brinquedos e a União de Consumidores da 

Espanha, que regula a publicidade dirigida às crianças menores de 15 anos de modo 

análogo ao já estabelecido na União Europeia. Entre os princípios que regem sua atuação, 

merece destaque a diretriz segundo a qual os anunciantes devem estar cientes de que a 

publicidade pode desempenhar um papel na educação infantil, de modo que ela deve 

estimular condutas positivas, pró-sociais e contribuir para o bom relacionamento entre 

pais e filhos. A publicidade não deve explorar a ingenuidade e credulidade das crianças, 

deve expor claramente a necessidade da aquisição de acessórios para o uso dos brinquedos 

anunciados, os apresentadores de programas não podem aparecer em anúncios 

publicitários, assim como as personalidades e personagens não devem anunciar produtos 

em que eles mesmos apareçam, em respeito ao princípio da identificação da publicidade. 

Com o mesmo desiderato, os anúncios devem ser claramente separados dos programas, 

evitando que as crianças confundam-nos.  

A publicidade veiculada através da Internet não pode estimular as crianças a 

remeter informações sem autorização dos responsáveis, devendo orientá-las à obtenção 

do consentimento dos mesmos e estabelecer mecanismos que assegurem que houve 

autorização. Se o produto é associado a uma promoção ou premiação, estas devem ocupar 

espaço secundário na mensagem publicitária, de modo que a criança atenha-se ao produto 

anunciado. No cinema, há restrição à veiculação de anúncios em filmes destinados a 

crianças menores de 7 anos. As crianças não devem fazer testemunho formal em anúncios, 

nem devem ser induzidas a situações que as ponham em risco.  

A Suécia é, certamente, referência mundial no controle da publicidade infanto-

juvenil, havendo proibido a veiculação de anúncios dirigidos a menores de 12 anos antes 

das 21h em rádio e televisão. Além disso, é vedada qualquer publicidade antes, durante 

ou após programas infantis, mesmo que não se trate de produtos direcionados ao público 

infantil. Proíbe-se, ainda, a aparição de pessoas ou personagens que tenham papel de 

proeminência em programas infantis em anúncios publicitários. As restrições não se 

dirigem a um produto específico, bastando que ele seja destinado a menores de 12 anos.  

A Bélgica proibiu a veiculação de publicidade nos 5 minutos que antecedem ou 

que seguem os programas infantis. Além disso, segundo os códigos de autodisciplina 
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vigentes no país, a publicidade não deve prejudicar as crianças, explorar sua inexperiência 

ou credulidade, induzi-las a importunar terceiros a adquirir produtos.  

Entre os países em que se encontra maior restrição à publicidade infantil estão, 

além da Suécia, a Holanda, a Grécia, a Noruega. Na Holanda, é proibida a interrupção de 

programas de TV dirigidos a crianças menores de 12 anos pelos anúncios publicitários. 

O emprego de crianças só pode ocorrer se for indispensável. A Grécia também proibiu a 

publicidade na TV das 7h às 22h, quando se tratar de brinquedos e jogos. Não devem ser 

veiculadas nos programas mensagens capazes de comprometer o desenvolvimento 

intelectual, moral ou psíquico da criança. A Noruega proibiu a veiculação através da TV 

de publicidade dirigida a crianças e comerciais vinculados aos programas infantis. 

Áustria, Dinamarca e Finlândia proibiram qualquer mensagem dirigida a crianças, a 

menos que seja essencial a sua aparição no anúncio. Neste último, em nenhuma hipótese 

será permitida a aparição de crianças em publicidade testemunhal. Na Áustria, em 

Luxemburgo, em Portugal é proibida a publicidade em escolas.  

Cumpre tecer alguns comentários acerca da disciplina do tema fora da Europa. 

O Código Canadense de Normas Publicitárias, principal instrumento de autorregulação 

do país, trata, especificamente no art. 12, da publicidade dirigida às crianças até 12 anos. 

Na esteira da normativa internacional, impede que se explore a credulidade, a 

inexperiência e o senso de lealdade das crianças e que se possa causar dano físico, moral 

ou emocional a elas. Não é permitida a participação de pessoas ou personagens 

conhecidos das crianças ou apresentadores de programas infantis na promoção de 

serviços, prêmios ou produtos. Merece destaque a Lei de Quebec de Proteção ao 

Consumidor, que proibiu toda forma de publicidade dirigida a crianças menores de 13 

anos. O Consumer Protection Act proíbe também o uso de personagens e personalidades 

conhecidas das crianças na promoção publicitária. 

Especificamente quanto à publicidade de alimentos, alvo de recomendação 

expressa para restrição pela Organização Mundial de Saúde, temos o seguinte quadro nos 

países até agora referidos:  

 

Na Espanha, por exemplo, o código autorregulador proíbe a inserção e 

produtos alimentícios na programação televisiva (uma técnica comumente 

utilizada no país) e estabeleceu um sistema de orientação “prévia” para garantir 

o cumprimento. Na França, foi desenvolvido um acordo entre o governo e a 

indústria em 2009 para incentivar uma publicidade mais “saudável” para as 

crianças. Na Holanda, o código autorregulador proíbe a publicidade de 

alimentos nas escolas primárias e jardins de infância, e o governo exigiu que 

as partes responsáveis ampliassem o código de restrições a crianças menores 
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de 12 anos de idade. Na Dinamarca, foi implementado um código setorial que 

restringe vários tipos diferentes de publicidade infantil pela associação de 

classe da indústria alimentícia. Nos Estados Unidos, a agência regulatória, FTC 

(Comissão Federal do Comércio), exige mais Autorregulamentação: em 2008 

solicitou que a indústria impusesse voluntariamente mais restrições a outras 

técnicas de marketing além das diretrizes existentes sobre publicidade. Na 

Austrália, um relatoria encomendada pelo governo recomendou que a indústria 

impusesse severas restrições à publicidade televisiva de alimentos e bebidas 

energéticas e pobres em nutrientes antes das 21 horas. (HAWKES, 2013, p. 

147) 

 

Nos sobreditos países, adotou-se um sistema de autorregulação apoiado e, em 

alguma medida, supervisionado pelo governo. Segundo Hawkes (2013, p. 147), 8 dos 12 

países europeus que adotaram algum tipo de restrição à publicidade, colaboraram com o 

setor privado no desenvolvimento de um código de autorregulação ou solicitaram que 

este setor elaborasse um documento dessa natureza, supervisionando seu cumprimento, o 

que inclui prazo para a regulação do ramo, como no caso da publicidade de alimentos, o 

qual, sendo ultrapassado, submeteria o setor ao controle público.  

Ainda no marketing de alimentos,  

 

(...) o Reino Unido baniu a publicidade de alimentos ricos em gordura, açúcar 

e sal durante programas de “particular apelo” a crianças e jovens de até 16 anos 

em 2007. Em 2005, a Irlanda proibiu o uso de celebridades na publicidade de 

alimentos dirigida ao público infantil e, em setembro de 2009, aprovou uma lei 

obrigando a agência controladora de comunicações a redigir um código para 

regulamentar a publicidade infantil. (...) A França determina que sejam 

apresentadas informações nutricionais em toda publicidade de alimentos 

dirigida a adultos e crianças desde 2007. A Irlanda exige advertências nos 

comerciais de doces e fast food. (HAWKES, 2013, p. 148).  

 

O Código Chileno de Ética Publicitária dispensou cuidado à publicidade dirigida 

a crianças em um artigo e um anexo, em que aborda preocupações como respeito às 

características peculiares desse público, sua credulidade, inexperiência e lealdade, a 

preocupação com sua integridade física e moral. Assim como o Código Brasileiro de 

Autorregulamentação, o Chileno não fornece um limite de idade, aduzindo somente que 

devem ser respeitadas as características psicológicas do público-alvo. As crianças não 

devem ser incentivadas a molestar seus responsáveis para adquirir o produto anunciado, 

os quais devem ser apresentados de modo a tornar possível a identificação de suas 

características reais. Deve ser indicado o preço do produto sempre que possível. As 

crianças não devem ser estimuladas a adquirir elas mesmas os produtos nem a se sentirem 

inferiores em relação às outras por não terem o produto anunciado. Em caso de 
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promoções, não devem ser convidadas a entrar em lugares estranhos ou conversar com 

desconhecidos para colecionar brindes.    

No âmbito do MERCOSUL, em 2000, na XIX Reunião ordinária do Conselho 

do Mercado Comum, realizada em Florianópolis, os presidentes dos Estados-partes 

assinaram a Declaração dos Direitos Fundamentais dos Consumidores do Mercosul, que 

consagra a defesa do consumidor como elemento indispensável ao desenvolvimento 

equilibrado e sustentável do bloco, em que consta entre diversos direitos fundamentais 

relativos à defesa do consumidor o de “proteção contra a publicidade não permitida, 

conforme a legislação vigente em cada Estado-parte, de produtos e serviços” 

Dentre as normas aprovadas, destaca-se a Resolução Mercosul/GMC – 126/96, 

que dispõe sobre o regime da publicidade. Das regras estipuladas na referida resolução, 

destaca-se o item I do anexo, que consagra o princípio da identificação da publicidade no 

plano comunitário (Toda publicidade deve ser transmitida e divulgada de tal forma que o 

consumidor imediatamente a identifique como tal).  

Seria essa, portanto, a única regra que, reflexamente, poderia ser invocada no 

que atine ao tema sob análise, porquanto, um dos fundamentos basilares para a regulação 

da publicidade dirigida à criança é exatamente o fato de ela não ser capaz de identificá-la 

como tal.  

 Os países membros do MERCOSUL tampouco apresentam disciplina uniforme 

sobre o assunto. Além do Brasil, apenas o Paraguai tratou especificamente da publicidade 

dirigida à criança. Naquele país, o próprio texto constitucional dispõe que “a lei regulará 

a publicidade para a melhor proteção dos direitos da criança, do jovem, do analfabeto, do 

consumidor e da mulher” (art. 27).  

Nestes termos, a lei paraguaia definiu como publicidade abusiva aquela de 

caráter discriminatório de qualquer natureza, que incite a violência, explore o medo, se 

aproveite da falta de maturidade das crianças, entre outras (art. 37, da Lei de Defesa do 

Consumidor e do Usuário – Lei n° 1.334/98). 

A regulação da publicidade dirigida ao público infantil no Brasil e no mundo 

decorre de preocupações que ultrapassam a legalidade em si. O fundamento para a 

limitação da atividade publicitária origina-se de preocupações afeitas ao desenvolvimento 

físico, psíquico e emocional das crianças, originando-se, portanto, de padrões biológicos 

adotados em cada país para proteger este grupo de sujeitos tido como vulnerável. No 

próximo capítulo, adentraremos a análise dessas questões que transcendem o Direito para 
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verificar o que o discurso publicitário transmite a crianças e porque esse discurso tem 

gerado preocupação dos estudiosos do assunto.  

 

3 PARA ALÉM DO DIREITO: O QUE A PUBLICIDADE TRANSMITE ÀS 

NOSSAS CRIANÇAS? 

 

 No Brasil, há poucos estudos na área de publicidade voltada à criança, embora 

esse assunto já venha recebendo atenção de alguns setores da sociedade, em especial, 

movimentos e organizações não-governamentais, e até mesmo do Poder Legislativo, 

encontrando-se em trâmite na Câmara e no Senado, como visto acima, diversos projetos 

de lei que regulam a veiculação de anúncios publicitários de produtos destinados ao 

público infantil.  

Em outras nações, no entanto, há pesquisas de diversas naturezas, abordando o 

tema sob variados enfoques e com os mais variados interesses. O certo é que existem 

traços do comportamento das crianças que, sendo explorados em uma campanha 

publicitária, podem resultar no sucesso de vendas de um produto ou fazer com que ele 

passe despercebido. Alguns são facilmente identificáveis até pelo consumidor, outros 

demandam análises de profissionais da área de psicologia e são resultado de grandes 

orçamentos e longo planejamento em torno de marcas e produtos.  

Um dos estudos mais importantes sobre o tema foi conduzido pelo psicólogo 

sueco Erling Bjurström, sob encomenda do Conselho Nacional Sueco de Políticas de 

Consumo, em 1994 e republicado em 2000. O estudo intitula-se A criança e a propaganda 

na TV e busca compilar o que havia sido pesquisado até aquele momento em termos de 

influência do marketing veiculado em televisão, em especial o destinado a crianças e 

adolescentes. Segundo esclarece, os estudos apresentavam conclusões muitas vezes 

contraditórias, o que ele atribui a diferenças de metodologia aplicada e a conceitos 

empregados. Assim, por exemplo, um estudo que vise a identificar a capacidade de as 

crianças compreenderem o anúncio publicitário pode apontar resultados muito díspares, 

a depender do que se adota como sendo “compreensão” do anúncio ou de como se chega 

a este resultado, se observando a atenção da criança ou se realizando entrevistas, por 

exemplo.  

Para alguns psicólogos, identificar que a publicidade é distinta do programa, 

demanda apenas uma característica perceptual, bastando que a criança perceba que 

“alguma coisa” aconteceu quando o programa foi interrompido, o que poderia ser 
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alcançado por crianças muito pequenas, por volta dos cinco anos. Outros, no entanto, 

defendem que esta compreensão do anúncio só ocorreria por volta dos doze anos, quando, 

então, a criança consegue alcançar uma compreensão completa do propósito ou do 

objetivo da propaganda (ERLING, 2000, p. 41). 

Também na Europa, o professor Mario Frota, da Faculdade de Coimbra, 

apresentou alguns dados que ajudam a explicar o porquê das vultosas quantias 

despendidas na publicidade de produtos destinados a esse público.  

Segundo ele, cerca de 30% (trinta por cento) do consumo familiar é influenciado 

diretamente pelas crianças, e cerca de 2/3 dos adultos continuam a usar as marcas e 

produtos que começaram a usar na infância (FROTA, 2006). Outros estudos cujos 

resultados foram publicados no jornal Tribuna do Norte indicam números ainda mais 

expressivos:  

 

Um estudo realizado também em 2003 pela consultoria TNS Interscience foi 

ainda mais longe do que o da Multifocus e revelou que 82% das compras 

familiares eram influenciadas pelas crianças. Em 2000, o percentual era de 

71%. A pesquisa diz que no setor de alimentos esse poder de influência 

desponta com vigor ainda maior: quase 85% do que vai para a geladeira das 

famílias brasileiras é escolhido pelos pequenos. E engana-se redondamente 

quem pensa que as crianças opinam apenas sobre guloseimas ou artigos 

supérfluos. Uma outra pesquisa, feita pela Escola de Administração de 

Empresas da FGV em 2005, mostra que 40% dos pais compram os modelos de 

carros preferidos pelos filhos. (PORPINO, 2006, p. 6) 

 

Ainda segundo a mesma publicação, o mercado infantil cresce, por ano, 14%, o 

que representa o dobro do crescimento experimentado pelo segmento adulto e um 

movimento anual de 50 bilhões de reais somente no Brasil. Nos EUA, o consumo 

influenciado pelas crianças atinge mais de US$ 600 bilhões por ano, o que justifica gastos 

da ordem de US$ 15 bilhões em marketing.  

Os números não são pacíficos, mas outras fontes indicam percentuais que variam 

de 20 a 50% do total de compras das famílias influenciados diretamente pelas crianças 

(VILAR, 2007, p.13 e VIÑES; SOLER, 2008, p.30), ou, quando se trata de gêneros 

alimentícios, 77% dos pais afirmam que seguem o desejo dos filhos, os quais são também 

consultados, quando o objetivo é comprar presentes para estes (VIÑES; SOLER, 2008, 

p.30).  

 

Em uma sociedade consumista, crianças são consideradas público-alvo de 

grande atração e de um modo extremamente apelativo na maioria das vezes. O 

público infantil mobiliza, em seus desejos de consumir, o desejo de consumo 

e satisfação de seus pais também, ou seja, envolve-se um modo de atenção de 



75 

 

 

 

toda a funcionalidade familiar, enquanto uma ‘entidade de consumo’, com 

diversidade de produtos disponíveis, comungando dos desejos entre si. Um 

televisor, por exemplo, ou um computador, é desejável entre pais e filhos, as 

mídias áudio e televisivas interconectam pais e filhos, na multiplicidade do ato 

de consumir. (KEIM, 2014, p. 54)  

 

 

As crianças passaram a ser vistas como um novo nicho do mercado por três 

razões: elas são consumidores no presente, dispendendo valores que lhe pertencem, como 

os decorrentes de mesadas; devem ser conquistados como consumidores do futuro, já que 

estudos indicam um alto grau de fidelidade às marcas utilizadas na infância e também 

porque as estratégias de marketing voltam-se muitas vezes à formação de uma memória 

afetiva positiva em relação a determinados produtos ou mesmo às próprias campanhas, 

através de seus jingles e personagens; e, por último, porque são promotores de vendas 

que têm larga influência sobre o consumo da família.  

