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Ref.: Representação – Denúncia de abusos no âmbito do 
consumo infantil. 

 
 
 
 
Ilustre Representante da Fundação PROCON, 
 
 
o Instituto Alana (docs. 1 a 3) vem, por meio desta, oferecer 
representação em face de toda a estratégia de marketing utilizada pela 
empresa Sucos Del Valle do Brasil Ltda. (“Del Valle”) na ‘Promoção Del 
Valle Espremidinhos (“Promoção”) para a comercialização de diversos 
produtos de sua fabricação, com a distribuição de cinco diferentes 
versões de bonecos de pano (doc. 4). 
 
 

I. Sobre o Instituto Alana. 
 

O Instituto Alana é uma organização sem fins lucrativos que 
desenvolve atividades educacionais, culturais, de fomento à articulação 
social e de defesa dos direitos da criança e do adolescente no âmbito 
das relações de consumo e perante o consumismo ao qual são expostos 
[www.institutoalana.org.br]. 
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Para divulgar e debater idéias sobre as questões relacionadas 
ao consumo de produtos e serviços por crianças e adolescentes, assim 
como para apontar meios de minimizar e prevenir os prejuízos 
decorrentes do marketing voltado ao público infanto-juvenil criou o 
Projeto Criança e Consumo [www.criancaeconsumo.org.br]. 
 

Por meio do Projeto Criança e Consumo, o Instituto Alana 
procura disponibilizar instrumentos de apoio e informações sobre os 
direitos do consumidor nas relações de consumo que envolvam crianças 
e adolescentes e acerca do impacto do consumismo na sua formação, 
fomentando a reflexão a respeito da força que a mídia e o marketing 
infanto-juvenil possuem na vida, nos hábitos e nos valores dessas 
pessoas ainda em formação. 
 

As grandes preocupações do Projeto Criança e Consumo são 
com os resultados apontados como conseqüência do investimento 
maciço na mercantilização da infância e da juventude, a saber: o 
consumismo, a incidência alarmante de obesidade infantil; a violência na 
juventude; a sexualidade precoce e irresponsável; o materialismo 
excessivo e o desgaste das relações sociais; dentre outros. 
 
 
II.  Abusos verificados na ‘Promoção Del Valle Espremidinhos’. 
 

No caso específico, o Instituto Alana insurge-se contra toda a 
estratégia de comunicação mercadológica1 utilizada para a 
comercialização dos produtos Del Valle, haja vista a constatação de 
abusos desmedidos perpetrados em face do público infantil na 
‘Promoção Del Valle Espremidinhos’2. 
 

Referida comunicação mercadológica foi desenvolvida com o 
objetivo de aumentar vendas e dar maior visibilidade à marca3. De 
acordo com a empresa, o sucesso da promoção foi alcançado 
imediatamente, visto que suas vendas já teriam crescido em 40% na 
primeira quinzena da promoção- de acordo com matéria veiculada na 
revista Carta Capital em 9 de abril p.p.4. 
 

                                                 
1 O termo ‘comunicação mercadológica’ compreende toda e qualquer atividade de comunicação comercial 
para a divulgação de produtos e serviços independentemente do suporte ou do meio utilizado. Além de 
anúncios impressos, comerciais televisivos, spots de rádio e banners na internet, podem ser citados, como 
exemplos: embalagens, promoções, merchandising, disposição de produtos nos pontos de vendas, etc. 
2 http://www.espremidinhosdelvalle.com.br/ (Acessado em 17.4.2008). 
3 http://invertia.terra.com.br/publi_news/interna/0,,OI2685759-EI10370,00.html (acessado em 18.4.2008). 
4 http://www.cartacapital.com.br/app/materia.jsp?a=2&a2=8&i=618 (acessado em 18.4.2008). 
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A ‘Promoção Del Valle Espremidinhos’ tem vigência no período de 
19 de março a 25 de maio de 2008 e seu mote é a distribuição de 
bonecos de pano mediante a comprovação da aquisição de 5 litros de 
produtos Del Valle. Oferece 5 modelos diferentes de bonecos, 
representativos de 5 sabores diferentes de sucos Del Valle. 
 

De acordo com o regulamento apresentado no site da promoção 
(http://www.espremidinhosdelvalle.com.br/), é preciso que o 
consumidor adquira 5 litros de produtos Del Valle em alguma das lojas 
participantes e procure uma das promotoras de venda Del Valle. 
Mediante o pagamento dos produtos, o cliente terá direito a escolher um 
dos 5 diferentes modelos de “Espremidinhos” disponíveis na loja (item 4 
do regulamento). 
 

Em razão de serem distribuídos bonecos de pano por intermédio 
da aquisição de 5 litros de sucos Del Valle e sendo a promoção 
composta por 5 bonecos colecionáveis – altamente atrativos para as 
crianças, como a seguir se demonstrará –, percebe-se desde logo que a 
empresa, em sua estratégia de comunicação mercadológica utilizou-se 
da vulnerabilidade das crianças para promover a venda de seu produto e 
aumentar seus lucros. 
 

A exploração da vulnerabilidade infantil para o incremento das 
vendas de produtos, bem como a configuração de verdadeira prática 
comercial abusiva de venda casada – visto que a única forma de se 
obter os brinquedos é pela compra dos produtos Del Valle – merecem 
ser devidamente punidas. 
 
 

Público alvo da promoção: crianças 
 

Antes de qualquer outra consideração, o Instituto Alana observa 
que a promoção questionada é direcionada eminentemente ao público 
infantil. A esse respeito não há dúvidas, mesmo porque seu grande 
atrativo é justamente a distribuição de cinco diferentes versões de 
bonecos de pano colecionáveis, que representam os sabores dos sucos 
Del Valle, a saber: “Espremidinho Uva”; “Espremidinho Morango”; 
“Espremidinho Abacaxi”; “Espremidinho Laranja” e “Espremidinho 
Pêssego”. 
 

Os bonecos utilizados para a promoção da marca são no tamanho 
da embalagem de um litro dos sucos Del Valle e recebem o nome de 
“Espremidinhos”, pois têm a intenção de traduzir para o consumidor a 
idéia de uma fruta que foi espremida e envasada nas diversas 
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embalagens, sugerindo que o produto é natural e equipara-se às frutas 
naturais. 
 

O comercial televisivo desenvolvido para a estratégia de 
comunicação mercadológica (doc. 5) mostra várias crianças como que 
se espremendo diante de um vidro. Em seguida, todas as versões dos 
“Espremidinhos” são apresentadas e cada criança pega um dos bonecos, 
sendo que ao final o comercial faz referência expressa ao site da 
promoção, indicando-o para consulta sobre a mesma. 
 

Reforçando o apelo ao público infantil, na primeira página do site5 
criado especialmente para a promoção, o 
http://www.espremidinhosdelvalle.com.br/ a chamada para a ‘Promoção 
Del Valle Espremidinhos’ é colocada da seguinte forma: 
 

 
 

Conforme imagem acima reproduzida, lê-se a seguinte mensagem 
na página principal da promoção: 
 

“5 litros = 1 Espremidinho 
 

Para garantir o seu Espremidinho Del Valle basta ir até as lojas 
participantes, adquirir 5 litros em embalagens e apresentar à 
promotora. São 5 Espremidinhos diferentes, participe!” 

                                                 
5 No site da empresa Sucos Del Valle do Brasil Ltda. também há referência à promoção ora questionada: 
http://www.delvalle.com.br/promocoes.asp (acessado em 17.4.2008). 
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No site da promoção, os “Espremidinhos” de diferentes sabores se 

alternam, mudando as cores do cenário de acordo com o sabor 
representado pelo boneco de pano que aparece no centro da tela. 
 

