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Ilust re Procurador da República, 
 
 
 
o ,QVWLWXWR�$ODQD (docs. 1 a 3) vem, por meio desta, oferecer REPRESENTAÇÃO 
em face de Turner Internat ional do Brasil Ltda., veiculadora do canal de 
televisão por assinatura Cartoon Network, em razão do desenvolvimento de 
est ratégia de comunicação mercadológica1 dirigida ao público infant il e 
promotora de valores não-condizentes com as normas de convívio social.  
                                                
1 O termo ‘ comunicação mercadológica’  compreende toda e qualquer at ividade de 
comunicação comercial para a divulgação de produtos e serviços independentemente do 
suporte ou do meio ut il izado. Além de anúncios impressos, comerciais televisivos, VSRWV� de 
rádio e EDQQHUV na internet ,  podem ser citados, como exemplos: embalagens, promoções, 
PHUFKDQGLVLQJ,  disposição de produtos nos pontos de vendas, etc. 
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,�� 6REUH�R�,QVWLWXWR�$ODQD��
 

O ,QVWLWXWR�$ODQD é uma organização sem f ins lucrat ivos que desenvolve 
at ividades educacionais, culturais,  de fomento à art iculação 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.inst itutoalana.org.br] .  

 
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 prej uízos decorrentes do PDUNHWLQJ 
voltado ao público� infanto-j uvenil criou o 3URMHWR� &ULDQoD� H� &RQVXPR 
[www.criancaeconsumo.org.br] .  

 
Por meio do 3URMHWR� &ULDQoD� H� &RQVXPR,  o ,QVWLWXWR� $ODQD procura 

disponibil izar 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 ref lexão a 
respeito da força que a mídia e o PDUNHWLQJ�infanto-j uvenil possuem na vida, 
nos hábitos e nos valores dessas pessoas ainda em formação. 

 

As grandes preocupações do 3URMHWR� &ULDQoD� H� &RQVXPR são com os 
resultados apontados como conseqüência do invest imento maciço na 
mercant il ização da infância e da juventude, a saber: o consumismo, a 
incidência alarmante de obesidade infant il;  a violência na j uventude; a 
sexualidade precoce e irresponsável; o materialismo excessivo e o desgaste 
das relações sociais;  dent re out ros. 
 
 
,,�� $�GHQ~QFLD�UHFHELGD�SHOR�,QVWLWXWR�$ODQD��
 

A equipe do 3URMHWR� &ULDQoD� H� &RQVXPR recebeu, em 25.3.2009, 
denúncia na qual uma mãe preocupada relatava estar sendo veiculada pelo 
canal de televisão dest inado ao público infant il  Cartoon Network campanha 
publicitária não apenas referente a produtos l icenciados dos próprios 
desenhos animados produzidos pela emissora — como As Meninas 
Superpoderosas e Ben 10 — mas também que tal comercial estaria 
t ransmit indo valores distorcidos a crianças.  

 
Segundo a denunciante, o anúncio seria “ indecoroso, leviano e 

ridículo” . Ela, mãe de duas crianças — uma de seis anos e uma de dois — diz 
estar assustada com tal canal televisivo, não apenas pelo nível dos programas 
t ransmit idos como também pelos valores disseminados, dentre eles o próprio 
consumismo desenfreado.  

 
Assim, em razão da denúncia recebida e do obj eto de seu t rabalho, o 

3URMHWR� &ULDQoD� H� &RQVXPR,  vem, por meio desta, advert ir este Ilust re 
Ministério Público sobre o desenvolvimento de condutas quest ionáveis por 
parte da referida emissora de televisão, bem como demonst rar que a 
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est ratégia publicitária adotada — para promover a própria emissora — se 
most ra prej udicial e inadequada à infância. A campanha ora quest ionada em 
nada é condizente com o papel conj untural que nos dias atuais a televisão 
assume no desenvolvimento de crianças. 

 
Na sociedade moderna, aspectos como a crescente part icipação da 

mulher no mercado de t rabalho, a f lexibil ização das formas de cont role sobre 
as crianças, a dif iculdade dos pais em impor limites e o maior acesso aos 
meios de comunicação tecnológicos modif icaram os papéis sociais 
relacionados ao desenvolvimento infant il:  a televisão, que possuía antes a 
função unívoca de ent reter,  passa a se moldar às circunstâncias sociais e a 
exercer, informalmente, a at ividade de educar, paralelamente às escolas.  