“Quanto mais memórias ativadas, maior pode ser a adesão do consumidor por 

determinada marca. Então, por que não explorar as memórias das crianças para cativar 

futuros consumidores e estabelecer vínculos emocionais?” (MATEUS; MATEUS, 2014, 

p. 148) 

O que há de mais preocupante nesses dados não é somente constatar o quanto 

estão expostos às mensagens publicitárias e como elas influenciam os hábitos dos 

pequenos e de suas famílias. É sim constatar, ao se analisar os anúncios que de alguma 

forma atingem as crianças e os adolescentes, que valores eles transmitem e o quanto estão 

sendo capazes de influenciar seu público-alvo também quanto a esses valores. “Cada 

aspecto da vida de uma criança – saúde física e mental, educação, criatividade e valores 

– é afetado negativamente por seu status involuntário como consumidor no mercado”. 

(LINN, 2006, p. 22).  

 

Pode ser afirmado, então, que a propaganda contribui não intencionalmente 

para a manutenção e confirmação de uma ideologia de consumo específica. Da 

mesma forma, é capaz de influenciar nossos valores, atitudes e opiniões, 

produzindo continuamente imagens daquilo pelo que vale a pena lutar e obter 

na vida. Esse efeito pode ser considerado não intencional ou um efeito colateral 

dos esforços básicos e intencional para nos influenciar por meio da 

propaganda. (BJURSTRÖM, 2000, p. 32, grifos do autor)  

 

A ausência de criticidade dos adultos em relação à intenção do discurso 

publicitário impõe a exposição prematura e intensa da criança a um modelo consumista, 

implica a adoção de práticas de consumo nocivas e, ao final, limita a criança em sua 
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potencialidade de desenvolvimento mais flexível, tornando-se alvo mais fácil do mercado 

capitalista nos seus modos de subjetivação (KEIM, 2014, p. 60).  

Os dados referentes à sociedade americana não são rigorosamente aplicáveis no 

Brasil, mas servem como referência para explicar a razão de o consumo infanto-juvenil e 

o marketing a ele direcionado ter se tornado uma preocupação mundial.  

 

O marketing é formulado para influenciar mais do que preferências por comida 

ou escolha de roupas. Ele procura afetar os valores essenciais como as escolhas 

de vida: como definimos a felicidade e como medimos nosso valor próprio. 

Nesse meio tempo, essas mesmas características que o marketing atual 

encoraja – materialismo, impulsividade, autonomia e lealdade desmedida à 

marca – são antitéticas àquelas qualidades necessárias a uma cidadania 

democrática saudável (...). (LINN, 2006, p. 29) 

 

Investimentos da ordem de bilhões anuais, realização de conferências voltadas à 

discussão de estratégias para atingir as crianças de modo cada vez mais eficaz, premiações 

para campanhas criativas e eficientes na publicidade infantil, patrocínios, investimentos 

em estabelecimentos esportivos e educacionais são algumas evidências de que a proteção 

das crianças e adolescentes em face dos anúncios publicitários torna-se mais premente 

com o passar dos anos, dos montantes envolvidos e do avanço dos estudos promovidos 

pelas empresas do ramo, desde os canais de TV às agências publicitárias.  

No Brasil, soma-se à crueldade de estimular um consumo desenfreado e 

inconsciente nas crianças, normalmente dissociado de preocupações com a saúde e com 

o desenvolvimento delas, o fato de uma parcela considerável das famílias estar à margem 

da capacidade de consumir, embora sejam expostas aos apelos dos anunciantes, o que é 

por alguns apontado com fator impulsionador da violência e da criminalidade que assola 

o país. Pesquisa realizada na Fundação Casa, em São Paulo, em 2006, revelou que “acesso 

rápido ao consumo, a independência e o prestígio social são os principais motivadores de 

delitos entre os internados” (MARQUES; BERTONCELLO, 2014, p. 94).  

Decerto que esse conflito entre querer e poder não é o único determinante de 

toda a violência urbana, pois nem todo furto ou roubo é motivado pelo desejo de adquirir 

bens materiais supérfluos. Porém, não há que se negar que esse apelo ao consumo 

dirigido, principalmente, às crianças e jovens, incapazes de consumir os belos e 

irresistíveis produtos que lhes são anunciados e, também, de compreender os intrincados 

problemas sociais que os excluem daquele mundo insistentemente exibido nos meios de 

comunicação funciona como um fator de pressão social, capaz de gerar revolta, tristeza, 

questionamentos, os mais diversos e imprevisíveis sentimentos.  
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Um dos grandes males da publicidade, no entanto, está exatamente no fato de 

que ela não atinge tão-somente ao chamado consumidor-alvo, ou seja, ao 

público predisposto, com senso crítico suficiente, e capaz economicamente de 

adquirir o bem ou serviço anunciado. Ela atinge também aos demais extratos 

da sociedade, gerando desejos e necessidades em quem não pode satisfazê-los 

– e, além disso, induzindo-os à ação imediata para a satisfação desse desejo. 

Daí a violência e os conflitos gerados por essa forma de comunicação – e a 

larga responsabilidade social do publicitário. (JACOBINA, 1996, p. 17) 

 

Segundo Zygmunt Bauman, a sociedade de consumo aprofundou as 

desigualdades sociais, pois condenou todos a uma vida de opções, sem que todos tenham 

igualmente meios de ser optantes. Para ele, a capacidade de consumir configura-se como 

um dos critérios de inclusão e exclusão social, na medida em que se vive em uma 

sociedade de consumidores, que interpela seus membros por essa condição, julgando-os 

e os avaliando por sua capacidade e conduta relativa ao consumo. Uma das premissas da 

expansão da cultura do consumo é exatamente que as pessoas adquirem produtos e 

serviços como forma de exteriorizar estilos de vida e estabelecer distinções sociais.  

 

Todo mundo pode ser lançado na moda do consumo; todo mundo pode desejar 

ser um consumidor e aproveitar as oportunidades que esse modo de vida 

oferece. Mas nem todo mundo pode ser um consumidor. Desejar não basta; 

para tornar o desejo realmente desejável e assim extrair prazer do desejo, deve-

se ter uma esperança racional de chegar mais perto do objeto desejado. Essa 

esperança, racionalmente alimentada por alguns, é fútil para muitos outros. 

Todos nós estamos condenados à vida de opções, mas nem todos temos os 

meios de ser optantes. (BAUMAN, 1988, p. 94) 

 

Para o citado autor, ao passo em que a “velha sociedade moderna” enquadrava 

seus membros como produtores ou como soldados, instando-os a desempenhar um desses 

papeis numa época de aumento da produção industrial, ditada por uma economia de 

produção, no atual estágio da modernidade (chamada por alguns de pós-modernidade), 

os indivíduos são reconhecidos pela sua capacidade de consumir. Assegura o autor que: 

 

A maneira como a sociedade atual molda seus membros é ditada primeiro e 

acima de tudo pelo dever de desempenhar o papel de consumidor. A norma 

que nossa sociedade coloca para seus membros é a capacidade e vontade de 

desempenhar esse papel. (BAUMAN, 1988, p. 89) 

 

Assegura o autor que há uma diferença de ênfase e prioridade com que o 

consumo passou a ser tratado na modernidade, mas essa mudança de grau reflete-se em 

todos os aspectos da vida em sociedade, da cultura e da vida privada.  

Na mesma esteira, Slater Don assevera:  
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O consumo é sempre e em todo lugar um processo cultural, mas ‘cultura do 

consumo’ é singular e específica: é o modo dominante de reprodução cultural 

desenvolvido no Ocidente durante a modernidade. A cultura do consumo é, em 

aspectos importantes, a cultura do Ocidente moderno – crucial, certamente, 

para a prática significativa da vida cotidiana no mundo moderno; e, num 

sentido mais genérico, está ligada a valores, práticas e instituições 

fundamentais que definem a modernidade ocidental, como a opção, o 

individualismo e as relações de mercado. (2002, p. 12) 

 

O mesmo autor esclarece que essa exteriorização de um padrão social a partir da 

adoção de hábitos de consumo específicos já pode ser observada na Inglaterra do Antigo 

Regime, com as chamadas leis suntuárias, que regulavam o consumo e a utilização de 

determinados bens para grupos específicos. Por exemplo: apenas os nobres podiam comer 

alguns animais, já que era proibido aos demais caçar e pescar em algumas propriedades, 

os membros de uma guilda deviam usar uniforme, os serviçais deviam usar libré. Essas 

leis funcionavam como instrumento de regulação simbólica, pois, através delas, direitos 

e obrigações eram vinculados a um modo de vida.  (DON, 2002, p. 37). Tal característica, 

no entanto, acentuou-se na Modernidade, com a sociedade de consumo.  

O reconhecimento da sociedade atual como sendo uma sociedade de consumo 

implica dizer que o consumo perpassa diversos aspectos da vida em sociedade e não 

especificamente suas atividades de consumo. Os valores de mercado são disseminados de 

forma a transformar o consumo no foco crucial da vida social, assumindo muito mais 

peso do que outros domínios de ação como a religião, o trabalho ou a política. Enfatiza-

se que se vive atualmente uma cultura de consumo e não do consumo, no sentido de que 

as pessoas não estão apenas se referindo à aquisição de mercadorias para satisfazer 

necessidades, mas a uma valorização da atividade de consumo como um fim em sim. A 

sensação de satisfação trazida pela aquisição de um novo bem, que Bauman diz ser o jogo 

do consumidor, prepondera sobre a utilidade que aquele bem terá para cumprir uma 

determinada tarefa. Bauman aduz que “a promessa e a esperança de satisfação precedem 

a necessidade que se promete satisfazer e serão sempre mais intensas e atraentes que as 

necessidades efetivas” (1988, p. 90).  

Para ele, os consumidores são antes de tudo acumuladores de sensações, 

alimentam-se da excitação provocada pela aquisição de um bem, muito mais do que pela 

acumulação de coisas no sentido material, o que assume um papel secundário e derivativo 

na cultura de consumo.  
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Por conseguinte, poderíamos descrever a sociedade contemporânea como 

materialista, como uma cultura pecuniária baseada no dinheiro, preocupada em “ter” em 

detrimento de “ser”, como uma sociedade transformada em mercadoria, hedonista, 

narcisista ou, mais positivamente, como uma sociedade de escolhas e da soberania do 

consumidor. 

Ocupando o consumidor este papel central de soberania, é natural a 

intensificação do apelo ao consumo e é uma das explicações pelas quais isso tem sido 

feito cada vez mais cedo. É imperioso reconhecer que anunciar para crianças é, sem 

dúvida, estratégico do ponto de vista do mercado, mas é também inevitável a preocupação 

com este apelo forte de consumo dirigido a quem ainda se encontra em fase de 

desenvolvimento e também a quem sequer tem capacidade civil para realizar negócios 

jurídicos como a compra dessas mercadorias cuja oferta lhe é dirigida.  

Esse grupo ainda não completou seu desenvolvimento psíquico, não tem plena 

capacidade de compreensão dos artifícios da publicidade, já que muitas vezes nem a 

identificam como tal, de modo que o anunciante as encontra desarmadas em face de suas 

ofertas.  

 

Até a idade de cerca de 8 anos, as crianças não conseguem realmente entender 

o conceito de intenção persuasiva – segundo o qual cada detalhe da propaganda 

foi escolhido para tornar o produto mais atraente e para convencer as pessoas 

a comprá-lo. Crianças mais velhas e adolescentes podem ser mais cínicos em 

relação à propaganda, mas seu ceticismo parece não afetar a tendência de 

querer ou comprar os produtos que veem retratados tão brilhantemente ao seu 

redor (LINN, 2006, p. 22) 

 

A este respeito, Jaderson Costa da Costa, professor da área de Neurologia da 

PUC do Rio Grande do Sul, relaciona as etapas do desenvolvimento cerebral e a 

capacidade da criança de perceber e entender a publicidade. Segundo esclarece, nos 

primeiros anos de vida, em razão do elevado potencial de adaptação e modificação 

estrutural do cérebro, a influência do meio na sua estruturação e na organização funcional 

é particularmente expressiva. Explica, ainda, que o pico do desenvolvimento das sinapses 

excitatórias, que se iniciam mais precocemente que as inibitórias, e que são responsáveis 

pelas escolhas por impulso, ocorre por volta dos cinco anos de idade e se estende até a 

adolescência, ao passo em que as sinapses inibitórias, responsáveis pelo controle desses 

impulsos, desenvolvem-se mais tardiamente, só por volta dos 16, 17 anos de idade, ou 

seja, no final da adolescência. (COSTA, 2014, p. 20) 
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Além disso, para o neurocientista, a capacidade de diferenciar a realidade da 

fantasia e o desenvolvimento da atenção, que seriam essenciais para que a criança 

identificasse um anúncio publicitário e compreendesse seu caráter persuasivo, só 

aconteceria no final da infância. Exemplifica com testes que demandavam das crianças a 

separação do que era fantasia/mentira e real, em que, por volta dos cinco anos, a maioria, 

embora conseguisse identificar monstro ou Superman como pertencentes à primeira 

categoria, classificavam como real Papai Noel, coelhinho da páscoa (COSTA, 2014, p. 

23).  

Outros testes exploram a chamada falsa crença quando as crianças conseguem 

perceber que as outras pessoas podem interpretar o mundo ao seu redor de modo diferente, 

partindo da observação de personagens que dispunham de informações diversas das que 

haviam sido fornecidas às crianças avaliadas, o que só acontece após os quatro anos de 

idade.  

Outra aptidão que está relacionada com a compreensão do discurso persuasivo 

da publicidade é a avaliação da capacidade de fornecer um falso conhecimento a outra 

(dar uma informação não verdadeira) e de convencer um terceiro, o que só acontece, 

respectivamente, após os cinco e os seis anos.  

Por não entenderem seu caráter persuasivo, as crianças e adolescentes tendem a 

acreditar na mensagem publicitária, seduzem-se mais facilmente pelas sensações 

retratadas no anúncio do que uma pessoa adulta. Além disso, as crianças e adolescentes 

assimilam muito mais rapidamente a mensagem transmitida em um anúncio: ao passo em 

que um adulto precisa de treze contatos para absolver as linhas gerais de um comercial, 

as crianças são capazes de fazê-lo com dois contatos.  

Aliando-se a isso sua influência no consumo familiar e sua lealdade às marcas, 

são explicáveis os gastos cada vez maiores em investimentos para esse público e porque 

os fornecedores querem atingir as crianças cada vez mais cedo.  

“Cada vez mais cedo” não é de modo algum uma expressão exagerada. Em 

verdade, reflete as estratégias de publicidade voltadas para bebês e crianças em fase pré-

escolar. A psicóloga Susan Linn refere-se às campanhas que buscam cultivar a lealdade 

a uma marca do berço ao túmulo, de modo que as empresas passam a investir em produtos 

para bebês, com personagens de desenhos, ou em programas infantis que, segundo elas, 

visam a estimular o desenvolvimento da criança. (LINN, 2006, p. 22)  

Algumas pesquisas asseguram que as crianças podem desenvolver sentimentos 

positivos a respeito de produtos mesmo antes de aprenderem a expressar por palavras 
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esses sentimentos. “Uma pesquisa americana mencionou que crianças de dois anos já 

reconhecem os rótulos dos cereais anunciados na TV e os pedem quando numa visita ao 

supermercado”. (PEREIRA, 1996, p. 464). Assim, antes de dizer com todas as letras que 

deseja um brinquedo específico, a criança é capaz de apontá-lo, de demonstrar para seus 

pais seu desejo de tê-lo e de gravar as informações que lhe são transmitidas através da 

publicidade o que, acredita-se, pode influenciar suas escolhas em uma fase posterior de 

sua vida.  

No que diz respeito a programas de TV para bebês, um fenômeno mundial foi o 

Teletubbies, desenho voltado para crianças até 2 anos de idade, exibido pela primeira vez 

na BBC (British Broadcasting Corporation), que desencadeou avalanche de produtos 

licenciados com sua marca, de bonecos de pelúcia a roupas de cama, que buscavam atingir 

um milhão de espectadores-mirins espalhados pelo mundo.  

O que é problemático a respeito dos Teletubbies não é o programa em si, ou pelo 

menos não é esse o objetivo do presente trabalho, mas a perspectiva de que crianças com 

menos de dois anos estejam expostas à televisão e sejam alvos do apelo da publicidade 

desde tão cedo.  