Ao se clicar na seção “Espremidinhos” pode-se ver todos os 
bonecos da colação, bem como se visualizar a seguinte mensagem: 
 

“Espremidinhos – Clique, conheça e faça downloads de cada um 
dos nossos 5 personagens loucos por frutas, que estão 
espremidinhos esperando por você.” 
 
 

 
 

Os bonecos da promoção são bastante atrativos para a criança, 
seja pela sua aparência, seja pelo fato de serem colecionáveis. Vale 
observar, ademais, que a idéia de serem 5 bonecos estimula o consumo 
exagerado das bebidas vendidas, na medida em que é necessário, para 
se ter a coleção completa, adquirir 25 litros de sucos Del Valle. 
 

Assim, seja pelo comercial televisivo que se utiliza de crianças 
para difundir a Promoção, seja pelo site na internet, seja pelos próprios 
bonecos de pano, revela-se inegável que a estratégia de comunicação 
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mercadológica da empresa Del Valle tem como principal foco o público 
infantil, neste contexto visto como potencial promotor de vendas e 
influenciador das compras da família. 
 
 

Brindes ou a razão da compra? 
 

Em razão de ser o público alvo da promoção principalmente 
infantil, é bem certo que a razão da compra dos alimentos vinculados à 
Promoção não será pautada pela sua necessidade ou mesmo pela 
qualidade desses produtos, mas pela vontade dos pequenos em adquirir 
a coleção completa dos 5 diferentes bonecos de pano representando os 
diversos sabores de sucos Del Valle. 
 

Não fosse assim, toda a estratégia de marketing não teria sido 
desenvolvida de forma a se dirigir ao público infantil, mas teria sido 
voltada aos adultos. 
 

Ressalte-se que, para se obter cada um dos bonecos é necessário 
sejam adquiridos pelo menos 5 litros em produtos da empresa. Em 
outras palavras, para que uma criança consiga seguir os mandamentos 
da publicidade da promoção e colecionar os bonecos, é necessário sejam 
comprados pelo menos vinte e cinco litros de sucos da marca Sucos 
Del Valle do Brasil Ltda. em cerca de dois meses – considerando 
que a promoção vige entre os dias 19 de março e 25 de maio do 
corrente ano (item 2 do Regulamento). 
 

Vale dizer que, para os efeitos da promoção, o importante é que 
se adquira 5 litros em sucos, não importando em que tipo de 
embalagem. Assim, é possível que para adquirir toda a coleção de 
bonecos seja necessário, no mínimo, a compra de: 
 

- 25 embalagens de 5 litros ou 
- 75 latas de 335 ml ou ainda 
- 125 embalagens de 200 ml 

 
Conforme mencionado acima, para se conseguir obter toda a 

coleção, com as 5 versões dos bonecos de pano, é necessária a compra 
de grandes quantias de produtos (como 25 embalagens de 5 litros ou 
125 embalagens de 200 ml) produtos cujo preço médio no mercado 
varia entre R$2,59 (a lata do suco de abacaxi6) e R$3,19 (preço do litro 
                                                 
6 
http://www.paodeacucar.com.br/detalhe.asp?categoria=catBebida&subcategoria=catSucoPronto&idproduto=
4630166 (acessado em 18.4.2008). 
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do suco de laranja nas Lojas Pão de Açúcar7). Assim, considerando que 
um consumidor adquira 5 litros de suco de laranja, gastará R$15,95 
para ter direito a apenas um boneco. Se quiser adquirir a coleção toda, 
a criança terá de gastar R$79,75! 
 

Uma vez que o consumidor adquira as latas de suco, para ter 
direito a um boneco precisará gastar R$38,85 e para adquirir a coleção 
toda gastará R$194,25! E tudo isso no período compreendido entre os 
dias 19 de março e 25 de maio de 2008, ou seja, como já dito acima, 
em menos de dois meses. 
 

E mais, se for levado em consideração que a promoção é válida 
até o referido dia 25 de maio ou até o fim do estoque dos bonecos de 
pano – o que ocorrer primeiro (item 2 do Regulamento) – pode-se ainda 
concluir que o consumo dos sucos da marca Del Valle terá de ocorrer em 
um prazo ainda menor, em razão do risco de ao final não sobrarem mais 
bonecos para distribuição ou não restarem algumas das respectivas 
versões. 
 

Por isso, levando-se em conta que a idéia promovida pela 
publicidade é no sentido de que cada criança consiga fazer a sua coleção 
completa com as cinco versões dos bonecos, resta claro que os 
brinquedos constituem a verdadeira razão da compra de quantidades 
tão absurdas de produtos da marca Del Valle em um prazo tão curto. 
 

Ressalte-se ainda, que todos os produtos Del Valle devem ser 
adquiridos em um só local e na mesma hora trocados pelo boneco (item 
4 do regulamento). Em outras palavras, o consumidor não pode 
comprar aos poucos os produtos da promoção, mas deve fazê-lo em um 
só ato de compra. Ora, isso é patentemente abusivo na medida em que 
obriga o consumidor a despender uma grande quantia de dinheiro, toda 
de uma vez, em um só ponto de venda, para ter direito ao brinquedo. 
Esta exigência também é confirmada pelo item 6 da seção Perguntas 
Freqüentes (FAQ). 
 

O fato de os bonecos de pano ser a verdadeira razão da compra 
dos produtos acarreta a abusividade de toda a estratégia de 
comunicação mercadológica desenvolvida pela empresa, na medida em 
que a escolha dos alimentos consumidos pelas crianças cabe aos 
pais ou responsáveis e não a elas próprias, motivo pelo qual a 
publicidade ou qualquer outra forma de comunicação mercadológica 
                                                 
7 
http://www.paodeacucar.com.br/detalhe.asp?categoria=catBebida&subcategoria=catSucoLaranja&idproduto=
4630111 (acessado em 18.4.2008). 
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referente a produto alimentício, em hipótese alguma, pode ser realizada 
diretamente ao público infantil. 
 

Mas não é só. Como os brinquedos distribuídos não são brindes, 
mas a verdadeira razão da compra, é bem certo que a referida 
distribuição das 5 versões dos bonecos de pano, que convida a criança a 
colecioná-los, apela à conhecida técnica [abusiva] de marketing de 
venda casada, por meio da qual, no caso, é necessária a compra de 
cinco litros de sucos da marca para o recebimento do boneco, que é na 
verdade um novo produto, um verdadeiro brinquedo e não um simples 
brinde.  
 

Em realidade, pela própria análise dos bonecos de pano percebe-
se desde logo que são bens robustos e que consubstanciam verdadeiros 
brinquedos, mas não produtos pouco duráveis ou de valor pouco 
significativo em relação ao produto ao qual sua distribuição está 
vinculada, no caso os sucos. 
 

Vale ainda frisar que os bonecos de pano são exclusivos e não 
são vendidos separadamente, mas apenas mediante a compra de 5 
litros de sucos Del Valle. Para o consumidor, inclusive e principalmente o 
infantil, adquirir os brinquedos oferecidos na Promoção em questão é 
necessário que seja adquirido o alimento. Os “Espremidinhos”, portanto, 
são produtos que poderiam – mas não são – muito bem serem vendidos 
de forma desvinculada do produto alimentício, pois que são robustos e 
configuram verdadeiros bens de consumo 
 

Em outras palavras, é impossível a compra dos brinquedos 
separadamente, sem que se adquiram os 5 litros de sucos Del Valle.  
 

Percebe-se, assim, como claramente a aquisição de um produto 
está condicionada à do outro, de maneira que tal exigência, por parte da 
empresa, constitui-se exatamente na prática comercial abusiva de 
venda casada, duramente reprimida pela legislação pátria. 
 
