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Ilust re Represent ant e da Promot oria de Just iça do Consumidor,

em at enção ao ofício 217/ 2010 – 32ª PJDCC, encaminhado por est e I.
Minist ério Público, o ,QVWLWXWR $ODQD, por meio do 3URMHWR &ULDQoD H
&RQVXPR, vem esclarecer o quant o segue.

O 3URMHWR&ULDQoDH&RQVXPR, no int uit o de cumprir sua missão, busca
paut ar a quest ão do consumismo na infância e dos malefícios daí decorrent es.
Para cumprir t al designação, dent re suas diversas f ormas de at uação,
monit ora o direcionament o inadequado – porque abusivo e ilegal – de peças
publicit árias dirigidas a crianças.
Est e monit orament o, no ent ant o, não é exaust ivo, não sendo possível
verificar int ensivament e t odas as formas de mídia que são, at ualment e,
acessadas pela criança brasileira. Ant e a const at ação de irregularidades, são
encaminhadas not ificações às empresas anunciant es, represent ações aos
diversos órgãos do Minist ério Público e Fundações PROCON, bem como
denúncias ao próprio CONAR – Conselho Nacional de Aut orregulament ação
Publicit ária, no int uit o de obt er o apoio dest es órgãos na prot eção int egral à
infância brasileira.
Nest e sent ido, não é possível ao 3URMHWR&ULDQoDH&RQVXPRinformar a
est e I. Minist ério Público se a publicidade de Mort ein Rodox segue sendo
veiculada na mídia em geral – at é porque há uma grande quant idade de canais
a serem monit orados. Sabe-se que comerciais com recursos de animação
seguem
sendo
veiculados
no
próprio
sit e
da
empresa
(ht t p:/ / www.mort ein. com.br/ louie_bhai.sht ml) conforme const at ação feit a
em 22.4.2010. O sit e ainda chama a at enção do int ernaut a para que conheça
o “ Louie” , uma animação de inset o que auxilia na divulgação do produt o.
No ent ant o, o 3URMHWR &ULDQoD H &RQVXPR serve-se da present e para
reit erar as alegações feit as por ocasião da Represent ação prot ocolada em
2009, bem como para reafirmar a necessidade de que sej am pront ament e
adot adas as medidas cabíveis no sent ido de que haj a a pront a reparação aos
danos j á causados às milhares de crianças de t odo o país.
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