 
Al iás, muitas vezes, o tempo que as crianças despendem assist indo à TV 

rivaliza com o tempo que passam na escola2.  
 
Não é possível,  no entanto, dizer que Cartoon Network auxilia os pais 

de crianças quanto ao processo de maturação e desenvolvimento destas. A 
emissora, pode-se dizer,  caminha na direção cont rária, invalidando tudo o que 
é socialmente reconhecido como adequado, sej a veiculando programações 
que não cont ribuem para o desenvolvimento saudável, sej a veiculando 
mensagens que promovem valores distorcidos ent re os pequenos — como é o 
caso das vinhetas “ A gente faz o que quer” , j á denunciadas anteriormente 
pelo 3URMHWR�&ULDQoD�H�&RQVXPR (doc.4). �

 
Para um melhor entendimento da questão, apresenta-se, abaixo, 

descrição pormenorizada do comercial denunciado. 
 
 

,,,�� 2�FRPHUFLDO�YHLFXODGR�QR�FDQDO�GH�79�SRU�DVVLQDWXUD�&DUWRRQ�
1HWZRUN��
 
O anúncio publicitário, constantemente veiculado na emissora ora 

Representada, apresenta-se da seguinte forma: 
 

Em um calmo bairro residencial, uma senhora passeia com um bebê. 
Um jovem de capuz, do outro lado da rua, quebra a j anela de um 
carro e de dent ro dele subt rai uma bolsa. Ele foge correndo com o 
obj eto e, então, colide com uma viatura de polícia. Os of iciais, até 
então percorrendo dist raidamente o bairro enquanto se 
alimentavam, começam a persegui-lo.  

 
O rapaz, mais rápido, passa por quiosques de vendas na rua e 
derruba os produtos ofertados, realiza saltos mortais e cambalhotas, 
invade residências, pula de telhado em telhado, passa por um 
quintal no qual crianças pequenas se divertem em uma piscina de 
plást ico, at ravessa uma sala onde um menino com não mais que 

                                                
2 Segundo dados do IBOPE Media Workstat ion referente a 2007, as crianças brasileiras de 4 a 
11 anos passam em média 4:50:11 horas assist indo TV. 
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sete anos assiste a um episódio do desenho animado Ben 10, 
t ransmit ido por Cartoon Network. A criança mantém os olhos f ixos 
na televisão, apesar da ent rada abrupta do j ovem.  

 
O ladrão, então, passa pelos demais aposentos da casa, derruba 
uma senhora que carrega uma pilha de roupas nas mãos e ruma em 
direção ao quintal.  Lá, passa pelos varais de roupas e, ao bater de 
frente com uma blusa com a estampa de Lindinha (uma das 
protagonistas do desenho As Meninas Superpoderosas),  cai no chão 
como se t ivesse sido nocauteado.  

 
A câmera dest ina seu foco, então, para os produtos dispostos nos 
varais: blusas e camisetas, toalhas, cadernos, meias, videogames, 
quebra-cabeças, laptops, tênis — todos com estampa dos desenhos 
animados As Meninas Superpoderosas e Ben 10. Por f im, o narrador 
diz:  “ Nova linha de produtos das Meninas Superpoderosas e Ben 10 
— Poderosos.”  
 

 Conforme se pode inferir do exposto acima, são patentes os 
instrumentos escusos ut il izados pela emissora para não apenas promover a sua 
programação como também est imular a compra de produtos licenciados a 
part ir de desenhos animados por ela t ransmit idos. Assim, ao at rair a atenção 
de seu público-alvo (crianças e adolescentes),  Cartoon Network incita a 
formação de valores e comportamentos inadequados e distorcidos 
socialmente, naturalizando e apresentando como aceitáveis certas condutas 
claramente atentatórias ao bem-estar social.  
 