 

Estímulo ao consumo excessivo de alimentos 
 

Não há dúvidas de que a publicidade em questão, bem como toda 
a estratégia de comunicação mercadológica da ‘Promoção Del Valle 
Espremidinhos’ estimula o consumo excessivo de alimentos. 
 

Independentemente do valor nutricional dos produtos 
participantes da promoção, certamente é um exagero a compra de 
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vinte e cinco embalagens de um litro de suco ou 75 latas de 335 
ml durante um período tão curto de tempo, assim como é certo que 
essa compra acarretará um consumo de calorias e de conservantes 
exagerado pela criança ou mesmo por sua família, contribuindo, ao final, 
para causar riscos à saúde. 
 

De fato, ainda que os produtos não sejam altamente calóricos, é 
preciso levar em conta que os mesmos contêm altas quantidades de 
açúcares, corantes e conservantes. 
 

Somente a título de exemplo, abaixo se encontra reproduzida a 
tabela de informação nutricional8 do suco de uva da Del Valle: 

 

 
 

Com apenas uma latinha consome-se 10% das calorias diárias – 
para uma dieta de 2.000 kcal, ou seja, pensada para um adulto. Em 5 
litros, consome-se 149,25% das calorias diárias recomendadas para um 
adulto. Como agravante, é importante observar que inobstante o 
consumo de tantas calorias, tal ingestão não resulta na absorção dos 
nutrientes essenciais presentes nas frutas in natura.  
 
 
                                                 
8 As informações nutricionais dos produtos Del Valle encontram-se disponíveis em: 
http://www.delvalle.com.br/tabelas/pdf/pdf_CLASS.pdf  (acessado em 18.4.2008). 
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III. A ilegalidade da ‘Promoção Del Valle Espremidinhos’. 
 
 

A hipossuficiência presumida da criança 
 

As crianças, por se encontrarem em peculiar processo de 
desenvolvimento, são titulares de uma proteção especial, denominada 
no ordenamento jurídico brasileiro como proteção integral. Segundo a 
advogada e professora de Direito de Família e de Direito da Criança e do 
Adolescente da PUC/RJ e UERJ, TÂNIA DA SILVA PEREIRA9: 

 
“Como ‘pessoas em condição peculiar de desenvolvimento’, 
segundo Antônio Carlos Gomes da Costa, ‘elas desfrutam de todos 
os direitos dos adultos e que sejam aplicáveis à sua idade e ainda 
têm direitos especiais decorrentes do fato de: 

 
-Não terem acesso ao conhecimento pleno de seus direitos; 
- Não terem atingido condições de defender seus direitos frente às 
omissões e transgressões capazes de violá-los; 
- Não contam com meios próprios para arcar com a satisfação de 
suas necessidades básicas; 
- Não podem responder pelo cumprimento das leis e deveres e 
obrigações inerentes à cidadania da mesma forma que o adulto, 
por se tratar de seres em pleno desenvolvimento físico, cognitivo, 
emocional e sociocultural.” 

 
Assim, por conta da especial fase de desenvolvimento bio-

psicológico das crianças, quando sua capacidade de posicionamento 
crítico frente ao mundo ainda não está plenamente desenvolvida, nas 
relações de consumo nas quais se envolvem serão sempre consideradas 
hipossuficientes. 
 

Nesse sentido JOSÉ DE FARIAS TAVARES10, ao estabelecer quem 
são os sujeitos infanto-juvenis de direito, observa que as crianças e os 
adolescentes são “legalmente presumidos hipossuficientes, titulares 
da proteção integral e prioritária” (grifos inseridos). 
 

Em semelhante sentido, ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E 
BENJAMIN11 assevera: 

                                                 
9 Pereira, Tânia da Silva. Direito da Criança e do Adolescente – Uma proposta interdisciplinar – 2a edição 
revista e atualizada. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, página 25. 
10 In Direito da Infância e da Juventude, Belo Horizonte, Editora Del Rey, 2001, p. 32. 
11 In Código Brasileiro de Defesa do Consumidor comentado pelos Autores do Anteprojeto, São Paulo, 
Editora Forense, pp. 299-300. 
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“A hipossuficiência pode ser físico-psíquica, econômica ou 
meramente circunstancial. O Código, no seu esforço enumerativo, 
mencionou expressamente a proteção especial que merece a 
criança contra os abusos publicitários. 
O Código menciona, expressamente, a questão da publicidade que 
envolva a criança como uma daquelas a merecer atenção especial. 
É em função do reconhecimento dessa vulnerabilidade 
exacerbada (hipossuficiência, então) que alguns parâmetros 
especiais devem ser traçados.” (grifos inseridos) 

 
Por serem presumidamente hipossuficientes no âmbito das 

relações de consumo, as crianças têm a seu favor a garantia de uma 
série de direitos e proteções, valendo ser observado, nesse exato 
sentido, que a exacerbada vulnerabilidade em função da idade é 
preocupação expressa do Código de Defesa do Consumidor, que no seu 
artigo 39, inciso IV proíbe, como prática abusiva, o fornecedor valer-se 
da “fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua 
idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus 
produtos ou serviços” (grifos inseridos). 
 
 

Publicidade imperativa 
 

Além de a estratégia de marketing ser voltada ao público infantil – 
o que por si só já caracteriza a sua abusividade –, possui comandos 
imperativos, como se nota pelo uso das palavras “Participe!”, citadas 
no mote da promoção apresentado no site. 
 

Vale notar que o site apresenta os bonecos se alternando e 
dizendo, por exemplo: “Oi, eu sou o Espremidinho Uva – clique para me 
conhecer”. Caso se clique no boneco, a tela que surgirá, será de acordo 
com o boneco nela apresentado e conterá os seguintes dizeres: 
“Espremidinho Laranja – Leve os Espremidinhos Del Valle também para 
o seu Messenger! Clique e faça o download.” Ou seja, além de levar os 
bonecos para casa, o consumidor pode utilizar as imagens dos bonecos 
em seu computador, como fundo de tela, emoticon12 ou outros. Como se 
nota: 

 

                                                 
12 Imagem animada utilizada em chats e demais programas de bate-papo eletrônico, para se comunicar 
expressando sentimentos. 
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Pela observação da imagem acima reproduzida, nota-se que o site 

dialoga diretamente com as crianças, pois são elas as que mais se 
interessam em colecionar brinquedos. Inobstante os adultos possam 
eventualmente se interessar em adquirir os referidos bonecos, é 
importante deixar claro que a promoção se dirige à criança, com o 
objetivo de cativá-la e de motivá-la a influenciar – ou mesmo 
determinar – a escolha dos produtos a serem adquiridos pelos pais. 
 

Acerca da utilização da criança como impulsionador das compras 
familiares, válida se mostra reproduzir as palavras do publicitário 
NICOLAS MONTIGNEAUX: 
 

“As empresas acabaram reconhecendo essa realidade econômica 
 

Ator econômico de primeira classe, a criança é considerada cada 
vez mais responsável nos mecanismos de consumo. Essa 
responsabilidade tem por origem também as fábricas e as 
empresas que consideram esse segmento de mercado positivo 
para a economia. Seu poder de compra é considerável, quer este 
seja conseqüência, diretamente, do dinheiro da mesada que as 
próprias crianças gerenciam, seja indiretamente por intermédio de 
pedidos acolhidos. 
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(...) 
Trata-se de uma população fortemente influenciadora, participante 
das decisões de compra de produtos e serviços que lhe dizem 
respeito diretamente ou que fazem parte do conjunto familiar. A 
criança não se contenta apenas em escolher os objetos para seu 
próprio uso, ela influencia também o consumo de toda a família. 
Sua influência ultrapassa, de longe, sua própria esfera de 
consumo. 
(...) 
A criança é utilizada, igualmente, cada vez mais, como 
influenciadora de seus pais na questão de produtos que não 
lhe são diretamente destinados.13” (grifos inseridos) 

 
A introdução de personagens atrativos ao público infantil em 

embalagens de produtos ou de personagens licenciados que fazem 
sucesso entre os pequenos nos mais diferentes produtos – roupas de 
cama, banho, utensílios domésticos em geral, alimentos e produtos os 
mais diversos – contribui para que a criança seja atraída e induzida a 
querer determinado produto, não pela sua qualidade ou características 
nutricionais, mas para garantir a obtenção do brinquedo. 
 