Em artigo publicado na Pedriatics, o jornal oficial da Academia Americana de 

Pediatria, a entidade lista diversos efeitos que a exposição precoce à mídia pode causar a 

crianças com menos de dois anos de idade, tais como retardo no desenvolvimento da fala, 

dificuldade de concentração nos primeiros anos letivos. Assevera o estudo que “as mídias 

têm potencialmente efeitos negativos e desconhecidos efeitos positivos para crianças 

menores de dois anos de idade”5 (BROWN, 2011, p. 4, tradução livre). No mesmo 

documento, de forma contundente, a entidade recomenda a pais, médicos, indústria e 

pesquisadores que evitem a exposição de crianças dessa faixa etária à mídia eletrônica, 

mesmo na presença de adultos, bem como que deem ênfase a leitura e brincadeiras não 

estruturadas, essenciais ao desenvolvimento de diversas aptidões como a capacidade de 

resolver problemas, de pensar de forma inovadora, entre outras.  

A necessidade de que alguma atitude mais drástica em relação ao apelo da 

publicidade dirigida à criança mostra-se indiscutível quando temos notícias de ações 

como as da Pepsi, da Seven Up, e da Dr. Pepper que, nos EUA, licenciaram seus logotipos 

a fabricantes de mamadeiras com o objetivo de incutir nos bebês afeição pelas marcas e, 

com isso, estimular o consumo futuro de refrigerantes. Pode parecer exagero, mas existem 

                                                 
5 No original “media have potentially negative effects and no known positive effects for children younger 

than 2 years”. 
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estudos que indicam que as crianças que fizeram uso desses objetos estão quatro vezes 

mais sujeitas a tomar refrigerantes.  

É até os quatro anos de idade que ocorrem os principais tipos de aprendizagem, 

inclusive a emocional, razão pela qual a qualidade da informação transmitida às crianças 

deve ser objeto de atenção, inclusive as passadas por meio da publicidade.  

 

A ideia de que a primeira infância é um período decisivo na formação da 

personalidade, do caráter e no modo de agir do adolescente e do adulto 

encontra sustentação em dados recolhidos nos últimos 100 anos de pesquisas 

científicas. De fato, os primeiros seis anos são fundamentais para a constituição 

da pessoa. Achados recentes da Neurociência oferecem evidências de que 

acontecimentos precoces de natureza física, emocional, social e cultural 

permanecem inscritos por toda vida nas conexões sinápticas através de 

fenômenos de neuroplasticidade e biomoleculares. Todos nós construímos um 

mapa da realidade a partir das experiências vividas na infância. Assim, é 

possível, e muito mais eficiente, lançar os valores e fundamentos éticos da 

cidadania e da cultura de paz nesta primeira fase da vida, uma vez que a criança 

é dotada de uma capacidade absorvente, isto é, a criança é aquela que tudo 

recebe, julga com imaturidade, pouco recusa ou reage. Absorve e estrutura a 

personalidade do futuro adulto. É a criança que constrói seu conteúdo mental 

a partir do alimento social e assim acumula experiências que serão utilizadas 

para a construção de sua vida (FIGUEIRÓ, 2008).  
 

Se as crianças estão amadurecendo cada vez mais cedo, buscando identificação 

com a adolescência e a juventude e com os produtos a eles destinados, é natural que as 

empresas queiram captar seus clientes também cada vez mais cedo. A indústria de 

brinquedos deu a este fenômeno o nome de compressão etária, descrevendo-o como a 

tendência moderna de as crianças buscarem brinquedos mais complexos do que as 

gerações anteriores. As Barbies, por exemplo, eram comercializadas para meninas de 

cerca de oito anos de idade, mas hoje são mais populares entre aquelas com três anos. Já 

as de oito estão mais interessadas em telefones celulares e outros produtos eletrônicos. Se 

não houver um controle efetivo da publicidade, também cada vez mais cedo as crianças 

estarão expostas a valores incompatíveis com seu estágio de formação, a demandas 

artificiais, a padrões irreais e inatingíveis de beleza, de consumo, de poder, e à família 

não restará outro papel, além de satisfazer essas demandas.   

 

Quanto mais intenso o bombardeio de estímulos dos meios, mais massiva a 

adesão e indução do jovem à necessidade de consumir. Partindo do papel 

central que a mídia comercial exerce em uma sociedade baseada no consumo 

- ambas pressionam a todos, desde pequenos, a comprar, comprar e comprar. 

O fato importante é que, dentro desse círculo vicioso, milhões de jovens 

passam a seguir paradigmas que obedecem a uma lógica alheia àquela que 

acompanharia o seu desenvolvimento cognitivo e emocional. Trata-se de um 



83 

 

 

 

exemplo claro do predomínio da lógica do mercado, que estimula a atividade 

do consumo.  

Isso tem consequências marcantes. O mercado não é somente algo “externo” 

ao jovem, algo que atua de fora para dentro. Ele tem uma representação interna 

no mundo mental das crianças e dos adolescentes que foram conquistados pela 

adesão emocional para as exigências das diversas “utopias de adequação”, 

atreladas a uma modalidade de narcisismo. 

A busca de um ideal inalcançável, como um corpo perfeito e o poder de 

consumo sem limites, ancora a sensação vivida de “vergonha de si” em algum 

aspecto. O objeto da vergonha varia, mas o sentimento é o mesmo. A 

psicanálise pode investigar como se constrói esse sentimento no mundo mental 

de cada um, buscando a angústia que a vergonha encobre. Pode também 

observar como essa vergonha repercute nos laços que o jovem estabelece 

consigo mesmo e com os outros objetos de amor.  

A vergonha é sempre social, mesmo que vivida intimamente, pois é o laço 

social que existe entre as “vergonhas” diferentes como ser “pobre”, “gordo”, 

“feio”, “baixo”, “sem roupa de marca”, “sem carro novo”, etc. Cada uma 

dessas nomeações ocupa o lugar de um nome próprio que desencadeia um 

sentimento de vergonha, inadequação, derrota do “bom de si”, violência contra 

si própria. Todas essas nomeações lembram o risco do jovem ser excluído da 

comunidade. A vergonha se relaciona com a angústia. (...) 

Do ponto de vista social, essa situação que engendra a vergonha é uma situação 

de violência, real ou simbólica, ao psiquismo do jovem. Participam dessa 

violência os meios de comunicação social quando estão a serviço dos interesses 

de consumo do mercado (OLMOS, 2011, p. 42).  

 

A psicóloga Maria Helena Masquetti, em artigo publicado há alguns anos no 

Jornal da Tarde, adverte para o que ela chama de “encurtar a infância”, através da criação 

de demandas e de comportamentos que não condizem com a fase, através do estímulo ao 

consumo e à assunção de valores próprios do mundo adulto:  

 

O desenvolvimento saudável das crianças depende muito do quanto elas 

puderem viver plenamente a infância. É um período surpreendente em que elas 

estão descobrindo o mundo e construindo sua identidade. Porém, embora elas 

aprendam com os exemplos, é importante que a iniciativa da imitação seja 

delas. Uma coisa é crianças imitarem adultos por conta de sua curiosidade 

natural. Outra, bem diferente, é adultos interferirem nesse gesto espontâneo, 

sugerindo que elas devem abandonar rapidamente a infância para aderir mais 

cedo aos hábitos de consumo. (MASQUETTI, 2011) 

 

Entre essas demandas uma que merece preocupação é a questão alimentar. Nos 

últimos anos, distúrbios alimentares como a obesidade infantil, a anorexia e a bulimia 

ocuparam a pauta dos meios de comunicação. Hábitos de vida como o sedentarismo e a 

má alimentação estão intimamente relacionados com esses problemas, de que a mídia e a 

publicidade são grandes aliados.  

Os dados mais recentes indicam que um terço da população infantil mundial 

encontra-se acima do peso (OBESIDADE cresce mais entre crianças na faixa entre 5 e 9 

anos de idade, 2012).  
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O mesmo acontece na Europa, em que 33% das crianças de 11 anos apresentam 

sobrepeso, sendo os piores índices na Grécia e em Portugal (NOVA análise da OMS 

mostra índices alarmantes de obesidade infantil, 2014).  

Nos Estados Unidos, os índices de obesidade mostram-se crescentes nos últimos 

15 anos, com aumentos significativos especialmente entre as crianças reputadas 

gravemente obesas, em que as taxas mais que dobraram desde 1999 (OBESIDADE grave 

em crianças está crescendo, 2014).  

Hoje, os problemas decorrentes da obesidade matam mais do que a desnutrição 

no mundo. No Brasil, as perspectivas não são melhores. Os dados colhidos pelo IBGE 

nas Pesquisas de Orçamento Familiar (POS) feitas anualmente demonstram aumento do 

número de brasileiros acima do peso, o que se observa com grande frequência a partir dos 

cinco anos de idade e em todos os grupos de rendas e regiões brasileiras. O POS 2008 – 

2009 mostrou que uma em cada três crianças entre cinco e nove anos encontrava-se acima 

do peso recomendado pela OMS, o que se reflete em diagnósticos cada vez mais 

frequentes de doenças típicas de adulto, como diabetes tipo 2, hipertensão arterial, 

colesterol alto, além de riscos de infarto e acidentes vasculares cerebrais em idade 

precoce.  

A alimentação da população brasileira vem se alterando nas últimas décadas, 

e um dos fatores que contribui para essa mudança é a publicidade. Cerca de 

30% das propagandas são voltadas para produtos de alimentação e, destes, 

mais de 90% apresentam produtos industrializados, ou seja, promovem 

alimentos que se consumidos em excesso provocam restrições à saúde, uma 

vez que são pouco recomendados em termos nutricionais. (SANTOS, 2014, p. 

42) 

 

A OMS apontou, em 2013, que 2,8 milhões de pessoas morrem por ano por 

problemas decorrentes do excesso de peso. Segundo a Organização, o marketing de 

alimentos ricos em gordura, açúcar e sal tem sido eficaz no aumento desses números, 

especialmente no que atine às crianças, as quais têm grandes chances de permanecer com 

sobrepeso na vida adulta quando vivenciam a doença ainda na infância, além de 

apresentarem maiores riscos de desenvolverem doenças cardiovasculares e diabetes ainda 

jovens.  

Redes multinacionais de fast food como o McDonald’s e a Burger King, com 

seus alimentos excessivamente gordurosos, ricos em sal e açúcar, com uma carga 

nutricional incompatível com uma dieta salutar, investiram, em 2002, respectivamente, 

US$ 1,3 bilhões e US$ 650 milhões em publicidade. Para levar as crianças e seus pais às 

lanchonetes vale tudo: brindes, promoções, merchandising nos programas familiares e 
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infantis, patrocínios. A estratégia de distribuição de brindes, especificamente, transforma 

uma prática de consumo necessária (alimentar-se) em um ato consumista, ao estimular a 

escolha de determinado restaurante ou rede de lanchonetes em razão dos produtos 

associados à venda dos alimentos, de forma que, com o passar da idade, quando os brindes 

e brinquedos deixam de ser atrativos para os jovens, já houve fidelização à marca.  

Os estudos não deixam dúvidas sobre a relação existente entre a televisão 

(principal meio de veiculação de publicidade) e a obesidade infantil, que atinge hoje cerca 

de um terço das crianças do mundo. (FIORI, 2007). Senão, vejamos:  

 

Nos últimos vinte anos, os estudos dos pesquisadores descobriram o seguinte: 

 A incidência da obesidade é maior entre as crianças que assistem à 

televisão por quatro horas ou mais diariamente, e menor entre as 

crianças que assistem por uma hora ou menos. 

 As crianças em idade pré-escolar que possuem televisores em seus 

quartos têm maior propensão a problemas de peso do que as que não 

possuem. 

 Mais de 60% da incidência de peso elevado em crianças entre 10 e 15 

anos pode ser causada pelo excesso de exposição à televisão. 

 Entre os adolescentes, a incidência de obesidade aumenta 2% para 

cada hora adicional de exposição à televisão. 

 Para muitas crianças, a redução do tempo em frente à televisão reduz 

o peso. (LINN, 2006, p. 128) 

 

Normalmente, os alimentos anunciados para crianças possuem alta carga 

calórica, alto teor de açúcar e sal, baixo valor nutricional, como os refrigerantes, 

chocolates, sanduíches, e pizzas. Como se não bastasse, os alimentos são associados a 

personagens da predileção do público infantil. Basta percorrer as gôndolas de ovos de 

páscoa nos supermercados para descobrir que eles estão em todos os lugares, estampando 

as embalagens e os brindes que acompanham os chocolates. A Associação Brasileira de 

Anunciantes, conforme informação trazida no vídeo Comida de criança ou publicidade 

abusiva?, produzido pelo site canaldocampoamesa.com.br, informa que os produtos 

associados a personagens famosos vendem, em média, 20% mais do que os produtos não 

associados.  

Estudo realizado na PUC do Rio Grande do Sul buscava comprovar a tese de 

que as propagandas influenciavam na alimentação das crianças e concluiu que a 

afirmativa se comprovava, especialmente, na faixa etária entre três e seis anos, quando as 

crianças, em regra, demandam de seus responsáveis os produtos anunciados, motivadas, 

majoritariamente, pelos brindes associados. Ao passo em que as crianças acreditam nas 

imagens veiculadas, deduzindo que ficarão iguais às pessoas representadas nas 
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propagandas, os pais entendem que os produtos “livres de gordura trans”, que “fazem 

bem à saúde” ou que são “ricos em ferro” serão bons para o consumo de seus filhos 

(SANTOS, 2014, p. 37).  

Com objetivo semelhante, a American Marketing Association realizou estudo 

em que foram analisados três tipos de ofertas: a de brindes colecionáveis e não 

colecionáveis e a inexistência de brindes, todos associados a alimentos classificados como 

saudáveis e não saudáveis. Em quase todos os casos, as crianças preferiram os alimentos 

chamados fast food, mesmo quando não associados a brindes, muito embora tenha sido 

constatado que a existência de prêmios, em especial os objetos colecionáveis e 

relacionados com programas e filmes conhecidos dos pequenos, influenciava sua escolha. 

Tanto era assim que a única hipótese em que as crianças optaram pelos alimentos 

nutricionalmente mais adequados em detrimento das guloseimas foi quando aqueles 

foram acompanhados de brinquedos colecionáveis e estes sem nenhum tipo de prêmio 

(KARAGEORGIADIS, 2014, p. 15).  

A indústria de alimentos cunhou, inclusive, um termo para esta ideia de que 

comer deve ser divertido: eaterteinment, uma junção das palavras inglesas eat (verbo 

comer) e enterteinment (entretenimento). Outros conceitos associados à alimentação são 

o de poder e liberdade, porque as campanhas acentuam o poder das crianças de decisão 

de escolha do produto que mais lhes interessa. Essas relações entre alimentos e 

associações emocionais são extremamente nocivas e estão no centro dos distúrbios 

alimentares que atingem um número cada vez maior de pessoas em todo o mundo. Além 

disso, consumir determinado alimento deixa de ser simplesmente uma questão de 

necessidade de fome e passa a representar inclusão em um estilo de vida, em um grupo 

social.  

Importante acrescentar que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – 

ANVISA editou, em 2010, a RDC 24, que regulamentava a “oferta, propaganda, 

publicidade, informação e outras práticas correlatas” cujo objetivo fosse a “divulgação e 

a promoção comercial de alimentos considerados com quantidades elevadas de açúcar, 

de gordura saturada, de gordura trans, de sódio, e de bebidas com baixo teor nutricional”, 

no entanto, em decorrência de ação judicial de iniciativa da Associação Brasileira das 

Indústrias da Alimentação – ABIA, a regra foi suspensa por força de liminar após poucos 

meses de vigência e findou por ser declarada inconstitucional na sentença e no acórdão 

do Tribunal Regional Federal, sob o fundamento de que o poder regulamentar conferido 
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à Agência não poderia extrapolar os limites da lei e de que a competência para regular a 

atividade publicitária era do Legislativo Federal e não de órgão do Executivo.   

No mesmo sentido da Resolução revogada, estava em trâmite um Projeto de Lei 

de autoria do Senador Tião Viana, que visava a restringir a publicidade de alimentos na 

televisão, no entanto, após cerca de 9 anos de tramitação, o PLS 25/2003 foi arquivado.  

Há, ainda, a Lei 11.265/2006, que integra a NBCAL, que regulamenta a 

comercialização de alimentos para lactentes e crianças de primeira infância e de produtos 

de puericultura correlatos. Por essa lei, é proibida a promoção comercial de fórmulas 

infantis e de seguimento para lactentes; alimentos de transição e alimentos à base de 

cereais indicados para lactentes ou crianças de primeira infância, bem como outros 

alimentos ou bebidas à base de leite ou não, quando comercializados ou de outra forma 

apresentados como apropriados para a alimentação de lactentes e crianças de primeira 

infância. Dita norma é um instrumento importante para evitar que desde a fase de 

amamentação as crianças sejam alimentadas de forma equivocada, em função de 

mensagens publicitárias ilegais.  

Alguns municípios, como o de São Paulo, Campo Grande e Natal, dentre outros 

do país, editaram leis acerca da comercialização de produtos alimentícios nas escolas. Em 

Natal, a Lei n. 245, de 16 de agosto de 2006, impõe às escolas o dever de servir lanches 

mais salutares, como assados e sucos, em vez de frituras e refrigerantes. É uma iniciativa 

que merece aplausos e reflete um movimento iniciado em diversas cidades do Brasil e do 

mundo.  