 A falha dos policiais em deter o j ovem ladrão, a forma como este é 
apresentado — capaz de realizar saltos mortais,  com força e velocidade 
anormalmente superiores —, a atenção imperturbável que uma das crianças 
dedica ao desenho animado Ben 10 enquanto o delinqüente at ravessa a sala 
de estar,  o papel dado a protagonistas de programas infant is (no caso, 
Lindinha, a única capaz de deter o bandido) e a forma como os produtos 
ofertados estão dispostos no varal são os elementos que mais explicitam a 
abusividade da comunicação mercadológica ut il izada por Cartoon Network. 
�
�
,9�� $�DEXVLYLGDGH�GR�DQ~QFLR�SXEOLFLWiULR���
�
�

2�XVR�GR�HQWUHWHQLPHQWR�SDUD�WUDQVPLVVmR�GH�PHQVDJHQV�FRPHUFLDLV�
�

Nos dias atuais a exposição de crianças à televisão acontece cada vez 
mais precocemente.  Segundo a pesquisa Nickelodeon Business Solut ion 
Research,  realizada em 2007, 85,5% das crianças assistem televisão 
diariamente (doc.5).  Neste mesmo passo, a quant idade de canais de televisão 
e programações dest inadas exclusivamente a crianças vêm ganhando espaço: 
Cartoon Network, Discovery Kids, Nickelodeon, dent re out ros.  
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A idéia de uma programação televisiva feita especialmente para 
crianças cont ribui signif icat ivamente para que os pais optem por deixar seus 
f ilhos assist irem à TV, mesmo quando ainda muito pequenos. Isso ocorre na 
medida em que os pais, ao verif icarem que determinado canal oferece uma 
programação exclusiva para crianças, sentem-se t ranqüilos em deixar que 
seus f ilhos assistam à TV, pois acreditam que a programação oferecida será 
condizente com a idade de seus f ilhos. Daí porque não haveria mot ivos para se 
preocupar com a exposição de seus fi lhos à televisão, mesmo que em tenra 
idade e por longos períodos.  

 
No entanto, é fundamental frisar que, ainda que se t rate de 

programações “ especiais”  para crianças, a exposição precoce à mídia é 
prej udicial ao desenvolvimento infant il3.  Há, atualmente, uma série de 
pesquisas que indicam uma relação signif icat iva ent re programas violentos e 
aumento da violência ent re j ovens4,  erot ização5 precoce de meninas, dent re 
out ros6.  At ribui-se ainda, ao tempo excessivo de televisão assist ida por 
crianças, out ros efeitos indesej áveis como obesidade infant il7,  consumismo — 
que leva a hábitos de consumo inconseqüentes — e desgaste das relações 
familiares. 
 

Reforçando a idéia que nem sempre um canal dirigido a crianças é a 
elas inofensivo, pôde-se constatar que o Cartoon Network vem assumindo uma 
postura preocupante: começou a veicular no país campanhas publicitárias 

                                                
3 Acerca da possibilidade de se causar prej uízos a bebês pela exposição precoce à mídia: 
ht tp: / / www.t ime.com/ t ime/ health/ art icle/ 0,8599,1650352,00.html?cnn=yes (acessado em 
24.3.2008). 
4 De acordo com: “ Media Violence” , Commit tee on Public Educat ion. Disponível para 
download em: 
ht tp: / / pediat rics.aappublicat ions.org/ cgi/ reprint / 108/ 5/ 1222?maxtoshow=&HITS=10&hits=10
&RESULTFORMAT=1&andorexact t it le=and&t it leabst ract=violence&andorexact t it leabs=and&ful
ltext=tv&andorexact ful ltext=and&searchid=1&FIRSTINDEX=0&sortspec=relevance&resourcetyp
e=HWCIT (acessado em 20.3.2008) e “ Harmful Television Content  for Children Violence and 
Suffering in Television News: Toward a Broader Concept ion of ” ,  Juliet te H. Walma van der 
Molen. Disponível para download em: 
ht tp: / / pediat rics.aappublicat ions.org/ cgi/ reprint / 113/ 6/ 1771?maxtoshow=&HITS=10&hits=10
&RESULTFORMAT=1&andorexact t it le=and&t it leabst ract=violence&andorexact t it leabs=and&ful
ltext=tv&andorexact ful ltext=and&searchid=1&FIRSTINDEX=0&sortspec=relevance&resourcetyp
e=HWCIT (acessado em 20.3.2008). 
5 De acordo com: “ Watching Sex on Television Predicts Adolescent  Init iat ion of Sexual 
Behavior” ,  Rebecca L. Collins and others. Disponível para download em: 
ht tp: / / pediat rics.aappublicat ions.org/ cgi/ reprint / 114/ 3/ e280?maxtoshow=&HITS=10&hits=10
&RESULTFORMAT=1&andorexact t it le=and&t it leabst ract=TV+&andorexact t it leabs=and&fulltext
=violence&andorexact fullt ext=and&searchid=1&FIRSTINDEX=0&sortspec=relevance&resourcet
ype=HWCIT (acessado em 20.3.2008).  
6 De acordo com: “ The Impact  of  the Media on Adolescent  Sexual At t itudes and Behaviors” ,  S. 
Liliana Escobar-Chaves, Susan R.  Tortolero and others. Disponível para download em: 
ht tp: / / pediat rics.aappublicat ions.org/ cgi/ reprint / 116/ 1/ S1/ 303 (acessado em 20.3.2008). 
7 De acordo com: “ Adolescent  Health Risk Behaviors Physical Act ivit y and Sedentary Behavior 
Pat terns Are Associated With Selected Adolescent  Health Risk Behaviors” ,  Melissa C. Nelson 
and Penny Gordon-Larsen. Disponível para download em: 
ht tp: / / pediat rics.aappublicat ions.org/ cgi/ reprint / 117/ 4/ 1281?maxtoshow=&HITS=10&hits=10
&RESULTFORMAT=1&andorexact t it le=and&t it leabst ract=TV+&andorexact t it leabs=and&fulltext
=violence&andorexact fullt ext=and&searchid=1&FIRSTINDEX=0&sortspec=relevance&resourcet
ype=HWCIT (acessado em 20.3.2008).  
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referentes a produtos l icenciados de seus próprios desenhos animados. Aliar 
material de ent retenimento (como um desenho animado e suas personagens) a 
produtos l icenciados e anunciá-los em um f ilme publicitário de formato 
similar ao de um programa televisivo a crianças é, ao mesmo tempo, ef iciente 
ao propósito de incrementar as vendas e inj usto com o público-alvo, incapaz 
de compreender o caráter persuasivo da comunicação mercadológica e a 
relação feita ent re a personagem e o produto — apenas uma est ratégia de 
maximização de lucros. 