Não raro, as crianças pressionam seus pais para que adquiram 
certo produto que viram na televisão ou que contém determinado 
personagem como “anunciante”. O posicionamento das crianças de pedir 
insistentemente um produto é responsável por muitos desgastes 
familiares e sociais. Essa estratégia é, como demonstra a citação acima, 
altamente recomendada entre os publicitários para impulsionar a venda 
de determinados produtos. 
 

E tal estratégia surte real efeito para impulsionar as vendas por 
meio da insistência dos filhos junto aos pais, como nos confirma o 
parecer da psicóloga MARIA HELENA MASQUETTI (doc. 6): 
 

“As mensagens comerciais focadas exclusivamente na busca de 
melhor retorno financeiro nas vendas dos produtos ofertados 
ignora seus impactos tanto na formação das crianças como no 
orçamento familiar. Entre estes impactos verifica-se que: 
 
a) As crianças são incitadas a amolar os pais 
As crianças, seduzidas pela possibilidade de ganharem os 
bonequinhos, fatalmente irão amolar seus pais para que comprem o 
suco Del Valle. São cinco litros de uma só vez para obtenção de um 

                                                 
13 Montigneaux, Nicolas. Público-alvo: crianças – a força dos personagens e do marketing para falar com o 
consumidor infantil. Rio de Janeiro: Campus, 2003, páginas 17 e 18. 
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único bonequinho. Caso os pais cedam aos apelos dos pequenos 
para a obtenção da coleção toda, terão que adquirir vinte e cinco 
litros do produto. Mesmo que a promoção não utilize expressões de 
comando, o visual do site caracterizadamente infantil e o comercial 
da promoção exibindo uma série de carinhas de crianças 
“espremendo-se” contra um anteparo de vidro, revelam sua 
intenção de atrair as crianças. Nota-se aí uma manobra intencional 
para convencimento dos adultos utilizando-se a criança tanto 
psicológica como fisicamente por atuarem também como atores do 
comercial.”   

 
É, ainda, indispensável pontuar que o Código de Auto-

Regulamentação Publicitária, aplicado pelo Conselho de Auto-
Regulamentação Publicitária – CONAR14 regulamenta a publicidade 
dirigida às crianças. Especificamente, o texto do Código condena o uso 
de comandos imperativos dirigidos às crianças em campanhas 
publicitárias. 
 

O artigo 37, da Seção 11, do aludido Código de Ética, a respeito 
de crianças e jovens, no item ‘f’ determina o seguinte: 
 

“Artigo 37 – Os esforços de pais, educadores, autoridades e da 
comunidade devem encontrar na publicidade fator coadjuvante na 
formação de cidadãos responsáveis e consumidores conscientes. 
Diante de tal perspectiva, nenhum anúncio dirigirá apelo 
imperativo de consumo diretamente à criança.” E mais: 

 

1. Os anúncios deverão refletir cuidados especiais em relação à 
segurança e às boas-maneiras e, ainda, abster-se de: 

(...) 

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;” (grifos 
inseridos) 

 
Também o item 2 do Anexo H do referido Código, no tocante a 

alimentos, refrigerantes, sucos e bebidas assemelhadas, não deixa 
dúvidas sobre a não aceitação dessa prática para a venda de alimentos: 
 

                                                 
14 http://www.conar.org.br/ (acessado em 18.4.2008). 
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“2. Quando o produto for destinado à criança, sua 
publicidade deverá, ainda, abster-se de qualquer estímulo 
imperativo de compra ou consumo, especialmente se 
apresentado por autoridade familiar, escolar, médica, esportiva, 
cultural ou pública, bem como por personagens que os 
interpretem, salvo em campanhas educativas, de cunho 
institucional, que promovam hábitos alimentares saudáveis.” 
(grifos inseridos) 

 
Tais recomendações do CONAR demonstram que, em um sentido 

ético, até o próprio mercado publicitário reconhece que o uso de 
imperativos em mensagens de compras direcionadas para crianças gera 
nelas o sentimento de obrigação para seu cumprimento, bem como 
angústia na hipótese de tal compra não ser satisfeita. E, por isso, deve 
ser coibido. 
 

Aliás, o presidente do CONAR, Sr. GILBERTO LEIFERT, na 
audiência pública havida em 30.8.2007, pronunciou-se no sentido de 
que toda e qualquer publicidade que seja diretamente dirigida às 
crianças é abusiva, ilegal e deve ser coibida15 (doc. 7): 
 

“Assim, em 2006, o CONAR adotou uma nova auto-
regulamentação em relação à publicidade infantil. A novidade 
que veio a mudar a face da publicidade no Brasil, a partir 
de 2006, é que a publicidade não é mais dirigida, 
endereçada, a mensagem não é dirigida ao menor, à 
criança ou ao adolescente. Os produtos são destinados à 
criança e ao adolescente, mas a mensagem não pode ser 
a eles destinada. 

 
As mensagens dos anunciantes, fabricantes de produtos 
e serviços destinados à criança, deverão ser sempre 
endereçadas aos adultos e estarão submetidas às penas 
previstas no Código de Defesa do Consumidor, que já 
impõe detenção e multa ao anunciante que cometer 
abusividade, e às regras éticas dispostas no Código de Auto-
regulamentação que eu mais minuciosamente me permitirei ler 
mais adiante. ”(grifos inseridos). 

 
Neste contexto, nota-se que toda e qualquer publicidade e 

forma de comunicação mercadológica voltada ao público infantil – 
inclusive aquela contida em embalagens e nos sites da Internet, como 

                                                 
15 Audiência Pública n° 1388/07, em 30/8/2007, ‘Debate sobre publicidade infantil’. 
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no caso ora em questão – é abusiva e ilegal porquanto viola o disposto 
nos artigos 36 e 37 do Código de Defesa do Consumidor, bem como as 
regras de defesa dos direitos da criança estatuídas na Constituição 
Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente, na Convenção da ONU 
sobre os Direitos da Criança e, por fim, as próprias regulamentações do 
mercado publicitário. 
 

Assim, ante o exposto e considerando: (a) a grande influência 
das mais diferentes formas de publicidade e comunicação mercadológica 
nas crianças; (b) os riscos iminentes à saúde das crianças na venda 
casada de brinquedos com produtos alimentícios – na medida em que 
pode gerar o consumo indiscriminado e excessivo de alimentos; (c) a 
violação aos direitos das crianças e do consumidor; (d) a violação à 
ordem econômica pela prática de venda casada; faz-se necessário que 
comunicações mercadológicas como a ora questionada sejam 
prontamente interrompidas e coibidas. 
 
 

Venda casada 
 

O Código de Defesa do Consumidor proíbe veementemente a 
técnica de promoção de vendas conhecida como ‘venda casada’, por 
meio da qual é condicionado o fornecimento de um produto ou serviço 
ao fornecimento de outro produto ou serviço – exatamente como ocorre 
no caso em questão, relativamente ao fornecimento do boneco de pano, 
que está condicionado à compra de 5 litros de suco da marca. 
 