De acordo com a dita norma municipal, fica proibido comercializar, adquirir, 

confeccionar e distribuir produtos que colaborem para a obesidade infantil, em bares, 

cantinas e similares instalados em escolas públicas (art. 3º), bem como anunciá-los nas 

dependências da instituição de ensino. Nos termos do seu art. 4º, consideram-se produtos 

que colaboram com a obesidade infantil: salgadinhos, balas, chocolates, doces a base de 

goma, goma de mascar, pirulito, caramelo, refresco em pó industrializado, refrigerantes, 

qualquer alimento manipulado na escola ou em ambiente não credenciado para confecção 

de preparação alimentícia, bebidas alcoólicas, alimentos com mais de 03 (três) gramas de 

gordura em 100 (cem) kcal do produto, com mais de 160 (cento e sessenta) mg de sódio 

em 100 (cem) kcal do produto e alimentos que contenham corantes, conservantes ou 

antioxidante oficiais (observada a rotulagem nutricional disponível nas embalagens), 

alimentos sem rotulagem, composição nutricional e prazo de validade.  
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Temos, no entanto, notícia de Ações Diretas de Inconstitucionalidade propostas 

contra as referidas normas, apontando a existência de vícios no processo legislativo, 

havendo algumas sido julgadas procedentes para declarar a inconstitucionalidade das leis 

municipais nos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul e no Distrito Federal e outras 

ainda em tramitação com concessão de cautelar para suspender seus efeitos até o 

julgamento do mérito.  

Em que pese as discussões acerca da existência de vícios formais sobre as 

sobreditas leis, não há se negar a importância de seu conteúdo. Com efeito, a escola é o 

ambiente em que as crianças estão mais receptivas às informações, ao aprendizado, e é 

importante que ela possa difundir valores como uma vida saudável através de alimentos 

menos nocivos. Imagine o contrassenso de um professor explicar em sala de aula a 

pirâmide alimentar e, no intervalo, a escola somente oferece lanches que contrariam a dita 

pirâmide. Para o aluno, nem a escola acredita que é melhor fazer uma refeição balanceada, 

rica em vegetais e frutas, e o que o professor ensinou não tem qualquer aplicabilidade. A 

Lei Promulgada 245/2006, bem como as normas anteriormente descritas, são um passo 

importante na educação para o consumo.  

Além disso, a regulação das propagandas de alimentos voltados ao público 

infantil configura uma prática de saúde educativa, com vistas a resgatar a compreensão 

de que alimentação é saúde e não pode ser motivada apenas por questões de status, de 

modismos ou de consumismo.  

Susan Linn e Juliet Schor esclarecem em seus livros que a associação entre o 

mercado e as instituições de ensino coincidiu com períodos de recessão da economia ou 

de pouca destinação de verbas a escolas, o que obrigou os seus gestores a buscarem outras 

fontes de renda, criando alianças com empresas cujo compromisso com a educação não 

estava evidenciado: 

 

(...) a comercialização da infância recebeu um impulso do cenário político dos 

anos 80, que vivenciaram o princípio de uma sólida erosão do apoio 

governamental às instituições públicas e uma glorificação do comércio como 

solução e ou modelo para a solução dos males sociais. (LINN, 2006, p. 27) 

 

Vemos, por conseguinte, que ainda existe um óbice quase intransponível à 

educação das crianças e adolescentes para o consumo de alimentos. A publicidade. 

Enquanto ela andar na contramão do que pregam os nutricionistas, endocrinologistas e 

educadores, os distúrbios alimentares serão um problema presente, até porque, é 
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imperioso reconhecer, ela é muito mais sedutora do que as advertências dos profissionais 

de saúde e educação, bem como o são os alimentos anunciados em contraposição às 

comidas salutares.  

A adoção de estratégias desenvolvidas no ambiente escolar como promoção de 

gincanas sob o pretexto de incentivar a reciclagem, shows com personagens dos seus 

comerciais e kits de boas-vindas distribuídos para alunos de escolas públicas e privadas 

do município de São Paulo por fabricantes e distribuidores de produtos alimentícios como 

sucos artificiais, biscoitos doces, balas, sanduiches, torna mais complexa a ação dos 

educadores e responsáveis pelas crianças, pois a veiculação de oferta publicitária dentro 

das escolas é favorecida pelo ambiente de aprendizado e confiabilidade que envolve as 

instituições de ensino, transformando as marcas em verdadeiros argumento de autoridade 

(CRIANÇAS são hipervulneráveis e precisam ser protegidas como tal, 2014).  

Ao mesmo tempo em que a publicidade de alimentos bombardeia as crianças e 

jovens, as mesmas campanhas os ensinam que devem ser magros para serem belos, 

populares e felizes. Mesmo os modelos publicitários dos alimentos mais calóricos estão 

abaixo do padrão de peso. O que dizer, então, dos que ilustram as campanhas de roupas, 

produtos cosméticos e de higiene pessoal? São quase sempre o reflexo de pessoas de 

beleza inatingível. Como conciliar o sentimento de diversão e de culpa ao se alimentar? 

É o que provoca o jogo da publicidade: padrões de consumo inconciliáveis com os 

padrões de beleza que ela mesma difundiu.  

Uma pesquisa realizada nos EUA em 1998 com quinhentas modelos descobriu 

que quase metade era mal nutrida tomando-se como parâmetro os padrões do Índice de 

Massa Corporal da OMC (LINN, 2006, p. 136). Embora a pesquisa já tenha mais de uma 

década, os padrões estéticos no que diz respeito ao corpo magro e longilíneo continuam 

em voga.   

Os brinquedos reproduzem também esses padrões estéticos inatingíveis. Os 

bonecos masculinos foram ficando mais fortes e musculosos ao longo dos anos, a ponto 

de não refletirem um corpo humano possível. As bonecas, como a Barbie, são tão irreais 

que se, mantidas as proporções, tivessem 1,70m de altura, sua cintura mediria 40 cm, 

quando o normal é em torno de 60 cm. O Governo Britânico chegou a encaminhar ao 

fabricante da Barbie pedido de que a boneca tivesse as medidas reformuladas, pois 

estavam enfrentando distúrbios alimentares em meninas inglesas por causa do brinquedo.  
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E quando o assunto é brinquedos, a grande variedade de modelos lançada no 

mercado não é algo que anima muito os psicólogos e educadores. Essa oferta exagerada6 

tem reflexos no desenvolvimento das crianças e na maneira como elas se relacionam com 

o mundo. Cada lançamento de um brinquedo é acompanhado por uma infinidade de 

acessórios, os quais muitas vezes já estão listados na embalagem do produto, transmitindo 

a mensagem de que a compra está incompleta, de que há mais a se continuar comprando. 

Além disso, o uso de tecnologia em brinquedos impõe o fim da interatividade entre a 

criança e o objeto, ela assume uma posição passiva, de assistir ao espetáculo que a nova 

aquisição pode lhe proporcionar: a boneca falando, os carrinhos andando sozinhos, entre 

tantos outros recursos há bem pouco tempo inimagináveis.  

Como consequência dessa falta de interação, as crianças rapidamente enjoam 

dos brinquedos e logo querem novos, estimulando-se uma postura consumista de acreditar 

que somente os novos brinquedos, os lançamentos, é que são interessantes e divertidos, o 

que tem como reflexo a perda de interesse sobre as brincadeiras tradicionais, sobretudo o 

que não for colorido, barulhento, eletrônico, surpreendente. A capacidade criativa das 

crianças também é comprometida, pois os novos brinquedos são autossuficientes, 

independem do manejo e da imaginação das crianças para apresentar resultado, eles têm 

vida, voz, movimentos próprios, cabendo aos seus donos somente assistir ou, no máximo, 

comandar através de botões e de tecnologias cada dia mais avançadas.  

Preservar e estimular a capacidade das crianças de brincar é fundamental para 

todos os aspectos de seu desenvolvimento mental, social e emocional. Brincar é um 

componente imprescindível de uma infância sadia e está intrinsecamente relacionado à 

criatividade. A habilidade de brincar está no centro da capacidade de assumir riscos, de 

experimentar, de pensar criticamente, de tomar iniciativa, de se relacionar com o próximo, 

de partilhar, de se expressar. O ato de brincar faz parte naturalmente do universo infantil.  

Mas, as brincadeiras são continuamente desvalorizadas pela forte mensagem do 

comércio. Os brinquedos atuais, especialmente os equipados com aparatos eletrônicos, 

interferem na habilidade de pensar e agir espontaneamente das crianças. Devido à atual 

interferência da sofisticada tecnologia eletrônica e à glorificação do consumo, tem se 

tornado cada vez mais difícil propiciar um ambiente que encoraje a criatividade e o 

                                                 
6 Em 2012, segundo dados da Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos, 1.659 lançamentos 

foram apresentados, sendo que o setor faturou R$ 3.875,2 milhões, resultando numa participação em 0,09% 

do PIB nacional. Informações extraídas de < 

http://www.abrinq.com.br/download/A_forca_do_brinquedo_Estatisticas_2013.pdf> . Acesso em: 03 mai. 

2014. 
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pensamento original das crianças. O ataque constante da publicidade, nos mais diversos 

momentos e ambientes da rotina das crianças, diminui o tempo e o espaço para suas 

próprias ideias e imagens.  

 

Para as crianças que são atingidas continuamente por estímulos e comandos 

para reagir, o preço é alto. Elas têm menos oportunidades de aprender a iniciar 

uma ação ou influenciar o mundo que habitam, e menos chances de exercitar 

a fundamental característica humana da criatividade. (LINN, 2006, p. 90).    

 

Ainda quando o assunto são as brincadeiras infantis, a reprodução imagética do 

discurso midiático é comumente observada. Instadas a desenhar ou utilizar-se de 

representações gráficas e de imagens, as crianças acabam por reproduzir personagens de 

desenhos, animações e que, consequentemente, estão licenciados pelos mais diversos 

produtos, de alimentos a brinquedos, e compõem o acervo de imagens das crianças. 

Toscani insiste em afirmar que a publicidade não comunica, apenas incita ao consumo e 

o faz principalmente através de signos, de ícones, de imagens, as quais em muito 

suplantam as palavras no objetivo de atingir mais facilmente o seu público alvo, em 

especial, o público infantil que não se apropriou ainda da linguagem escrita (TOSCANI, 

2005, p. 166). A mesma preocupação é compartilhada também por educadores, os quais 

relatam que as imagens apreendidas da mídia comercial e televisiva ocupam espaço nas 

atividades regulares e suas representações livres em sala de aula (GOMES, 2001, p. 192).   

Em uma perspectiva psicanalítica,  

 

“As crianças desenvolvem mecanismos de defesa protetivos de identificação 

com objetos que se inter-relacionam, ocorrendo transferências positivas e 

negativas, modulando seus afetos, suas ansiedades neste tensionamento com 

objetos experimentados.”  

 

As mais diversas correntes psicanalíticas tratam da importância do alter na 

construção do psiquismo humano, sendo que, na infância, a criança vai ampliando seu 

círculo relacional, perfazendo a instância da alteridade na sua vida, desvinculando-se, 

primeiramente, da mãe, para se relacionar com o pai, com os familiares e também com os 

objetos, de forma que a publicidade, neste momento, ocupa papel central apresentando ao 

ser em formação diversos bens disponíveis e propondo novas interações, sendo que a 

criança não consegue, ainda, distinguir o mundo fantástico da publicidade do mundo real, 

de forma que é imprescindível neste momento a mediação pelo adulto, não só para 

fortalecer os laços intersubjetivos como também para realizar o tensionamento entre o 
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desejo estimulado pela oferta e a sua frustração, que se encontra ausente do discurso 

publicitário.  

Ainda acerca do desenvolvimento psíquico da criança e do papel desempenhado 

pela publicidade, temos que:  

 

O período da infância vulnerabiliza-se pelo modo em que as relações objetais 

mais primarias são constituídas. Se este objeto está constituído por relação em 

que a linguagem publicitária faz a mediação entre o imaginário e o fantasioso, 

então não há um adulto, um interdito, um limite nesta apresentação que satisfaz 

o sujeito em seu completo e imediato gozo, não haverá espaço para frustrar-se 

pois a lógica consumista não permite o tensionamento por seus meios 

publicitários (frustração – satisfação – frustração), tão característico e 

necessário na formação do psiquismo na infância.  

Não possibilitar a “falta” em um meio relacional de perene busca pela 

completude da relação díade materna – perspectiva psicanalítica – possibilita 

o desenvolvimento de comportamentos mais patológicos. Assim, deve-se 

perceber que a publicidade infantil não é uma mera linguagem imagética com 

cores e movimentos que aguçam a fantasia infantil, também o é, mas tem de 

ser delimitada com sua interação por um “outro” adulto que componha o 

universo das relações objetais com a criança. (KEIM, 2014, p. 66)  

  

Além dos alimentos e dos brinquedos, causa receio a exposição das crianças e 

adolescentes às campanhas publicitárias de bebidas e tabaco. Conforme dados da 

psicóloga Susan Linn, o consumo de álcool dos menores de idade é essencial para a 

indústria do setor, pois estes consomem 20% do que se vende no país (EUA), o que 

representou em 1999, US$ 20 bilhões, dos quais US$ 1,2 bilhões foram gastos em cerveja. 

O álcool não é um problema exclusivo dos jovens americanos. Como bem lembra a 

autora, ele “está ligado a 4 das principais causas de morte dos adolescentes, incluindo 

acidentes automobilísticos, homicídios, suicídios e ferimentos não intencionais”. (LINN, 

2006, p. 200)  

 

Segundo o psicólogo Amadeu Roselli Cruz, coordenador do Laboratório de 

Psicofarmacologia Social e Prevenção do Abuso de Drogas do Instituto de 

Ciências Biológicas da UFMG, o consumo de álcool está por trás de mais de 

50% dos acidentes de trânsito, 80% dos casos de agressão física e entre 20 e 

30% dos homicídios (ANDI E UNICEF, 2003, p. 13).  

 

Outros dados, extraídos da Organização Mundial de Saúde, indicam que na 

América do Sul, cujos índices estão em consonância com o previsto para o Brasil, a 

estimativa é de 8 a 15% dos anos de vida perdidos por adoecimento ou mortalidade 

precoce em decorrência de problemas de saúde atribuídos ao álcool (JUNDI; PINSKY, 

2008. p. 363) 
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No que diz respeito ao tabaco, a publicidade que já estava sujeita a várias 

restrições impostas pela Lei 10.167/2000, entre as quais a proibição de incluir como 

modelos crianças e adolescentes, está agora proibida pela Lei 12.546/2011, 

regulamentada em dezembro de 2014. 

Pela nova norma, a propaganda comercial de cigarro e outros produtos derivados 

do tabaco fica vedada, inclusive, nos pontos de venda, onde antes era permitida a 

propaganda em displays. As mensagens de advertência quanto aos malefícios também 

ganharam mais espaço nas embalagens e nos locais de comercialização.  

O tabagismo é considerado pela Organização Mundial de Saúde como uma 

doença endêmica e ainda é responsável por 200 mil mortes ao ano no Brasil, mas os 

números de fumantes vem sendo reduzidos nas últimas décadas. Entre 1989 e 2013, as 

pesquisas do IBGE indicam redução de 34,8% da população adulta de fumantes residente 

em capitais para 11,3%. (MINISTÉRIO da Saúde detalha regras da Lei Antifumo, 2014).  

Dos 30 milhões de fumantes que se identificavam no Brasil no começo dos anos 

2000, cerca de 90% haviam acendido seu primeiro cigarro antes dos 19 anos. Somente 

20% dos adolescentes que provam o cigarro não se tornarão dependentes (ANDI E 

UNICEF, 2003, p. 14). 

Segundo pesquisa da CEBRID – Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas 

Psicotrópicas –, divulgada em junho de 2002, na faixa de 12 a 17 anos, 48,3% dos 

brasileiros já consumiram álcool, sendo que 5,2% (387 mil) são dependentes de bebida. 

Quanto ao cigarro, na mesma faixa etária, 15,7% já experimentou e 2,2% (165 mil) são 

dependentes do tabaco. 

A publicidade de tabaco já há tempos vem sendo bastante limitada no Brasil e 

poderia ser citada como exemplo de uma regulação que tem sido efetivamente cumprida 

pelos anunciantes, no entanto, pesquisas realizadas aqui e em outros países dão conta de 

que, apesar da impossibilidade de anúncio em algumas mídias ou de associação a práticas 

esportivas, como se fez por muito tempo, as crianças e adolescentes são ainda atingidos 

pela oferta de cigarros.  

Um novo estudo da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, mostrou 

que 68% das mais de duas mil crianças de 5 e 6 anos entrevistadas reconheciam ao menos 

uma marca de cigarro. A pesquisa foi realizada nos seis países com o maior número de 

adultos fumantes, entre eles o Brasil. Aqui, das 398 crianças entrevistadas, 59% 

reconheceram alguma das marcas apresentadas. Nesse aspecto, as embalagens com cores 

e logotipos marcantes são uma das principais estratégias ainda utilizadas pela indústria 
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tabagista e, por isso mesmo, elas são vistas negativamente pela população. 

(BORZEKOVSKI; COHEN, 2013).  

Em 2010, uma pesquisa do Datafolha, mostrou ainda que 70% dos pontos de 

venda de tabaco ficam em até três quadras de escolas – e em 66% dos estabelecimentos a 

propaganda está visível as crianças e jovens (FORMENTI, 2013).  

Os potenciais efeitos colaterais não estão limitados à publicidade dos alimentos 

e bebidas. A publicidade influencia a auto percepção e a percepção de outros grupos 

sociais e inclui a estereotipização relacionada ao gênero, à beleza física e à atratividade e 

a influência na definição e no reconhecimento de sua autoimagem. Existe uma verdadeira 

normatização obsessiva da aparência, uma padronização de diversos aspectos sociais, 

incluindo a aparência do corpo, difundida na mídia em geral e reproduzida também pela 

publicidade.  

Todos esses apelos são preocupantes quando dirigidos às crianças porque elas 

creem nas verdades transmitidas pelos anunciantes, tais como que um shampoo deixará 

seus cabelos brilhosos e sedosos como os da atriz que ela adora e aparece no comercial; 

que o skate e os patins anunciados vão torná-lo cada vez mais popular e bem quisto entre 

os garotos da escola; que o cereal açucarado e crocante é mais saboroso do que tudo o 

que já experimentaram antes.  

Além do mais, diante da ausência de regulamentação sobre a publicidade em 

geral, as crianças estão expostas a diversas ofertas dirigidas ao público adulto, permeadas 

por valores e atitudes que não deviam fazer parte do mundo infantil, como a vaidade, a 

erotização, o consumo de bebidas alcoólicas.  

Muitas vezes, as crianças são usadas em campanhas de produtos que em nada 

lhe dizem respeito, para sensibilizar os pais com as figuras infantis ou para criar uma 

identificação entre as crianças e o anúncio, de modo que elas convençam os adultos a 

adquirir o produto. É o que alguns autores chamam de efeito amolação (nag effect), pelo 

qual a criança insistentemente tenta convencer seus pais à aquisição do produto ofertado, 

porém, a publicidade deve se abster de estimular comportamentos dessa natureza. Esses 

exemplos são muito comuns nas campanhas de telefonia (impossível não lembrar dos 

rostos lindos estampados nas campanhas da Oi e da Vivo, da sósia mirim de Ana Paula 

Arósio, nas campanhas de Embratel), da garotinha do chipinho da Claro, só para citar 

alguns exemplos mais marcantes.  

Outras vezes, com vistas a essa identificação os anunciantes utilizam-se de 

personagens infantis ou de animações que são rapidamente percebidas e adoradas pelas 
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crianças. Algumas instituições financeiras incluíram entre suas campanhas brinquedos de 

borracha ou pelúcia, como os Poupançudos, criados há alguns anos pela Caixa Econômica 

Federal, em que apareciam os bonecos que foram transformados em brindes para quem 

aderisse à oferta. Há outras que causaram mais frisson no mundo inteiro, como os sapos 

da Budweiser e o Camelo Joe do cigarro Camel, figuras com ampla identificação com o 

público infantil.  

O fenômeno, que apelidou de puerifilia (junção das palavras puerilismo e 

pedofilia), chamou a atenção do membro da Escola Superior de Propaganda e Marketing 

J. Roberto Whitaker Penteado, para quem a utilização excessiva de crianças nos anúncios 

publicitários é uma obsessão da propaganda atual. Ironiza o publicitário: “Cheguei a achar 

que se tratava de carência criativa; já nos primórdios da propaganda, os americanos 

diziam que – na falta de ideias – faça um anúncio com uma criança, um cachorro ou uma 

mulher, para chamar atenção. Mas deve ser coisa de americano...”. (PENTEADO, 2007) 

Outro artigo publicado no website da World advertising research center 

(WARC), demonstra, através de quantias expressivas em dinheiro, que o fenômeno vai 

muito além da carência criativa.  

 

Compras feitas diretamente por crianças entre 4 e 12 anos nos EUA em 2002 

chegaram a US$ 40 bilhões. Aqueles entre 12 e 19 anos estimaram haver gasto 

a mais US$ 155 bilhões de dólares. Acrescente-se a isso US$ 500 bilhões que 

Dr. James McNeal estima que as crianças americanas influenciaram seus pais 

a gastar em 2002 e o potencial dos consumidores de amanhã nos mercados de 

hoje começa a parecer sério. Mas, quando se observa quanto os jovens de hoje 

vão gastar durante toda sua vida, aqueles números parecem impressionantes7 

(MCDOUGALL; CHANTREY, 2007) (tradução livre)  
 

Embora se possa contar no Brasil com o sistema misto de regulação da 

publicidade, materializado pela atuação conjunta e supletiva do Estado e do Conselho de 

Autorregulação, não é difícil constatar que ele não tem surtido o efeito necessário à 

concretização da proteção das crianças enquanto público-alvo da publicidade e, como se 

não fosse suficiente, como meio de conquistar outras fatias do mercado, utilizando-as 

abusivamente em campanhas de produtos que não lhe dizem respeito, sobre os quais, em 

                                                 
7
 No original: “Purchases made directly by children aged 412 years in the USA in 2002 were put at US $40 

billion, with those aged 1219 years estimated to have spent a further US $155 billion.  

Add to that the US $500+ billion Dr James McNeal estimates US kids are said to have influenced their 

parents to spend in 2002, and the potential of tomorrow's consumer on today's markets begins to look 

serious. But it's when you look at how much today's tweens will spend throughout their lifetime that the 

numbers look truly awesome”.  

MCDOUGALL, Jean; CHANTREY, David. The Making Of Tomorrow's Consumer. Disponível em 

http://www.warc.com/Trial/Samples/. Acesso em 01/04/2007.   

http://www.warc.com/fulltext/ijamc/authors/79512a02.htm
http://www.warc.com/fulltext/ijamc/authors/79512a02.htm
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situação normal, sequer demonstrariam interesse e, menos ainda, seriam capazes de emitir 

posicionamento. Difícil imaginar uma criança de 5 ou 6 anos opinando sobre planos de 

minutos ou bônus de telefones celulares, sobre uma nova marca de dentífrico mais 

econômica e cosméticos que valorizam seu padrão de beleza natural.  

No artigo intitulado Puerifilia, já citado anteriormente, o publicitário Roberto 

Penteado, demonstrando a mesma surpresa que acomete o consumidor comum ao se 

deixar deter pelos anúncios publicitários que lhe chegam em um dia, declara:  

 

Talvez esteja – eu – acometido por algum tipo de fixação puerifílica, ou 

puerófoba, mas o fato é que, ao assistir a TV de cada dia, em busca de assunto 

para a coluna, tenho a impressão de que há, atualmente, uma quantidade 

extraordinária de comerciais que fazem uso de crianças, nas mais diversas 

situações, para vender o peixe (e outros produtos e serviços) dos clientes. Os 

clientes, esses, devem gostar, pois aprovam os comerciais e as campanhas. 

Supermercados, automóveis, telefonia, cosméticos, as chamadas campanhas 

“sociais”, eletroeletrônicos, produtos alimentícios, tintas, turismo, seguros, 

bancos – praticamente não há uma categoria em que não abundem os exemplos 

de meninos e meninas – às vezes bebês – emulando (mal) o comportamento 

dos adultos, arvorados em testemunhas e conselheiros sobre as excelências dos 

bens e serviços que os patrocinam. 

 

Por essas razões é que passaremos a uma análise efetiva da regulação no Brasil, 

investigando a atuação de alguns órgãos estatais e do CONAR, com vistas a traçar uma 

melhor compreensão do fenômeno.  
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4 CONTROLE JUDICIAL E AUTORREGULAÇÃO – QUEM CONTROLA O 

MERCADO PUBLICITÁRIO 

 

A análise de casos que passaremos a tecer consistiu na pesquisa de julgamentos 

nos anos de 2012 e 2013 em órgãos responsáveis pelo controle público da publicidade, 

bem como das decisões do CONAR, no mesmo período.  

Buscamos comparar os resultados obtidos, a fim de subsidiar a avaliação acerca 

da eficiência dos sistemas de controle propostos no país, bem como de sua efetiva atuação 

no resguardo dos direitos das crianças.  

Partimos do pressuposto de que a interpretação sistemática do ordenamento 

brasileiro proíbe a veiculação de campanhas publicitárias voltadas ao público infantil, 

seja ela de produtos destinados a crianças seja de produtos a serem consumidos por 

adultos, mas que são anunciados para crianças ou utilizando-se de elementos de seu 

mundo, com vistas a captar sua atenção. Apesar da proibição, como dito acima, a 

realidade é a crescente veiculação de oferta de publicidade infantil, argumentando os 

anunciantes que o controle exercido pelo Poder Público e pelo órgão privado são 

suficientes a justificar a coexistência dos anúncios e da proteção aos interesses da criança.  

A primeira crítica que obrigatoriamente deve ser tecida sobre esta tese é a de que 

o controle posterior ao ato publicitário será sempre insuficiente a resguardar o público 

alvo que se quer proteger, uma vez que, quando do julgamento do ato apontado como 

ilegal ou antiético, a campanha já terá sido veiculada e, muitas vezes, já haverá se 

esgotado, atingindo seus destinatários.  

Apesar dessa prévia descrença com o controle exercido no país, optamos por 

analisar estatisticamente os casos envolvendo o tema, com vistas a firmar uma conclusão 

mais contundente e abalizada.  

 

4.1 CONTROLE JUDICIAL  

 

Para fazermos a análise dos casos submetidos ao controle pelo Poder Judiciário, 

procedemos à consulta virtual, utilizando-se como parâmetros de pesquisa as 

combinações de palavras publicidade, criança e consumo; publicidade, consumidor e 

criança; publicidade e criança; publicidade abusiva, junto aos Tribunais de Justiça de todo 

o país, incluindo o Distrito Federal, bem como no Superior Tribunal de Justiça, sendo 

localizados casos envolvendo controle de publicidade apenas no Distrito Federal e no 
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Estado de São Paulo, talvez porque neste último estejam concentradas importantes 

emissoras de televisão e rádio do país, bem como seja onde se sediam muitas das 

empresas nacionais, e, em consequência, onde são produzidas parte considerável das 

campanhas publicitárias veiculadas nacionalmente.  

Ou seja, nos anos de 2012 e 2013, nenhum processo em que se discutisse 

publicidade abusiva que lesasse direito da criança foi localizado em qualquer outro 

Tribunal de Justiça brasileiro, exceto na corte paulista e na Capital Federal, em que foram 

identificados, ao todo, cinco acórdãos, utilizando-se os mesmos parâmetros de pesquisa.  

Saliente-se, apenas a título de esclarecimento, que, nos demais tribunais, alguns 

acórdãos eram relacionados quando se procedia à busca a partir dos parâmetros indicados 

acima, no entanto, ao se ler a íntegra dos julgamentos, constatava-se que se tratava de 

casos envolvendo publicidade de atos administrativos, veiculação de imagem ou nome de 

adolescentes e crianças sem autorização, processos criminais contra crianças ou atos 

infracionais praticados por adolescentes, direito à saúde e à educação. Acerca do controle 

de campanhas publicitárias televisionadas ou radiodifundidas, apenas os cinco 

exemplares indicados.  

Foram localizados, ainda, como no Mato Grosso do Sul, acórdãos referentes a 

controle de constitucionalidade sobre leis que tratavam de comercialização de produtos 

alimentícios em ambiente escolar, e que, portanto, atingiam direitos das crianças, no 

entanto, não se tratava de controle concreto do ato publicitário, razão pela qual foram 

excluídos da pesquisa.  

No Paraná e no Maranhão foram localizados acórdãos versando sobre controle 

de campanhas publicitárias ou de ofertas dirigidas a crianças, no entanto, todas se 

encontravam fora do marco temporal definido, ficando, de igual modo, excluídas da 

amostragem aqui realizada.  

Passemos, então, à análise dos julgados encontrados.  

Diferentemente do que imaginávamos encontrar, não se trata apenas de casos 

eminentemente de direito privado em que algum consumidor ou alguma organização de 

proteção da infância ou dos consumidores tivesse intentado as ações com vistas a obter a 

suspensão dos anúncios ou a reparação de danos decorrentes de sua veiculação. Dois dos 

citados processos tratam de ações em que se busca anular autos de infrações lavrados pelo 

PROCON em detrimento das empresas, sob o fundamento de que teriam violado o art. 

37, §2º, do Código de Defesa do Consumidor, que regula, como visto, a publicidade 

abusiva. 
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Insurgindo-se contra as multas, os anunciantes manejaram ações anulatórias, as 

quais foram julgadas na primeira instância e, em seguida, remetidas ao Tribunal, mais 

precisamente às Câmaras de Direito Público, sendo que, para julgamento da subsistência 

dos autos, os desembargadores precisaram enfrentar a ocorrência de violação de direitos 

da criança ou do adolescente, de forma que a matéria de fundo atinente aos direitos do 

consumidor e das crianças findaram por ser enfrentados, sendo que, em ambos, foi 

afastada a ocorrência de publicidade enganosa, acatando-se a tese de que as campanhas 

não se voltavam ao público infantil e, portanto, não eram capazes de lhes explorar a 

reduzida capacidade de compreensão.  

Vejamos:  

Ementa: 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. (TJSP, 1ª Câmara de Direito Público, Apelação nº 

0025180- 44.2009.8.26.0053, Apelante FUNDAÇAO DE PROTEÇAO E 

DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON, Apelado SADIA S A, Julgado em 

27 de novembro de 2012). 

 
Ementa: Apelação Cível Ação Anulatória Multa aplicada pelo PROCON/SP  

Propaganda abusiva direcionada ao público infantil e ausência de informação 

ostensiva e adequada sobre o custo para envio de mensagem (SMS) para 

participação em promoção Abusividade não demonstrada Ausência de ofensa 

ao artigo 32, § 2°, do CDC Ausência de informação demonstrada Infração ao 

disposto no artigo 31 do CDC configurada Manutenção da penalidade relativa 

à segunda infração apenas - Aplicação de penalidade na forma dos artigos 56, 

inciso I, e 57, da Lei nº 8.078/1990 e Portaria Normativa do PROCON - 

Sentença parcialmente reformada Recurso da ré parcialmente provido para 

afastar a anulação da multa relativa à infração ao artigo 31 do CDC. (TJSP, 5ª 

Câmara de Direito Público, Apelação Cível nº 0035929-18.2012.8.26.0053, 

Apelante: FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 

DE SÃO PAULO - PROCON/SP, Apelada: NESTLÉ BRASIL LTDA. 

Julgado em 21 de outubro de 2012). 

 

Fizemos acima detida avaliação acerca da publicidade de produtos com alto teor 

de açúcar, gordura e baixo teor nutricional dirigidas a criança e muito embora seja assunto 

de maior relevância para os profissionais de saúde, sua importância foi menosprezada nos 
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julgados, ao argumento de que inexistia abusividade em veicular campanhas dessa 

natureza para crianças.  

O terceiro julgado consistiu em um Agravo de Instrumento contra decisão 

interlocutória proferida nos autos de Ação Civil Pública em que se indeferiu a liminar 

para suspender o merchandising nos programas e novelas do SBT, empresa demandada. 

A ação foi proposta pela Fundação Procon, argumentando que, durante a exibição de 

programas voltados ao público infantil, como Carrossel, estariam sendo veiculadas 

campanhas publicitárias do tipo merchandising, em que personagens da novela 

utilizavam determinados produtos, com vistas à divulgação das marcas anunciantes. 

Atendo-se a questões de ordem processual, o TJSP negou seguimento ao Agravo de 

Instrumento em razão da incompetência das Câmaras de Direito Público para apreciação 

de matérias atinentes a relação de consumo, de caráter privado. Nesse caso, portanto, a 

Corte não enfrentou o mérito da violação a direitos da criança ou do consumidor, muito 

embora fosse este o objeto do agravo de instrumento.  

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPAGANDA 

ABUSIVA Veiculação de propaganda considerada abusiva em telenovela 

dirigida ao público infantil Matéria de competência de uma das Câmaras de 

Direito Privado Recurso não conhecido. Remessa dos autos à Seção de Direito 

Privado. (TJSP, Câmara de Direito Público, Agravo de Instrumento nº 

0128628-56.2013.8.26.0000, Agravante: Sistema Brasileiro de Televisão – 

SBT).  