Como já demonstrado acima, embora os bonecos constituam bens 
de consumo robustos e autônomos, somente se pode adquiri-los 
mediante a comprovação da aquisição de 5 litros de produtos Del Valle. 
Os bonecos são exclusivos e somente podem ser obtidos nas lojas 
participantes da Promoção. Como se vê, é impossível a aquisição dos 
bonecos de forma desvinculada da promoção, sem a compra dos 5 litros 
de sucos Del Valle, o que patentemente configura venda casada, nos 
termos exatos do artigo 39, I. 
 

Sobre o tema, ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E 
BENJAMIN16 bem observa: 

 
“O Código proíbe, expressamente, duas espécies de 
condicionamento do fornecimento de produtos e serviços. 

                                                 
16 In Código Brasileiro de Defesa do Consumidor comentado pelos Autores do Anteprojeto, São Paulo, 
Editora Forense, pp. 312-313. 
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Na primeira delas, o fornecedor nega-se a fornecer o produto ou 
serviço, a não ser que o consumidor concorde em adquirir também 
um outro produto ou serviço. É a chamada venda casada. Só que, 
agora, a figura não está limitada apenas à compra e venda, 
valendo também para outros tipos de negócios jurídicos, de 
vez que o texto fala em ‘fornecimento’, expressão muito 
mais ampla.” (grifos inseridos) 

 
Mas não é só. O Código também proíbe o condicionamento de 

fornecimento de produtos e serviços, sem justa causa, a limites 
quantitativos – o que também é causa de abusividade no presente caso, 
na medida em que para se obter o boneco de pano faz-se necessária a 
compra de pelo menos cinco litros de suco Del Valle. 
 

Sobre essa questão, o autor explica: 
 

“(...) O limite quantitativo é admissível desde que haja ‘justa 
causa’ para a sua imposição. (...) A justa causa, porém, só tem 
aplicação aos limites quantitativos que sejam inferiores à 
quantidade desejada pelo consumidor. Ou seja, o fornecedor 
não pode obrigar o consumidor a adquirir quantidade maior 
que as suas necessidades. Assim, se o consumidor quer 
adquirir uma lata de óleo, não é lícito ao fornecedor condicionar a 
venda à aquisição de duas outras unidades. A solução também é 
aplicável aos brindes, promoções e bens com desconto. O 
consumidor sempre tem o direito de, em desejando, recusar a 
aquisição quantitativamente casada, desde que pague o preço 
normal do produto ou serviço, isto é, sem o desconto.” 

 
No mesmo sentido, desenrola-se a manifestação dos autores do 

anteprojeto de Lei do Código de Defesa do Consumidor: 
 

“CONDICIONAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTO OU 
SERVIÇO – O Código proíbe, expressamente, duas espécies de 
condicionamento do fornecimento de produtos e serviços. 
 Na primeira delas, o fornecedor nega-se a fornecer o 
produto ou serviço, a não ser que o consumidor concorde 
em adquirir também um outro produto ou serviço. É a 
chamada venda casada. Só que, agora, a figura não está 
limitada apenas à compra e venda, valendo também para 
outros tipos de negócios jurídicos, de vez que o texto fala 
em ‘fornecimento’, expressão muito mais ampla. 
Na segunda hipótese, a condição é quantitativa, dizendo respeito 
ao mesmo produto ou serviço objeto do fornecimento. Para tal 
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caso, contudo, o Código não estabelece uma proibição absoluta. O 
limite quantitativo é admissível desde que haja ‘justa causa’ para 
a sua imposição. Por exemplo, quando o estoque do fornecedor for 
limitado. A prova da excludente, evidentemente, compete ao 
fornecedor. 
A justa causa, porém, só tem aplicação aos limites quantitativos 
que sejam inferiores à quantidade desejada pelo consumidor. Ou 
seja, o fornecedor não pode obrigar o consumidor a adquirir 
quantidade maior que as suas necessidades. Assim, se o 
consumidor que adquirir uma lata de óleo, não é lícito ao 
fornecedor condicionar a venda à aquisição de duas outras 
unidades. A solução também é aplicável aos brindes, promoções e 
bens com desconto. O consumidor sempre tem direito de, em 
desejando, recusar a aquisição quantitativamente casada, 
desde que pague o preço normal do produto ou serviço, isto 
é, sem o desconto.17” (grifos inseridos). 

 
A venda casada também é fortemente reprimida pela Lei 

8.884/94, em seu artigo 21, inciso XXIII, o qual determina ser a prática 
da venda casada uma infração à ordem econômica, sujeita à atuação do 
Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE, conforme 
abaixo: 

“Art. 21. As seguintes condutas, além de outras, na medida em 
que configurem hipótese prevista no art. 20 e seus incisos, 
caracterizam infração da ordem econômica 

(...) 

XXIII - subordinar a venda de um bem à aquisição de outro ou 
à utilização de um serviço, ou subordinar a prestação de um 
serviço à utilização de outro ou à aquisição de um bem.” 

Ora, no caso sequer há a possibilidade de se obter o boneco sem a 
obtenção dos produtos da marca Del Valle, quanto menos chance de o 
consumidor não estar obrigado à compra de 25 litros de suco Del Valle 
para conseguir obter as cinco versões dos bonecos. Daí a completa 
abusividade da estratégia de comunicação mercadológica, que obriga o 
consumidor, no caso, infantil, a consumir muito mais do que precisa. 
 

Não por acaso que o Ministério Público Federal celebrou Termo de 
Ajustamento de Conduta em caso semelhante com a empresa 
                                                 
17 Código de Defesa do Consumidor: comentado pelos autores do anteprojeto/ Ada Pellegrini Grinover...[et 
al.] – 9 ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2007, página 380. 
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McDonald´s Comércio de Alimentos Ltda. (doc. 8), relativamente à 
oferta de brinquedos condicionada à aquisição do produto McLanche 
Feliz – em completa ofensa aos direitos dos consumidores e à ordem 
econômica. 
 

No referido TAC restou ajustado que a partir de então a empresa 
em questão passaria “a também oferecer o brinquedo ou surpresa 
separadamente”, ou seja, independentemente da aquisição do produto 
McLanche Feliz, sob pena do pagamento de multa de R$100.000,00 
(cem mil reais) por dia de descumprimento. 
 
 

Indução ao consumo exagerado de alimentos 
 

Recente pesquisa realizada com crianças pelo canal de televisão 
especializado em programação infantil Cartoon Network [Pesquisa 
CN.com.br], dentre várias outras constatações, concluiu que “O mais 
fácil de pedir... e conseguir” é justamente o produto alimentício. De 
fato, com 56% de respostas, comidas, lanches e doces são os produtos 
mais fáceis de serem ‘conseguidos’ pelas crianças quando pedem aos 
adultos (doc. 9). 
 

Também a recente pesquisa realizada pelo igualmente canal de 
televisão especializado em programação infantil Nickelodeon 
[Nickelodeon Business Solution Research. Ano: 2007] apresenta 
semelhante resultado, colocando os alimentos infantis, balas e doces, 
alimentos em geral e fast foods como alguns dos produtos a respeito 
dos quais a criança exerce alta influência na hora das compras, 
elegendo inclusive as respectivas marcas (doc. 10 – p. 37). 
 

Daí porque todo o mercado alimentício, sabedor de tal fato, gera 
diariamente uma avalanche de promoções dirigidas às crianças para 
vender seus produtos, seja a elas próprias ou aos seus familiares 
adultos. 
 