O mais importante acórdão localizado no TJSP trata de uma Ação Civil Pública 

proposta pelo Ministério Público de São Paulo, em que se questionava a prática de venda 

casada pela Bauducco, em razão de promoção veiculada na época do lançamento do filme 

Shrek Terceiro. Segundo a oferta intitulada “É hora do Shrek”, a cada cinco embalagens 

de produtos da linha Gulosos Bauducco, pagando-se a importância de R$ 5,00 o 

consumidor tinha direito à aquisição de um relógio do filme.  

Segundo o MP, tratava-se de venda casada pois a compra do relógio estava 

condicionada à dos biscoitos. O pedido foi julgado improcedente na primeira instância, 

mas a sentença foi reformada pela Corte, que condenou a Pandurata a se abster de adotar 

prática comercial que condicionasse a aquisição de um bem ou serviço à compra de algum 

de seus produtos e não mais promover campanha de publicidade para as crianças, sob 

pena de multa de 50 mil reais. O TJ, por unanimidade, condenou a empresa ao pagamento 

de 300 mil reais de indenização pelos danos causados à sociedade pela campanha 

publicitária veiculada em 2007.  
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Ação Civil Pública Publicidade voltada ao público infantil Venda casada 

caracterizada Aquisição dos relógios condicionada à compra de 05 produtos da 

linha “Gulosos” Campanha publicitária que infringe o artigo 37 do Código 

Brasileiro de Auto-Regulamentação Publicitária Utilização de verbos no 

imperativo inadequada Proibição pelo Conar do uso dessa linguagem em 

publicidade voltada às crianças Prática comum, que deve ser repudiada 

Publicidade considerada abusiva, que se aproveita da ingenuidade das crianças 

Sentença reformada Apelo provido Verbas sucumbenciais impostas à ré. 

(TJSP, 7ª Câmara de Direito Privado, Apelação nº 0342384-90.209.8.26.000, 

Apelante: Ministério Público de São Paulo, Apelado: Pandurata Alimentos 

Ltda, Relator Desembargador Ramon Mateo Jr, Julgado em 08/05/2013).  

 

No seu voto, o relator utilizou como parâmetro o Código do CONAR:  

 

Tal conduta vai de encontro ao disposto na alínea “e” do artigo 37 do Código 

supramencionado. Os responsáveis seriam verdadeiramente constrangidos 

pelas crianças e, ainda que se diga que eles têm o discernimento para dizer não, 

sabe-se que uma criança contrariada pode nos colocar em situações vexatórias. 

Além disso, o fato de uma criança não ter os relógios pode colocá-la em 

situação de inferioridade perante outras tantas que possuam a coleção. A 

ingenuidade e a inexperiência das crianças as tornam, muitas vezes, 

insensíveis, até cruéis com aqueles que são diferentes. A publicidade, então, 

pode ferir a alínea “d” do artigo 37. 

(...)  

No caso, ainda existe a questão da utilização de verbos no imperativo, ou seja, 

existe verdadeira ordem para que a criança adquira os produtos e colecione os 

relógios. O Conar repudia esse tipo de linguagem nas publicidades voltadas ao 

público infantil. 

 

Trata-se de importante precedente, em que parâmetros objetivos foram buscados 

pelo julgador e em que foram enfrentados aspectos importantes da publicidade dirigida à 

criança, como o estímulo ao consumo, o consumo de produtos de baixo teor nutricional, 

o fator amolação, entre outros, no entanto, entre a veiculação da campanha e o acórdão 

favorável à demanda ministerial passaram-se cerca de seis anos, de forma que as 

obrigações de não fazer impostas na decisão já não podem ser aplicadas a esta campanha 

específica que, na época, logrou aumentar o consumo dos produtos que veiculava e ofertar 

a venda dos pretensos brindes.  

A decisão em análise está em consonância com as conclusões dos estudiosos do 

tema e da sociedade de consumo:  

  

“(...) nota-se que a publicidade e a comunicação mercadológica – com seus 

apelos emocionais – continuam sendo técnicas essenciais à manutenção do 

status quo da sociedade de consumo e de sua ânsia consumista, em um modelo 

no qual se produz mais do que se necessita, do que se verdadeiramente quer e 

do que se pode consumir – inclusive sob o ponto de vista da disponibilidade 

de recursos naturais no planeta – mas em que se faz necessário o consumo para 

alimentar a lógica ainda presente de que o sistema político econômico vigente 

depende, para sua sobrevivência, da venda e compra de uma profusão de bens 

e serviços que estejam disponíveis no mercado” (HENRIQUES, 2014, p. 120).  
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A crítica anteriormente tecida, acerca da morosidade do sistema jurisdicional 

para o controle da publicidade, fica devidamente demonstrada neste caso, comprovando 

também a incompatibilidade entre o modelo de controle público centralizado no Poder 

Judiciário com a dinâmica e fluidez da televisão e da radiodifusão em geral, em que 

campanhas duram poucos dias ou semanas e são rapidamente substituídas, renovando de 

tempos em tempos a linguagem, a estética, e as técnicas utilizadas para atingir 

determinados públicos.  

O acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios dizia respeito 

a uma ação de indenização por danos morais coletivos proposta pelo Instituto de Defesa 

do Consumidor do Distrito Federal – Procon/DF em desfavor de duas empresas de um 

mesmo grupo econômico, do ramo de motéis, em razão da veiculação de publicidade 

através de outdoor exibindo conteúdo impróprio para crianças e adolescentes em via 

pública. Saliente-se que, a rigor, não se trata de publicidade voltada para o público infantil 

ou de produtos destinados a ele, no entanto, como todo o fundamento da decisão pautou-

se no desenvolvimento físico e psíquico da criança, na proteção aos valores familiares e 

na proteção integral da criança, entendemos que se enquadra no objetivo do presente 

trabalho. 

Restou assim ementado o acórdão em apreço:  

 

CIVIL E CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

COLETIVOS. AUSÊNCIA DE DANO INDENIZÁVEL. 

RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA.  

1. O dano moral coletivo caracteriza-se pelo fato de que o patrimônio 

valorativo de uma certa comunidade, idealmente considerado, foi agredido de 

maneira absolutamente injustificável do ponto de vista jurídico; quer isso dizer, 

em última instância, que se feriu a própria cultura, em seu aspecto imaterial. 

2. O Código de Defesa do Consumidor veda a publicidade enganosa ou 

abusiva, a teor do seu artigo 37, § 2º, visando resguardar os consumidores de 

práticas contratuais abusivas.  

3. Consoante a base principiológica do Estatuto da Criança e do Adolescente, 

a proteção do seu desenvolvimento moral deve ser integral, merecendo 

repreensão estatal os anúncios publicitários que afrontem os direitos dos 

infantes.  

4. O fato de se tratar de responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas 

envolvidas não exime a parte autora de demonstrar o nexo de causalidade entre 

o ato ilícito e o dano moral coletivo experimentado.  

5. Não caracterizado o caráter obsceno ou pornográfico das fotografias 

veiculadas em outdoors, repele-se a responsabilização civil a título de danos 

morais coletivos em favor dos consumidores. 

6. Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT, 1ª Turma Cível, 

 Apelação Cível 20080110281773APC, Apelante INSTITUTO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON DF, Apelado(s) AFRODITE 

MOTEL EMPREENDIMENTOS LTDA E OUTROS, Relator 

Desembargador FLAVIO ROSTIROLA, Julgado em 13/12/2012).  
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Um outro acórdão, referente a processo julgado anteriormente ao recorte de 

tempo aqui levado a efeito, deve, no entanto, ser mencionado, pois traduz o que havia 

sido exposto em relação às desvantagens do sistema público de controle da publicidade.  

Tratava-se de campanha publicitária veiculada na Folha de São Paulo, em 

outubro de 1998, que resultou em auto de infração lavrado no ano seguinte e ação 

anulatória ajuizada em 2001, sendo que o recurso foi apreciado em 2011.  

Afirma o magistrado:  

 

É sempre conveniente ressaltar que o destinatário da prova é o julgador. Se 

este se considera satisfeito com os elementos constantes dos autos, não existe 

motivo a se procrastinar a outorga da prestação jurisdicional. Afinal, por 

publicação de 27 de outubro de 1998, sobreveio auto de infração lavrado em 

8.2.1999 e o processo teve início em 10 de outubro de 2001, há dez anos, 

portanto! Já é tempo de merecer uma resposta provisória - pois ainda existem 

3ª e 4º instâncias a serem vencidas. (TJSP, 1ª Câmara de Direito Público, 

Apelação Cível nº 9162226-86.2006.8.26.0000, Apelante EMPRESA FOLHA 

DA MANHA SA; Apelado FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO 

CONSUMIDOR – PROCON, Julgamento em 09 de agosto de 2011). 

 

A campanha publicitária em questão trazia modelos adolescentes vestidos com 

sacos plásticos, o que foi considerado pelo PROCON publicidade abusiva em razão de 

instigar comportamento perigoso, capaz de representar risco à vida das crianças e 

adolescentes a quem se dirigiam.  

Ou seja, quase treze anos após a veiculação da campanha ela veio a ser objeto 

de apreciação em sede de sentença e, em seguida, de acórdão, sendo que as crianças cujo 

direito teria sido em tese violado, há muito haviam deixado de pertencer a esta classe 

vulnerável em termos de compreensão da intenção do marketing. Há muito também a 

campanha havia se esgotado, pois os produtos anunciados, a estética utilizada, a marca 

divulgada, tudo isso podia nem mais existir ou suscitar qualquer apelo ao seu público 

após uma década de sua produção. 

No acórdão, o desembargador enfrentou não só a dificuldade da longa duração 

do processo, como também a questão acerca da classificação da atividade de criação 

publicitária como arte, albergada pelas garantias constitucionais da liberdade de 

expressão e criação artística.  

 

A arte só tem de ser livre e o artista não pode ser freado quando exprime sua 

visão de mundo. Aceite-se ou não seus parâmetros, sua escola ou a desfiliação 

de qualquer delas, o importante é que ele não seja obstado de produzir. 

Sob esta ótica, nada de absurdo na publicação autuada. Critique-se, aplauda-

se, repudie-se. Prestigie-se ou boicote-se. Apenas não se censure. Censura 
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nunca mais! foi o bordão a que os brasileiros se acostumaram neste início de 

século XXI. 

Preservar-se a autuação, tal como lançada, será restaurar a censura e afrontar o 

artigo 5o, inciso IX, da Constituição Federal, cuja dicção é enfática: 

"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: 

(...) 

IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de 

comunicação, independentemente de censura ou licença;" 

Configurada a natureza artística da divulgação contida na revista, banida 

qualquer modalidade de censura, na lição diuturnamente reiterada pela atual 

composição do Supremo Tribunal Federal, mostra-se inadequada e incabível a 

aplicação da penalidade à apelante. (TJSP, 1ª Câmara de Direito Público, 

Apelação Cível nº 9162226-86.2006.8.26.0000, Apelante EMPRESA FOLHA 

DA MANHA SA; Apelado FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO 

CONSUMIDOR – PROCON, Julgamento em 09 de agosto de 2011).  

 

A classificação da publicidade como criação artística e como livre expressão da 

consciência já foi criticada anteriormente, dado o seu caráter persuasivo e sua intenção 

de ofertar produtos e serviços, havendo o voto acima sido transcrito para demonstrar que 

a visão errônea do assunto continua sendo perpetrada no Judiciário brasileiro, dificultando 

o efetivo controle da publicidade abusiva ao argumento de que deve o publicitário ou 

anunciante ser livre para expor como lhe convier suas mercadorias ao público 

consumidor.  

Outro argumento presente em três dos julgados transcritos é o de que o público 

alvo da campanha não é o infantil e cabe aos responsáveis a limitação do que é visto pelas 

crianças, a quem o anúncio não se dirige. 

Saliente-se que o segundo acórdão transcrito, da ação proposta pela NESTLÉ 

em desfavor do PROCON, consistia em campanha comercial protagonizada pela 

apresentadora Xuxa, em que se ofertava como prêmio a participação dos vencedores do 

seu programa semanal e da gravação de seu DVD. Ora, não há dúvidas de que, embora o 

poder de compra esteja nas mãos dos pais e de que os produtos anunciados sejam 

consumidos tanto pelos adultos quanto pelas crianças, há na campanha que se utiliza de 

personalidade influente no mundo infantil, a quem sua imagem sempre foi associada, 

apelo voltado a este público que não pode ser desmerecido ao argumento de que o poder 

final de decisão é dos adultos, pois, não houvesse eficácia no anúncio dirigido a uma 

criança, utilizando-se elementos que lhe atingem, não teria o mercado investido nesta 

estratégia.  

Acreditar que os responsáveis legais são capazes de, por si só, enfrentar o forte 

apelo representado pela oferta de bens de consumo, serviços, marcas, estilos de vida e 
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tantas outras coisas com que temos sido bombardeados dia a dia é desconhecer o poder 

de persuasão e influência que as novas técnicas de marketing têm desenvolvido.  

 

Realmente, o consumidor, sozinho, não consegue fazer frente aos abusos 

massificados da publicidade. O fenômeno, por ser coletivo, não permite que 

cada consumidor, individualmente, se proteja contra os abusos e desvios 

publicitários. Ou se protege a todos, conjunta e indistintamente, ou não se 

resguarda ninguém. Qualquer intervenção estatal na matéria, em consequência, 

deverá levar em conta esta dimensão coletiva (BENJAMIM,1991, p.36). 

 

Afora isso, o fato de alguns pais e famílias conseguirem impor seus valores e 

interesses sobre o apelo da publicidade não impede que os órgãos de controle analisem a 

lesividade de determinado anúncio e imponham providências ao fornecedor que dela se 

utiliza, de forma que o argumento de que o produto não se destina exclusivamente a 

crianças, ainda que delas faça uso nas campanhas ou de personagens que lhes influenciam, 

não pode ser reiteradamente aplicado para afastar o controle da publicidade.  

Afirma-se que uma das vantagens do controle privado da publicidade é 

exatamente esta familiaridade dos “julgadores” com o tema, uma vez que se trata de 

controle corporativo, exercido em grande parte por membros do setor que compõem os 

conselhos de regulação. Assim, em tese, um publicitário, um diretor de criação de uma 

agência, entre outros profissionais que integrem um órgão regulador, ao analisar uma 

campanha, teria melhores condições de reconhecer os efeitos do anúncio, para quem se 

destinaria, se a linguagem utilizada é capaz de captar a atenção de um público distinto, 

entre outras características que poderiam levar ao reconhecimento da abusividade de um 

determinado anúncio.  

No entanto, o controle privado no Brasil não se apresenta tão eficiente. 

 

4.2 AUTORREGULAÇÃO 

 

Feito o diagnóstico do controle público judicial, passamos a avaliar o controle 

exercido pelo CONAR, órgão responsável pelo controle privado do ato publicitário.  No 

ano de 2012, o Conselho de Ética do CONAR apreciou trezentos e vinte e sete casos, dos 

quais quarenta e nove por suposta violação à seção que trata de Crianças e Adolescentes 

e onze em que as campanhas envolviam crianças ou atingiam direito seu por serem, por 

exemplo, exibidas durante o dia contendo apelo sexual.  
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Dentre os julgamentos atinentes aos direitos de crianças e adolescentes, houve 

vinte e cinco arquivamentos e trinta e cinco aplicações de alguma penalidade (sustação, 

alteração ou advertência ao anunciante).   

 

 

 

Quando tomados em conta apenas os julgamentos em que se alegava afronta à 

Seção específica de crianças e adolescentes, houve vinte e três arquivamentos e vinte e 

nove recomendações de aplicação de penalidades.  

 

15%
3%

82%

Processos julgados pelo Conselho de Ética 
em 2012

Seção Crianças e Jovens

Outras Seções afeitas a direitos
de crianças e jovens

Outras Seções NÃO afeitas a
direitos de crianças e jovens

42%

20%

33%

5%

Processos envolvendo direitos de crianças e 
adolescentes (2012) - Resultado dos 

julgamentos

Arquivamento

Penalidade de Sustação

Penalidade de Alteração

Penalidade de Advertência
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Já em 2013, foram levados ao Conselho de Ética do CONAR trezentos e dez 

casos de publicidade que, em tese, teriam violado algum dispositivo do Código de 

Autorregulação.  

Destes, vinte e sete foram autuados por afronta à Seção 11, que trata de “Crianças 

e Jovens” e outros vinte foram analisados sob a ótica da agressão às normas protetivas 

das crianças e jovens, embora hajam sido classificados em outras categorias, como 

“Identificação Publicitária”, “Segurança e Acidentes”.  

Destes quarenta e sete casos levados ao Conselho de Ética, vinte e dois foram 

arquivados e vinte e cinco foram julgados, com aplicação de alguma penalidade, sendo 

que doze resultaram em sustação do anúncio.  

 

47%

18%

31%

4%

Processos por violação à Seção Crianças e 
Jovens (2012)

Arquivamento

Penalidade de Sustação

Penalidade de Alteração

Penalidade de Advertência
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Da análise dos números, vemos que quase metade dos casos levados ao Conselho 

de Ética em 2013 foram arquivos, ao argumento de que não havia infração às normas do 

Código de Autorregulação Publicitária. Quando fazemos o recorte apenas dos processos 

autuados por afronta à Seção 11, que trata de Crianças e Jovens, relação equivalente se 

repete, já que quarenta e oito por cento dos processos findaram em arquivamento da 

reclamação. É semelhante também a aplicação de pena de sustação da campanha, já que, 

tomando por base todos os processos em que se discutiu violação de direitos a crianças e 

9%

6%

85%

Processos julgados pelo Conselho de Ética 
em 2013

Seção Crianças e Jovens

Outras Seções afeitas a
crianças e jovens

Outras Seções NÃO afeitas a
crianças e jovens
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Penalidade Alteração
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adolescentes, mesmo não enquadrados na respectiva seção, vinte e cinco por cento 

resultaram em sustação da campanha publicitária, ao passo em que foi determinada aos 

veículos a sustação da campanha em vinte e um por cento dos casos em que houve 

denúncia por violação expressa à Seção 11.  

 

 

 

Analisando os dados conjuntamente, o número de arquivamentos é ainda maior, 

correspondendo a 58% dos casos julgados pelo Conselho de Ética, ao passo em que em 

apenas vinte e dois processos, ou seja, 20% dos cento e sete julgados, houve decisão de 

sustação do anúncio lesivo aos direitos da criança e do adolescente.  

48%

22%

22%

8%

Processos por violação à Seção Crianças e 
Jovens - Resultados dos julgamentos

Arquivamento

Penalidades - Sustação

Penalidades - Alteração
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É possível concluir daí que o sistema de autorregulação conquistou mais 

credibilidade dos consumidores e dos agentes do setor, pois, enquanto localizados apenas 

cinco processos envolvendo Publicidade e Criança nos Tribunais de Justiça, cento e sete 

casos foram levados à análise do CONAR, dentre os quais sessenta e um resultaram de 

queixas (levadas pelo consumidor). É bem verdade que o sistema público não se compõe 

apenas do Judiciário, havendo instituições como o Procon que também têm competência 

para autuar empresas em casos de publicidade abusiva, no entanto, estes órgãos não 

dispõem de consulta on line por tema de publicidade abusiva dirigida à criança, não sendo 

possível ter acesso remotamente aos dados das reclamações envolvendo casos desta 

natureza junto aos Procons dos estados. 

Os mesmos dados foram analisados, com auxílio do Laboratório de Estatística 

Aplicada da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, utilizando-se o ambiente R, 

que é uma linguagem e um ambiente de desenvolvimento utilizado para cálculos 

estatísticos e gráficos e que faz uso da tecnologia de software livre.  

Foi aplicado o  teste de Kruskal-Wallis, um teste não paramétrico utilizado na 

comparação de amostras independentes e que se aplica quando se deseja investigar se há 

diferença entre as amostras utilizando valores numéricos agrupados. A hipótese a ser 

testada foi se o número de arquivamentos e de processos em que houve aplicação de 

penalidades era igual para efeitos estatísticos. Caso a resposta fosse positiva, estaria 

corroborada a conclusão de que o número de processos envolvendo controle de 

25%

33%

28%

14%

Análise conjunta dos casos envolvendo 
Direitos da Criança e do Adolescente (2012 e 

2013)

Seção Criança e Jovens -
Arquivados

Outras Seções - Arquivados

Seção Criança e Jovens -
Penalidades

Outras Seções - Penalidades
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publicidade em que há penalidade ao anunciante não é expressivo e, portanto, não temos 

por parte do CONAR um controle eficiente e seguro. Para que tal conclusão se 

confirmasse, seria necessário que o p-valor fosse superior a alfa, tomado alfa como 0,05, 

que equivale a cinco por cento e, portanto, a uma confiabilidade de noventa e cinco por 

cento. Ou seja, p-valor < α rejeitaria H0, que correspondia a Ar=P, onde Ar são os 

processos arquivados e P aqueles em que houve penalidades.  

Aplicado o teste, em que os valores de X correspondem aos arquivamentos e 

aplicações de penalidade x=c(25, 22, 35, 25) e os de y y=c(1, 1, 2, 2), respectivamente, 

aos anos de 2012 e 2013, foi obtido o seguinte resultado: Kruskal-Wallis chi-squared = 

1.5, df = 1, p-value = 0.2207. Ou seja, o p-value é 0,2207, superior a 0,05 e, portanto, não 

há evidencias para se rejeitar H0, ou seja, não há provas significantes para dizer que o 

número de processos arquivados seja diferente do número de processos penalizados. 

Os mesmos dados foram submetidos a um teste Chi quadrado (Qui Quadrado), 

que é também um tipo de teste não paramétrico utilizado para comprovar proporções entre 

duas variáveis nominais, analisando a divergência entre as frequências observadas em 

determinado evento.  

Para tanto, foram adotadas as seguintes variáveis: H0 (o fato de uma denúncia 

envolver direitos da criança não tem associação com receber punição) e H1 (Há relação 

entre a denúncia envolver ofensa ao Código do CONAR relativa a crianças e a existência 

de punição). Utilizando-se o R, foi encontrado p-valor igual a 0,36 e, portanto, maior que 

α (0,05), de forma que, segundo o teste, não há evidencias para se rejeitar H0. Logo, é 

possível afirmar com 95% de confiança que o CONAR não está sendo eficaz quanto as 

punições a estes tipos de processos. 

Questionamos, a partir do resultado destas análises, se há efetividade no controle 

da publicidade voltada à criança, de publicidade de produtos infantis ou que usem 

crianças nos anúncios para mercadorias voltadas aos adultos. No nosso entender, o 

sistema brasileiro veda a publicidade dirigida à criança, pois trata como abusiva aquela 

que se beneficie da deficiência de julgamento da criança, o que ocorre, segundo a maioria 

dos estudos, para todas as crianças até 12 anos de idade, que são incapazes de 

compreender a intenção persuasiva da publicidade, de diferenciá-la dos programas de 

televisão e rádio, de separar ficção e realidade.  

Fosse nosso controle efetivo, poder-se-ia relevar a proibição legal, no entanto, 

os dados do CONAR e dos TJs apreciados demonstram que não é. De todas as 

reclamações autuadas junto aos três órgãos julgadores em 2012 e 2013, apenas vinte por 
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cento resultaram na suspensão da campanha, mais da metade foi arquivada na instância 

administrativa e quase todas foram extintas ou julgadas improcedentes para afastar a 

abusividade da campanha no Judiciário, com exceção de uma em que houve condenação 

proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. O controle consentâneo com a regra do 

CDC resultaria em identificação da campanha publicitária dirigida à criança e sua 

consequente exclusão do sistema comercial, e não na criação de parâmetros para avaliar, 

de forma subjetiva, quais das campanhas veiculadas afrontam valores que o julgador 

entende como violadores do desenvolvimento infantil.  

Cumpre levar em consideração que das quarenta e sete representações apreciadas 

pelo CONAR, trinta e quatro partiram de consumidores ou organizações de 

consumidores, uma de empresa, nove do próprio CONAR e três do Conselho Superior do 

CONAR, em razão de ofícios recebidos do Ministério Público. Ou seja, quase oitenta por 

cento das representações advieram da sociedade civil e do MP, que, de alguma forma, 

sentiram-se afetados pelo conteúdo das campanhas denunciadas e que, apesar disso, 

resultaram em arquivamento na metade dos casos.  

 

4.3 DIAGNÓSTICO DO CONTROLE  

 

Concluímos, assim, nos termos que foram delineados na introdução do trabalho, 

que há uma clara relação entre as variáveis propostas, de maior controle da publicidade 

frente à maior proteção dos interesses da criança. Os processos julgados pelo Poder 

Judiciário autorizam a conclusão de que o controle público é praticamente inexistente. 

Em dois anos, como dito, apenas cinco processos envolvendo o tema foram localizados e 

em apenas um deles o resultado foi favorável à limitação da atividade publicitária. No 

controle privado, quase metade dos casos levados à análise do conselho foi arquivada e, 

dos que foram julgados, apenas cerca de 20% resultou em sustação da campanha. Por 

conseguinte, a grande maioria dos casos levados ao CONAR, pode-se concluir, teve como 

resultado o julgamento subjetivo dos conselheiros, vendo se, em cada caso, houve ou não 

violação de valores que compreendem relacionados à proteção à infância ou de lesão aos 

seus direitos, quando, em verdade, o controle deveria restringir-se a identificar se o alvo 

da campanha é a criança ou se dela está se valendo o anunciante para criar demandas de 

consumo para as famílias, em razão de seu estágio peculiar de desenvolvimento como 

cidadão.  



113 

 

 

 

O fio condutor que podemos encontrar em todos os julgados, sejam de caráter 

público ou privado, é a análise, pelo próprio julgador, do que ele entender ser causador 

de lesão a valores intrincados com a proteção da criança, muito embora a lei consumerista 

não preveja tais minúcias. Vimos que alguns projetos de lei, assim como o Código de 

Autorregulamentação Publicitária, propõem parâmetros de conduta a serem tidos como 

violadores dos deveres impostos aos anunciantes. Houve, inclusive, casos em que o Poder 

Judiciário se valeu dos parâmetros interpretativos propostos no Código do CONAR para 

reconhecer ou afastar a abusividade da conduta do anunciante, como se fosse necessário, 

apesar da constatação de que o anúncio vale-se de crianças ou a elas se dirige, apreciar, 

caso a caso, a ocorrência ou não da violação ao direito da criança.  

  Como já largamente analisado, a melhor interpretação extraída do ECA é a de 

que a abusividade encontra-se na campanha publicitária que se valha da menor 

capacidade de julgamento da criança, o que lhe é intrínseco, pela sua peculiar condição 

de desenvolvimento, e não pelo conteúdo específico que lhe está sendo exposto.   

É neste sentido, por exemplo, que vem à lume normas como a Resolução nº 163, 

do CONANDA, que fornece parâmetros objetivos a serem observados pelo órgão de 

controle, seja o Judiciário, o Procon, o CONAR, ou qualquer outra entidade que esteja 

incumbida da proteção à infância ou ao consumidor.  

Quando dissemos acima que não havia parâmetros objetivos delimitando o 

conceito de publicidade abusiva dirigida à criança, referimo-nos a critérios impostos no 

CDC ou em outra lei ordinária. Isso porque, recentemente, o CONANDA editou a 

Resolução de nº 163, após aprovação unânime da assembleia realizada em março de 2014.  

Segundo esta resolução, são abusivas a publicidade e a comunicação 

mercadológica dirigidas à criança, na esteira da interpretação acima defendida e que 

decorre da análise sistemática da proteção ao consumidor e à infância no ordenamento 

brasileiro. 

O CONANDA atua como instância de formulação, deliberação e controle de 

políticas públicas e, no exercício destas funções, fiscaliza o cumprimento das normas e a 

atuação de todo o Sistema de Garantias dos Direitos da Criança e do Adolescente no 

Brasil, integrado por toda a sociedade e as instâncias do Estado, podendo, nos termos da 

lei que o criou, “elaborar as normas gerais da política nacional de atendimento dos direitos 

da criança e do adolescente”. 

Por conseguinte, a sobredita resolução encontra-se incluída na competência do 

CONANDA, apesar das críticas que lhe foram feitas no sentido de haver extrapolado seus 
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poderes (como na Nota Pública emitida por diversas entidades como a Associação 

Brasileira de Anunciantes, a Associação Brasileira de Agências de Publicidade, entre 

outras).  

Além do mais, suas resoluções têm força normativa e vinculante, por serem 

normas de caráter primário, consoante previsto no art. 59, da Constituição da República. 

Idêntica natureza têm as resoluções do CONAMA – Conselho Nacional do Meio 

Ambiente e do CNJ – Conselho Nacional de Justiça, algumas das quais já foram objeto 

de análise pelo Judiciário, como no Julgamento do Recurso Especial nº 994.881 - SC 

(2007/0236340-0) do Superior Tribunal de Justiça, em que se decidiu que 

 

 “(...) possui o Conama autorização legal para editar resoluções que visem à 

proteção do meio ambiente e dos recursos naturais, inclusive mediante a 

fixação de parâmetros, definições e limites de Áreas de Preservação 

Permanente” (STJ, Resp nº 994.881 – SC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, 

Primeira Turma, julgado em 16.12.2008) 

 

No mesmo sentido:  

 

Possui o CONAMA autorização legal para editar resoluções que visem à 

proteção das reservas ecológicas, entendidas como as áreas de preservação 

permanentes existentes às margens dos lagos formados por hidrelétricas. 

Consistem elas em normas de caráter geral, às quais devem estar vinculadas as 

normas estaduais e municipais, nos termos do artigo 24, inciso VI e §§ 1º e 4º, 

da Constituição Federal e do artigo 6º, incisos IV e V, e § § 1º e 2º, da Lei n. 

6.938/81. (STJ, Resp 194.617/PR, Rel. Ministro Franciulli Netto, Segunda  

Turma, julgado em 16.4.2002, DJ 1.7.2002) 

 

Quanto às resoluções do Conselho Nacional de Justiça, algumas discussões 

alcançaram grande repercussão como a constitucionalidade da Resolução nº 07, que 

versava sobre nepotismo, a qual foi objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade e de 

Ação Declaratória de Constitucionalidade, havendo sido proferido nesta última o seguinte 

julgamento: 

  

A Resolução nº 07/05 se dota, ainda, de caráter normativo primário, dado que 

arranca diretamente do § 4º do art. 103-B da Carta-cidadã e tem como 

finalidade debulhar os próprios conteúdos lógicos dos princípios 

constitucionais de centrada regência de toda a atividade administrativa do 

Estado, especialmente o da impessoalidade, o da eficiência, o da igualdade e o 

da moralidade. (STF, Pleno, ADC 12 MC / DF, MEDIDA CAUTELAR NA 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE, Relator(a):  

Min. CARLOS BRITTO, Julgamento:  16/02/2006) 
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Em conformidade com as resoluções acima referidas, a do CONANDA apenas 

explicita práticas que caracterizam a publicidade e a comunicação mercadológica 

dirigidas à criança, as quais, em última análise, já estavam enquadradas no Código de 

Defesa do Consumidor, quando este tachou de abusiva a publicidade que se aproveitasse 

da deficiência de julgamento da criança. Assim, a imputada vagueza e indeterminação do 

conceito de publicidade abusiva estaria finalmente suprida pela resolução do CONANDA 

que especifica critérios objetivos para a aplicação da regra do CDC.  

Existem, ademais, algumas regras da ANVISA afeitas à publicidade destinada à 

criança ou de produtos infantis, como é o caso da NBCAL, a Norma Brasileira de 

Comercialização de Alimentos para Crianças de 1ª Infância, Bicos, Chupetas e 

Mamadeiras. A NBCAL é formada pela Portaria 2051/2001; pelas Resoluções RDC 

222/2002 e 221/2002, além da Lei 11.265/2006 e se destina a regular a promoção 

comercial e a rotulagem de alimentos e produtos destinados a recém-nascidos e crianças 

até três anos de idade, com o objetivo de promover o uso correto de produtos como leites, 

papinhas, chupetas e mamadeiras, de forma a não prejudicar a prática do aleitamento 

materno.  

A NBCAL surgiu a partir de um compromisso assumido pelo Brasil na 

Assembleia Mundial de Saúde em 1981, juntamente com 118 países, no sentido de 

implementar o Código Internacional de Mercadização de Substitutos do Lei Materno.  

Em que pese regular a comercialização de diversos produtos, inclusive a maneira 

como são anunciados ou expostos nos estabelecimentos comerciais, a sobredita norma 

continua em vigor sem arguição de ilegalidade ou inconstitucionalidade.  

Outras normas emanadas do mesmo órgão não encontraram igual aceitação de 

alguns grupos da sociedade, especialmente anunciantes e publicitários ligados ao setor do 

marketing infantil.  

É o caso da RDC 24/10, que dispunha sobre oferta, propaganda publicitária e 

outras práticas correlatas referentes a alimentos considerados de baixo teor nutricional ou 

que contivessem elevada quantidade de açúcar, gordura trans e sódio. A norma foi objeto 

de ação judicial proposta pela Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação, em 

que foi concedida liminar para sua suspensão, sendo tal decisão ratificada em primeira e 

segunda instâncias, sob o fundamento de que a Agência haveria ferido o princípio da 

legalidade, regulando, por meio de portaria, matéria que deveria ser disciplinada por Lei 

Federal, nos termos do art. 220, §3°, da Constituição.  
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A diferença de tratamento das duas normas é patente e inexplicável. A 

competência regulamentar da ANVISA decorre da Lei 9.782/99, que confere à Agência 

poder de controlar, fiscalizar, acompanhar, sob o prisma da legislação sanitária, a 

propaganda e publicidade de produtos submetidos ao regime de vigilância sanitária, entre 

os quais se encontram exatamente alimentos, bebidas, insumos, embalagens e aditivos 

alimentares. A mesma lei concedeu à ANVISA o poder de normatizar produtos e serviços 

que envolvam risco à saúde pública, onde está abrangida a publicidade comercial de 

produtos e serviços potencialmente lesivos à saúde pública.  