Para isso, como restou comprovado na pesquisa do Nickelodeon, 
os anunciantes fazem campanhas lúdicas e divertidas (p. 47), com o 
objetivo de “prender a atenção delas” – exatamente como a campanha 
publicitária ora em questão. Sendo que, como alertado no Segredo nº 9 
dessa referida pesquisa, “Um bom personagem comunica mais que mil 
palavras” – tal qual os “Espremidinhos” da estratégia de marketing da 
Del Valle (p. 65). 
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E, por fim, com a delicadeza peculiar dos vendedores, essa 
pesquisa Nickelodeon chega à conclusão, no Segredo nº 10, que 
“Criança é uma Esponja”, reconhecendo que os pequenos absorvem 
tudo o que vêem e ouvem por meio da publicidade, motivo pelo qual ela 
deve ser ética. 
 

Por conta disso é tão abusivo o lançamento de uma promoção que 
instiga a criança a colecionar e, para isso, adquirir produtos alimentícios 
em quantidades exageradas, durante um espaço de tempo muito 
reduzido. 
 

A comunicação mercadológica que se dirige às crianças também é 
coibida pelo Código Brasileiro de Auto-Regulamentação do CONAR, que, 
no seu Anexo H, item 1, d, dispõe que o anúncio deverá “abster-se de 
encorajar ou relevar o consumo excessivo nem apresentar 
situações que incentivem o consumo exagerado ou conflitem 
com esta recomendação” (grifos inseridos) 
 

Assim, percebe-se que qualquer estratégia de marketing dirigida 
às crianças não é ética, pois as induz ao consumo excessivo, 
aproveitando-se de sua vulnerabilidade. No mesmo sentido desenvolve-
se o já citado parecer da psicóloga MARIA HELENA MASQUETTI, que ao 
analisar o comercial integrante da estratégia de comunicação 
mercadológica da Del Valle concluiu, a propósito da questão da 
abusividade da promoção: 

 
a) A promoção se aproveita da atração natural das crianças 
por brinquedos 
Brincar tem uma função fundamental no desenvolvimento infantil 
por estimular o desenvolvimento psicomotor e a criatividade e 
ajudar a criança a elaborar possíveis conflitos. Os bonequinhos 
oferecidos na promoção são inusitados e crianças se empolgam 
facilmente com novidades. Elas estão descobrindo o mundo a cada 
experiência, e se ela envolver um brinquedo, tanto melhor. Os 
“Espremidinhos” primam pela graciosidade da confecção, pela 
variedade de cores e têm o formato de miniatura, o que também é 
muito atraente para os pequenos.  
 
b) A criança é incitada a desejar todos os bonequinhos da 
promoção 
Por representarem os vários sabores dos sucos, os bonequinhos 
sugerem a idéia de uma coleção. A promoção se vale da 
propensão natural das crianças por colecionar, hábito que para 
elas tem o sentido de integração psíquica, organização e 
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sociabilidade. Além disso, como já foi dito, as crianças 
naturalmente alternam sua relação com o mundo entre a fantasia 
e a realidade. Isto tende a fazer com que elas desejem ainda mais 
os bonequinhos pelo significado especial que eles tendem a 
assumir em função das projeções infantis. Caso não possam 
adquirir todos os itens da linha, as crianças correm o risco de se 
sentirem estigmatizadas em seus grupos repetindo a queixa 
comum “todo mundo tem, só eu que não”. Esta possibilidade se 
baseia na capacidade de elaboração simbólica ainda incipiente da 
criança que faz com que ela balize seu valor pessoal pela 
quantidade maior ou menor de bens materiais que possua em 
relação aos seus pares.  
 
c) A promoção enfoca a venda sobre os prêmios e não sobre 
o produto 
Nesta estratégia de vendas, a comunicação não foca a composição 
nutricional dos sucos mas sim os prêmios aos quais se concorre ao 
adquiri-los. A atenção sobre o produto é deslocada para um outro 
objeto adjacente ao produto. Com esta manobra, a ingenuidade 
da criança é duplamente explorada. Primeiro, como foi dito, pela 
atração natural das crianças por brinquedos em função da 
importância que o brincar tem para elas e, segundo, pela 
expectativa natural de ser premiada. 
 
d) incitamento à criança para amolar os pais. 
Sabendo-se que o investimento feito pela empresa na promoção 
tem a finalidade de ampliar as vendas, os adultos têm condições 
de entender que a empresa não está ofertando os bonequinhos 
por simples benevolência. E, mesmo assim, eles são alvos 
constantes de bem sucedidas promoções com mecânicas similares 
de vendas. Tão mais sedutora, portanto, será a promoção quando 
dirigida às crianças. Sem juízo crítico formado, elas não têm 
condições de entender e julgar esta manobra comercial decidindo-
se por aderir ou não à ela. Assim, vão ao encontro dos objetivos 
da promoção, tendendo a desejar e pedir pelo maior número de 
produtos para “ganhar” mais prêmios.  
 
 
A ilegalidade da estratégia de comunicação mercadológica  

ora questionada 
 
A publicidade ora questionada exagera no abuso e na ilegalidade 

em relação aos direitos da criança de ser protegida com prioridade de 
qualquer forma de exploração ou de violência. Viola dispositivos 
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constitucionais, bem como o Estatuto da Criança e do Adolescente, a 
Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, o Código de 
Defesa do Consumidor, e, por conseguinte, dispositivos do Código 
Brasileiro de Auto-Regulamentação Publicitária. 
 

A esse respeito, vale observar o disposto no artigo 17 do Estatuto 
da Criança e do Adolescente, que determina, expressamente, o dever de 
se respeitar a criança e o adolescente, relativamente à inviolabilidade da 
sua integridade física, psíquica e moral. 
 

No mesmo sentido, o artigo 7º impõe que a criança e o 
adolescente “têm direito à proteção à vida e à saúde, mediante a 
efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o 
desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de 
existência” – ambos os dispositivos, vale lembrar, em absoluta 
consonância com o artigo 227 da Constituição Federal. 

 
Toda a estratégia de comunicação mercadológica ora questionada 

é abusiva, nos termos do artigo 37, §2º do Código de Defesa do 
Consumidor, lembrando que assim o será aquela que, nas palavras de 
PAULO JORGE SCARTEZZINI GUIMARÃES18, “ofende a ordem pública, ou 
não é ética ou é opressiva ou inescrupulosa”. 
 

Com relação a essa abusividade, cumpre ressaltar que a 
mensagem transmitida pela atuação da empresa Del Valle é justamente 
no sentido de formar valores materialistas e egoístas nas crianças 
– motivo pelo qual não é ética, é inescrupulosa e ofende a ordem 
pública –, como se a aquisição da coleção dos bonecos de pelúcia fosse 
capaz de gerar a felicidade dessas pessoas ainda em formação. 

 
Aliás, sobre a questão do que gera a felicidade, a psiquiatra norte 

americana SUSAN LINN19 atenta: 
 
“No fim das contas, as coisas não nos fazem felizes. Em 
pesquisas realizadas em todo o mundo, pesquisadores descobrem 
que relacionamentos e satisfação no trabalho é o que nos traz 
mais felicidade. Não só isso. As pessoas com valores 
predominantemente materialistas – aquelas que acreditam que a 
felicidade está no próximo carro, CD, brinquedo ou par de sapatos 
– são, na verdade, menos felizes que seus vizinhos. As pessoas 
que moram em países onde desastres – naturais ou de outra 

                                                 
18 In A publicidade ilícita e a responsabilidade civil das celebridades que dela participam, São Paulo, Editora 
Revista dos Tribunais, Biblioteca de Direito do Consumidor, volume 6, p. 136. 
19 In Crianças do Consumo – A Infância Roubada, São Paulo, Editado pelo Instituto Alana, p. 231. 
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origem – deixaram-na sem alimento, cuidados médicos ou abrigos 
adequados são significativamente menos felizes do que aqueles 
que moram em países com padrão de vida confortável; mas os 
pesquisadores não encontraram diferenças na felicidade (coletiva) 
das pessoas dos países ricos e as pessoas de países menos ricos 
cujas necessidades básicas são satisfeitas. (...) 
Os valores materiais são prejudiciais não somente para a 
saúde e felicidade individual, mas para o bem-estar do 
nosso planeta. Em princípio, as pessoas com valores 
primordialmente materialistas não se preocupam com a ecologia e 
o meio ambiente. Além disso, muito freqüentemente as coisas e 
as embalagens em que elas vêm usam recursos naturais 
preciosos, são produzidas em fábricas que poluem o ambiente, e 
acabam tornando-se lixo não-biodegradável.” (grifos inseridos) 

 
 

A ilegalidade da publicidade dirigida à criança 
 

Contudo, ainda que assim não fosse, por ser uma mensagem 
publicitária dirigida também à criança – fato inquestionável em razão da 
participação de crianças no comercial televisivo da Promoção e da 
inserção de personagem atraente ao público infantil como forma de se 
alavancar as vendas–, já seria passível de reprovação, pois, no país, 
publicidade dirigida ao público infantil é ilegal. 

 
A propósito, vale ser observado que cada vez mais os anúncios 

comerciais são dirigidos às crianças, mesmo que digam respeito a 
produtos ou serviços dirigidos ao público adulto, porquanto o poder de 
influência das crianças na hora das compras chega, hoje, a 80% em 
relação a tudo o que é comprado pela família, desde o automóvel do 
pai, à cor do vestido da mãe, passando inclusive pelo próprio imóvel do 
casal. 

 
De acordo com a Associação Brasileira de Agências de Publicidade, 

o Brasil é o terceiro país que mais investe em publicidade no mundo 
[www.estado.com.br/editorias/2007/03/19/eco-
1.93.4.20070319.26.1.xml]. Sendo que, segundo a pesquisa realizada 
no ano de 2003, 89,7% das peças publicitárias para o público infantil 
foram de produtos ricos em gordura, açúcar ou com baixo teor 
nutricional20.  

 

                                                 
20 Conforme notícia da Gazeta Mercantil, Caderno C, p. 6 de 30.3.2007. 
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Também em razão de tais fatos a grande resistência dos 
anunciantes em não interromper suas ações publicitárias dirigidas ao 
público infantil, inobstante a legislação pátria nesse sentido. 

 
No Brasil, pela interpretação sistemática da Constituição 

Federal, do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Código de Defesa 
do Consumidor, pode-se dizer que toda e qualquer publicidade dirigida 
ao público infantil é proibida, mesmo que na prática ainda sejam 
encontrados diversos anúncios voltados para esse público. 
 

No artigo 227, a Constituição Federal estabelece o dever da 
família, da sociedade e do Estado de assegurar “com absoluta 
prioridade” à criança e ao adolescente os direitos à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária. Também determina que todas as crianças e adolescentes 
deverão ser protegidos de qualquer forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão. 
 

No mesmo sentido, o Estatuto da Criança e do Adolescente 
estabelece os direitos dessas pessoas em desenvolvimento e o respeito 
à sua integridade inclusive com relação aos seus valores, nos artigos 4º, 
5º, 6º, 7º, 17, 18, 53, dentre outros. 

 
Também prevê, no seu artigo 76, as normas a serem seguidas 

pelas emissoras de rádio e televisão no tocante à programação, a fim de 
que dêem preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e 
informativas que respeitem os valores éticos e sociais da pessoa e da 
família. 
 

No Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente não disciplina 
a publicidade e demais estratégias de comunicação mercadológica de 
forma específica. A Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das 
Crianças21, que tem força de Lei no Brasil, também não aborda a 
temática específica da publicidade dirigida a crianças, mas estatui os 
direitos fundamentais de todas as crianças a um desenvolvimento 
saudável e equilibrado, longe de opressões e violências.  
 

De todo o texto da Convenção, para o que mais nos interessa, 
merece destaque os artigos 3.3 e 1322, que tratam do direito à saúde e 

                                                 
21 Disponível em: http://www.unicef.org.br/  
22 1 – A criança terá direito à liberdade de expressão. Esse direito incluirá a liberdade de procurar, receber e 
divulgar informações e idéias de todo tipo, independentemente de fronteiras, de forma oral, escrita ou 
impressa, por meio das artes ou de qualquer outro meio escolhido pela criança. 
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à liberdade, respectivamente. Como ameaça ao direito à saúde, a 
comunicação mercadológica dirigida a crianças abusa do poder de 
influência das embalagens, personagens famosos e comerciais 
televisivos para influenciar a escolha das crianças por um alimento, nem 
sempre saudável ou adequado às necessidades nutricionais de cada 
criança. 
 

Com isso, além de se subverter a regra de que os pais devem 
escolher os alimentos mais saudáveis para seus filhos, as campanhas 
publicitárias de alimentos contribuem para engordar as estatísticas de 
obesidade infantil e outros transtornos alimentares. Assim, estratégias 
de comunicação mercadológica de alimentos dirigidos ao público infantil 
são uma real ameaça ao direito à saúde das crianças. 
 

Em relação ao exercício do direito de liberdade (artigo 13 da 
referida Convenção), é importante notar que, em consonância com esta 
disposição, as crianças devem poder escolher de maneira livre e 
consciente. A escolha inclui compreensão das diversas informações que 
chegam à criança e opção por um caminho ou outro. Ora, conforme já 
explicitado, a escolha é bastante difícil quando a criança se encontra 
perante uma publicidade ou comunicação mercadológica a ela dirigida. 
No mais das vezes, a criança é intensamente influenciada pela 
publicidade e sua capacidade de autodeterminação se reduz. Assim, 
facilmente é induzida a solicitar a seus pais o produto que viu anunciado 
nos mais diferentes meios de comunicação. 

 
Acerca da restrição da liberdade de escolha da criança pelos 

imperativos publicitários, é válido reproduzir as palavras do psiquiatra e 
estudioso do tema DAVID LÉO LEVISKY: 
 

“Há um tipo de publicidade que tende a mecanizar o público, 
seduzindo, impondo, iludindo, persuadindo, condicionando, 
para influir no poder de compra do consumidor, fazendo com 
que ele perca a noção e a seletividade de seus próprios 
desejos. Essa espécie de indução inconsciente ao consumo, 
quando incessante e descontrolada, pode trazer graves 
conseqüências à formação da criança. Isso afeta sua 
capacidade de escolha; o espaço interno se torna controlado 

                                                                                                                                                     
 2 – O exercício de tal direito poderá estar sujeito a determinadas restrições, que serão unicamente as previstas 
pela lei e consideradas necessárias: 

a) para o respeito dos direitos ou da reputação dos demais; ou  
b) para a proteção da segurança nacional ou da ordem pública, ou para proteger a saúde e a moral 

públicas. 
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pelos estímulos externos e não pelas manifestações autênticas 
e espontâneas da pessoa23.”  

 
Na legislação interna, por competência delegada pela 

Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso XXXII, a proteção do 
consumidor é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, 
consolidado na Lei 8078/90. 
 