Os efeitos para a saúde, especialmente das crianças, em consequência do 

consumo dos alimentos cuja oferta era regulada pela RDC 24/10 tem sido discutidos em 

todo o mundo e estão comprovados por estudos de respeitadas entidades, entre os quais 

da Associação Americana de Pediatria. 

Assim como na resolução do CONANDA, pode-se entender que a ANVISA, 

dentro de sua atribuição de promover a saúde da população, estava simplesmente 

regulamentando uma norma já existente, qual seja, o Código de Defesa do Consumidor, 

mais especificamente seus arts. 6, III, garantindo ao consumidor o pleno direito à 

informação através, entre outras providências, da aposição no rótulo do conteúdo 

nutricional e dos riscos decorrentes do consumo de alimentos que contenham elevado teor 

de sódio, açúcar, gordura trans ou baixo valor nutricional, ou do art. 37, da Lei 8078/90, 

quando trata da publicidade abusiva por desrespeito à capacidade de julgamento da 

criança.   

É a crítica também tecida por LEAL e BARBOSA:  

 

A iniciativa da Anvisa, ainda que tímida, merecia melhor destino. 

Convém pontuar que o regramento do tema publicidade de alimentos e 

bebidas de baixo teor nutricional não está circunscrito à aplicação da 

Lei 9.782/99, já que o CDC, ao dispor sobre o direito básico do 

consumidor à informação, afigura-se como norma importante para 

resolver o caso, principalmente por estabelecer – como forma de 

concretização do princípio da boa-fé objetiva – que o fornecedor deve 

proporcionar a informação. Não houve qualquer referência a esse 

diploma legal por ocasião da fundamentação, ignorando-se, dessa feita, 

os artigos que tutelam a informação e a saúde do consumidor. Não 

houve qualquer tentativa de diálogo de fontes dirigido à efetiva 

proteção das crianças e dos consumidores. Houve, apenas e tão 

somente, solução burocrática e estranha à Constituição Federal. (LEAL; 

BARBOSA, 2014, p. 51)  

 

As mesmas autoras expõem a contradição no tratamento do assunto quando o 

Poder Judiciário declara inconstitucional Resolução da Anvisa ao argumento de que 
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extrapola sua atribuição ao passo em que o Governador do Estado de São Paulo veta o 

Projeto de Lei 193, de 2008, que tratava de propaganda comercial, ao argumento de que 

tal assunto era privativo de lei federal e de disciplina pela ANVISA. Não fosse suficiente 

a impropriedade desses fundamentos, lembram as autoras que está em vigor, no 

Município de São Paulo, a Lei Cidade Limpa, que regula os anúncios publicitários e a 

apontada poluição visual naquela cidade, impedindo, entre outras coisas, a colocação de 

anúncios em determinados locais. Tal lei, embora trate de oferta publicitária e de 

anúncios, independentemente do seu público alvo, nunca foi declarada inconstitucional 

por vício de iniciativa, impondo-se o questionamento sobre os reais motivos que levam 

alguns entes a rejeitar as tentativas de controle e limitação do ato publicitário dirigido a 

crianças e silenciar sobre outros temas de igual relevância (LEAL; BARBOSA, 2014, p. 

51).   

Retomando a análise da Resolução do CONANDA, ainda em vigor apesar das 

diversas tentativas de desqualifica-la como instrumento legítimo de regulação do tema, 

assegura a sobredita portaria que são consideradas práticas através das quais se reputa que 

um anúncio mercadológico se volta à persuasão da criança as seguintes:  

 

I - linguagem infantil, efeitos especiais e excesso de cores; 

II - trilhas sonoras de músicas infantis ou cantadas por vozes de criança; 

III - representação de criança; 

IV - pessoas ou celebridades com apelo ao público infantil; 

V - personagens ou apresentadores infantis; 

VI - desenho animado ou de animação; 

VII - bonecos ou similares; 

VIII - promoção com distribuição de prêmios ou de brindes 

colecionáveis ou com apelos ao público infantil; e 

IX - promoção com competições ou jogos com apelo ao público infantil. 

 

Contrapondo-se os aspectos descritos na resolução do CONANDA e os cinco 

processos julgados pelos Tribunais de Justiça ter-se-ia que no processo movido em face 

da Nestlé foi empregada pessoa ou celebridade com apelo ao público infantil (IV) ou 

apresentadora infantil (Xuxa) (V), o que levaria à proibição de veiculação do anúncio; no 

processo do SBT, do mesmo modo, além dos personagens infantis, já que a campanha foi 

veiculada em forma de merchandising no programa Carrossel, trata-se de promoção com 

apelo ao público infantil (IX). No processo da SADIA, a campanha anunciava bonecos 

colecionáveis obtidos a partir da aquisição de produtos alimentícios de baixo teor 

nutricional, o que enquadraria o anúncio no inciso VIII. Por fim, o processo que tramitou 

perante o TJDFT não estaria enquadrado em nenhuma dessas hipóteses, no entanto, de 
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igual modo poderia resultar em suspensão do anúncio por inadequação da exibição de 

mensagem erótica em via pública. Saliente-se, por outro lado, que já havíamos adiantado 

que não se tratava propriamente de um anúncio dirigido a crianças, mas sim de uma 

comunicação mercadológica à qual elas podiam estar expostas, mas que não lhes 

comunicava diretamente.  

Em sendo assim, é de se considerar que, aplicados parâmetros objetivos, os quais 

não podem ser extraídos da própria lei, mas que foram detalhados em resolução do 

CONANDA, seria possível a interpretação protetiva das ofertas publicitárias dirigidas a 

crianças, no entanto, os julgadores optaram por adentrar parâmetros subjetivos e deixar 

de apreciar os casos ou afastar as penalidades, ao argumento de que não vislumbravam 

ofensa a dignidade do público infantil, muito embora, em alguns casos, expressamente 

reconhecessem o apelo a elas dirigido pelo anúncio.  

O já referido Projeto de Lei nº 5.921, que angariou apoio de algumas entidades 

que militam na área da publicidade dirigida à criança, como o Instituto Alana, também 

propõe a imposição, por lei, de parâmetros através dos quais seria possível identificar a 

publicidade a ser tida como abusiva:  

 

Art. 4º Considera-se, para os fins desta lei, abusiva a publicidade 

dirigida a crianças e adolescentes que contenha ao menos um dos 

seguintes elementos: 

I – anúncio de produto, prática ou serviço sabidamente destinado ao 

consumo por crianças ou adolescentes, ou que tenha algum desses 

grupos como seu maior público consumidor; 

II – linguagem infantil; 

III – personalidades, personagens ou qualquer outro elemento 

reconhecível como pertencente ao universo de produtos culturais 

destinados a crianças e adolescentes; 

IV – desenho animado ou de animação; 

V – promoção com distribuição de prêmios ou de brindes colecionáveis 

com apelo ao público infantil; 

VI – promoção com competições ou jogos com apelo ao público 

infantil; 

VII – trilhas sonoras compostas por música infantil ou cantada por 

vozes de crianças; 

VIII – utilização de personagem, real ou animado, reconhecível como 

criança. 

Art. 5º A publicidade de produtos, práticas e serviços que possam ser 

nocivos à saúde física e mental de crianças ou adolescentes, assim 

definida no art. 3º desta lei, deve atender aos seguintes requisitos: 

I – não conter qualquer dos elementos presentes em publicidade 

destinada a crianças e adolescentes, em especial aqueles elencados no 

art. 4º desta lei; 

II – não ser veiculada em publicações, programas, sítios na internet ou 

qualquer outro produto midiático que seja destinado a crianças e 

adolescentes; 
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III - conter cláusula de advertência, facilmente identificável, 

informando que o consumo do produto, prática ou serviço anunciado 

pode ser nocivo à saúde física e mental de crianças e adolescentes. 

 

Assim como na análise feita acima, com base na resolução do CONANDA, se 

esta norma já houvesse sido promulgada em vez de se encontrar em tramitação na Câmara 

dos Deputados há mais de uma década, o magistrado que se deparasse com uma demanda 

envolvendo publicidade e criança e as entidades que integram o Sistema Nacional de 

Defesa do Consumidor ao formularem denúncias para suspensão de determinada 

campanha teriam mais segurança para delimitação dos conceitos e poderiam enquadrar 

as supostas violações em condutas objetivamente reguladas e repreendidas pelos sistemas 

de proteção à infância e ao consumidor.  

Não é possível fazer igual aprofundamento relação aos casos apreciados pelo 

CONAR, em razão de a consulta de processos não dispor do relatório integral dos 

processos ou mesmo da peça de reclamação, não sendo possível que se conheçam 

detalhadamente os fatos que ensejaram as denúncias.  

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No Brasil, a publicidade dirigida à criança pode sofrer regulação por parte do 

Estado, em que os órgãos públicos fiscalizam o cumprimento das regras de direito 

público, em especial as do Código de Defesa do Consumidor e pode também ser regulada 

por órgãos privados como o CONAR, aplicando-se as regras de seu Código de 

Autorregulação Publicitária.  

Ocorre que assistir à televisão por alguns minutos ou ler publicações impressas 

destinadas ao público mais jovem são suficientes para se comprovar que ele ocupa uma 

fatia significativa do mercado publicitário. Ora como modelos em campanhas dos 

produtos mais variados, muitas vezes destinados a adultos, ora também como público-

alvo de produtos pensados especificamente para eles.  

Essas campanhas, além de influenciar os hábitos de consumo desse público, 

direcionando suas escolhas, são capazes de criar nessas pessoas, ainda em 

desenvolvimento, desejos por produtos e bens desnecessários, sentimentos de 

inferioridade diante daquelas que podem adquirir determinados produtos que elas não 
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podem ou diante daquelas que melhor se enquadram no perfil dos modelos que lhes são 

mostrados nos comerciais, entre tantos outros efeitos analisados ao longo do trabalho.   

Além dos tantos valores e hábitos transmitidos através dos anúncios 

publicitários, o consumismo, por si só, já é nocivo o suficiente para que seu estímulo seja 

evitado. O maior objetivo da publicidade é influenciar a escolha sem que os consumidores 

tomem consciência dessa influência que é exercida sobre eles e nesse jogo cria demandas, 

desejos, ambições antes inexistentes e na maior parte das vezes incompatíveis com 

valores positivos para a sociedade como um todo. O consumo consciente envolve não 

somente o uso racional dos recursos financeiros de uma pessoa, de uma família, adequado 

as suas reais necessidades, mas também, o uso racional dos recursos naturais, o cuidado 

com a saúde, e a escolha dos produtos e empresas cuja atuação política pauta-se por 

valores como desenvolvimento sustentável, respeito às relações de trabalho e à dignidade 

do consumidor.  

Em que pese o risco de parecer um conservadorismo exacerbado, é necessário 

admitir que quando o assunto é o impacto da mídia comercial e da publicidade sobre as 

crianças, a maior preocupação é a respeito dos valores que elas transmitem juntamente 

com os produtos que ofertam.  

O conteúdo da mídia propaga os valores daqueles no controle do veículo, ainda 

que muito comumente não se consiga reconhecer conscientemente quais são. O que é 

exposto na mídia, e, em consequência, também na publicidade, é um reflexo daqueles que 

a produzem e a financiam. Cada palavra, imagem, música, ambiente escolhido para a 

veiculação de uma campanha é cuidadosamente pensando e as consequências de seu 

emprego muito bem avaliadas antes de ela ser exibida. O mercado publicitário a cada ano 

melhor se prepara para alcançar os objetivos ao anunciar para o público infantil, por isso 

o discurso paternalista de que o controle do mercado publicitário é desnecessário, já que 

cabe aos responsáveis legais a decisão final sobre a compra ou não de determinado 

produto mostra-se deslocado da realidade. O poder de resistência das famílias frente às 

desenvolvidas e cada vez mais aprimoradas técnicas de marketing é insuficiente para, 

sozinho, enfrentar a indústria voltada para o público infantil. 

Além do mais, nosso ordenamento jurídico, ao tratar da infância, considera-a 

como prioridade absoluta e impõe a todos, sociedade, Estado e mercado o dever de 

resguardar-lhes o melhor interesse. 

Concluímos, no entanto, que essa tríade de responsabilidade e as normas 

protetivas da infância e do consumidor hoje existentes no ordenamento pátrio não têm 
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sido satisfatórias a resguardar o interesse da criança frente à exploração da publicidade. 

O controle do ato publicitário após sua veiculação mostra-se insuficiente para prover uma 

proteção efetiva em face da publicidade, pois, como foi visto, um pequeno percentual dos 

anúncios é realmente suspenso ou banido do ar, em caso de atuação do CONAR, 

responsável pelo controle corporativo da publicidade. Quando se parte para o controle 

público exercido pelo Judiciário, as constatações são ainda mais desanimadoras, pois, em 

dois anos, apenas cinco processos foram localizados envolvendo controle da publicidade 

e apenas um deles teve condenação e enfrentamento das questões atinentes à violação dos 

direitos das crianças. Todos os demais foram arquivados por questões processuais ou 

julgados improcedentes, merecendo destaque o longo tempo de duração das ações, 

mostrando-se um meio completamente incompatível com a velocidade de difusão da 

informação e das campanhas publicitárias, que muitas vezes inspiram-se em um fato atual 

e são criadas para serem exibidas uma dezena de vezes ou durante um período muito 

específico de tempo, como a semana que antecede uma data festiva ou um evento de 

grande porte como a Copa do Mundo.  

Desse modo, quando é publicada a sentença de um processo movido em razão 

de desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor, no que atine à publicidade abusiva 

que se aproveita da especial condição de desenvolvimento da criança, a campanha já foi 

esquecida pelo público alvo e já atingiu seu objetivo de persuasão.  

Por essa razão, entendemos que a interpretação mais consonante com o sistema 

de proteção da infância e com as teorias mais abalizadas do desenvolvimento infantil é a 

de que o ordenamento brasileiro, na linha de países como a Suécia e algumas regiões do 

Canadá, proibiu a publicidade dirigida à criança, pois, como largamente esclarecido ao 

longo do trabalho, ela não tem capacidade de compreender o caráter persuasivo da 

publicidade e tampouco tem capacidade civil para ser alvo de uma oferta de realização de 

negócio jurídico e, portanto, não pode ser a destinatária dos anúncios. Todos as 

campanhas dirigidas a crianças estarão necessariamente explorando a sua peculiar 

condição de desenvolvimento. 

Não se quer com isso dizer que o Brasil proíbe a publicidade de produtos infantis, 

mas apenas que tais produtos devem ser anunciados a quem detém o poder de avaliação 

e a aptidão para compreender a oferta que lhe é dirigida, no caso os adultos. A essa 

providência deve somar-se o controle do conteúdo das mensagens publicitárias de acordo 

com a programação e veículo em que ela é inserida, evitando a exposição das crianças a 
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ofertas direcionadas a adultos, que possam causar-lhes prejuízos à saúde e ao 

desenvolvimento moral e psíquico.  

Temos, então, que a análise concreta do controle da publicidade comprova a 

ineficiência de sua atuação ou, ao menos, a insuficiência de um controle posterior à 

divulgação do ato para proteger o público infantil da exposição a valores incompatíveis 

com sua idade.  

Os projetos de lei em andamento, especialmente o substitutivo apresentado ao 

PL nº 5.921/2001, que buscam criar parâmetros objetivos para a identificação do ato 

publicitário lesivo à criança são fortes mecanismos para a sua proteção, pois impedem 

que, no controle do ato publicitário, o reconhecimento da abusividade esteja adstrito 

apenas a uma valoração subjetiva do magistrado ou do relator, o que tem levado, 

reiteradamente, a decisões pela improcedência dos pedidos indenizatórios e das ações de 

suspensão de atos reputados lesivos aos direitos da criança do ponto de vista da 

publicidade abusiva ao argumento de que, no entender do magistrado, o uso de 

determinado termo ou personagem não viola direitos ou atinge a integridade da criança.  

Em que pese a existência de um sistema jurídico voltado à proteção da criança e 

do consumidor, no nosso entender, apto a desempenhar o papel pensado pelo legislador, 

o caminho da inclusão de artigos específicos sobre o tema no Código de Defesa do 

Consumidor ou no Estatuto da Criança e do Adolescente reforça a tarefa dos que militam 

na área da infância e afasta as interpretações divergentes das regras referentes ao controle 

da publicidade existentes em nosso ordenamento.  
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