O Código de Defesa do Consumidor, no tocante ao público 
infantil, determina, no seu artigo 37, §2º, que a publicidade não pode se 
aproveitar da deficiência de julgamento e experiência da criança, sob 
pena de ser considerada abusiva e, portanto, ilegal. Nesse sentido, 
percebe-se que o Código de Defesa do Consumidor se coaduna e se 
harmoniza com a legislação (nacional e internacional) de proteção à 
infância, que garante a proteção da liberdade e da autodeterminação da 
criança. 
 

Aliás, o abuso da deficiência de julgamento e de inexperiência 
da criança, que resulta na limitação da liberdade de escolha da criança é 
o grande problema da publicidade voltada ao público infantil no país, 
vale dizer, é o que a torna intrinsecamente carregada de abusividade e 
ilegalidade. 
 

Mas não é só. Um dos princípios fundamentais que rege a 
publicidade no país é o ‘princípio da identificação da mensagem 
publicitária’, por meio do qual, nos termos do artigo 36 do Código de 
Defesa do Consumidor, “a publicidade deve ser veiculada de tal forma 
que o consumidor, fácil e imediatamente a identifique como tal”. 
 

Ora, se a criança não é capaz de captar e processar as sutilezas 
presentes nas estratégias de comunicação mercadológica como uma 
forma de indução ao consumo, nem tampouco se posicionar frente à 
publicidade ou qualquer forma de comunicação mercadológica, resta 
claro que esse tipo de ação, ao se dirigir ao público infantil, é ilegal e 
abusiva. 
 

Pesquisas, pareceres e estudos realizados não só no Brasil, 
como também no exterior (merece destaque o estudo realizado pelo 
sociólogo ERLING BJURSTRÖM24, na Suécia – doc. 11) indicam que as 
crianças, assim consideradas as pessoas de até doze anos de idade, não 

                                                 
23 A mídia – interferências no aparelho psíquico. In Adolescência – pelos caminhos da violência: a psicanálise 
na prática social. Ed. Casa do Psicólogo. São Paulo, SP, 1998, página 146. 
24 Bjurström, Erling, ‘Children and television advertising’, Report 1994/95:8, Swedish Consumer Agency  
http://www.konsumentverket.se/documents/in_english/children_tv_ads_bjurstrom.pdf  
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têm condições de entender as mensagens publicitárias que lhes são 
dirigidas, por não conseguirem distingui-las da programação na qual são 
inseridas, nem, tampouco, compreender seu caráter persuasivo.  
 

Sobre o tema, é imperioso considerar o parecer do Professor 
YVES DE LA TAILLE, elaborado a pedido do Conselho Federal de 
Psicologia para os debates relativos ao Projeto de Lei nº 5921/2001 
(doc. 12). Referido psicólogo reforça a tese de que as crianças não 
conseguem ter olhos críticos à publicidade (e à toda a comunicação 
mercadológica) e nem se auto-determinar perante anúncios comerciais, 
dado o seu estágio de compreensão e entendimento do mundo em 
processo de desenvolvimento. Nas palavras do eminente psicólogo e 
especialista em desenvolvimento infantil: 

 
“Mas, mais uma vez, alguém poderá dizer que as pessoas são o 
bastante inteligentes e fortes para não se deixarem manipular 
pelas publicidades. Admitamos que seja verdade para os 
adultos, mas será que o é para as crianças? Agora sim, 
estamos numa problemática tipicamente infantil. Uma pergunta 
feita no documento coloca bem a questão: “Em relação à 
publicidade infantil, existe a preocupação em saber se o 
público-alvo tem condições de avaliar a importância, o 
interesse e a capacidade de aquisição do que se anuncia? 

 
Os profissionais da publicidade, ou parte deles, talvez não 
tenham essa preocupação. Mas quem visa a proteger as 
crianças deve tê-la. 
 
(...) 
 
A autonomia intelectual e moral é construída paulatinamente. É 
preciso esperar, em média, a idade dos 12 anos para que o 
indivíduo possua um repertório cognitivo capaz de liberá-lo, 
tanto do ponto de vista cognitivo quanto moral, da forte 
referência a fontes exteriores de prestígio e autoridade. 

 
Decorre do que foi rapidamente lembrado acima que, se 
interpretarmos ‘resistência mental’ como a capacidade de 
passar as mensagens alheias pelo crivo da crítica, temos de 
fato que tal resistência, na criança, é inferior à do adulto. Como 
as propagandas para público infantil costumam ser veiculadas 
pela mídia, e que a mídia costuma ser vista como instituição de 
prestigio, é certo que seu poder de influência pode ser grande 
sobre as crianças. Logo, existe a tendência de a criança julgar 
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que aquilo que mostram é realmente como é, e que aquilo que 
dizem ser sensacional, necessário, de valor, realmente possui 
essas qualidades. Acrescentaria aqui que é coerente com o 
espírito de todo o texto do Decreto a referência ao emprego de 
personagens que dirigem programas infantis. Com efeito, tais 
personagens costumam ter grande prestígio aos olhos da 
criança, serem para elas quase que figuras de autoridade: logo, 
seu poder de influência é grande, e acaba sendo exercido, não 
em benefício da criança, mas sim do anunciante.” 

 
Daí tem-se que as crianças não conseguem identificar a 

publicidade como tal e, portanto, qualquer forma de comunicação 
mercadológica que lhes seja dirigida viola o Código de Defesa do 
Consumidor e restringe significativamente a liberdade de escolha das 
crianças, ofendendo, por conseguinte, a Constituição Federal, o Estatuto 
da Criança e do Adolescente e as Normas Internacionais de Proteção à 
Infância. 
 

Nesta esteira, o marketing que se dirige ao público infantil, de 
uma forma geral, não é ético, pois por suas inerentes características, 
vale-se de subterfúgios e técnicas de convencimento perante um ser 
que é mais vulnerável – e mesmo presumidamente hipossuficiente, no 
contexto das relações de consumo.  
 

Não é demais observar que as crianças, na perspectiva do 
Código Civil, são consideradas incapazes de praticar os atos da vida 
civil, como, por exemplo, firmar contratos de compra e venda25. O 
Código Civil limita a autonomia de pessoas menores de 16 anos por 
entender que estas não têm condições de conduzir negociações e de se 
colocar nas relações sociais de comércio com autonomia, devido a pouca 
idade. Isso apenas confirma que a criança possui uma capacidade de 
julgamento ainda em desenvolvimento, sendo, portanto, mais suscetível 
à publicidade e outras estratégias de marketing, restando indefesa ante 
a elas.  
 

Por todas essas razões e pelo fato de que o comercial em questão 
influencia comportamentos que põem em risco os valores sociais, a 
psique e a saúde de crianças, não há dúvidas de que afronta a lei, os 
princípios legais e os valores éticos e morais da sociedade. 
 
 
                                                 
25 Conforme o seguinte dispositivo do Código Civil: 
“Art. 3º. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil: 
I – os menores de dezesseis anos; (...)”. 
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IV. Conclusão e pedido. 
 

Por essas razões, o Instituto Alana requer a adoção das 
providências cabíveis, a fim de que seja apurada a presente denúncia 
relativa à ilicitude da estratégia de comunicação mercadológica dirigida 
ao público infantil, promovida para divulgar e comercializar os produtos 
da marca Del Valle, participantes da “Promoção Del Valle 
Espremidinhos”, com a devida reparação dos danos já provocados, até 
mesmo com a estipulação da multa pecuniária cabível. 

 
Em caráter de urgência, requer a imediata suspensão da 

“Promoção Del Valle Espremidinhos”, por sua abusividade em relação ao 
público infantil e em razão da prática comercial abusiva de venda 
casada. 

 
Adicionalmente, requer que o respectivo anunciante assuma o 

compromisso de não mais violar os direitos das crianças. 
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