 
Crianças, por estarem em processo de desenvolvimento bio-psicológico, 

não possuem capacidade de posicionamento crít ico e de discernimento e 
abst ração suf icientes para apreender e diferenciar a realidade da situação 
apresentada pela emissora: possivelmente, logo após veicular o desenho 
animado Ben 10, por exemplo o anúncio publicitário ora observado é 
t ransmit ido. Uma criança não é capaz de compreender nem a diferença ent re 
programação televisiva e comerciais,  nem a intenção persuasiva da mensagem 
comercial, de modo que possa interpretá-la com certo cet icismo — e, assim, 
não acreditar que um bandido realmente pode ser det ido por uma blusa com 
imagem de uma d’ As Meninas Superpoderosas8.  

 
Por ainda estarem const ruindo seus valores, os pequenos ident if icam e 

reproduzem o ambiente e os exemplos com que convivem — e aprendem —, 
acrescentando suas próprias variações. Apenas com o passar do tempo e com 
a maturação intelectual é possível diferenciar modos de comportamento de 
out ras pessoas e o adotado por si próprio, tendo como base noções de certo e 
errado.  
 
 A conotação dada pelo público infant il  tanto ao conteúdo de programas 
infant is quanto aos comerciais é inteiramente inf luenciada pelo seu 
desenvolvimento cognit ivo — ou seja, com determinada idade não têm os 
pequenos capacidade de analisar, compreender e crit icar o que está sendo a 
eles t ransmit ido. Esse foi,  inclusive, um dos argumentos ut il izados tanto para 
o estabelecimento de um sistema de classif icação indicat iva de conteúdo de 
mídia quanto para a criação de emissoras televisivas que veiculassem 
conteúdo unicamente dest inado a crianças. 
 

Desenhos são vínculos de ident if icação estabelecidos com os pequenos. 
As personagens de animações são canais de comunicação diretos com o 
público infant il,  t ransmit indo idéias que não exigem da criança qualquer 
t ratamento cognit ivo além da percepção. Não é necessário que o pequeno 
j ulgue, analise ou interprete a mensagem a ele t ransmit ida com senso crít ico: 
basta absorver o que as personagens — que fazem parte de seu cot idiano e 
pela mídia e que mantêm com ele est reitas “ relações”  amigáveis — lhes 
t ransmitem, pois o sent imento de conf iança e sedução que emanam é 
irresist ível.  

                                                
8 Fonte: Report  of the American Psychologists Associat ion Task Force on Advert ising and 
Children – 2004. Disponível em: 
ht tp: / / www.alana.org.br/ banco_arquivos/ arquivos/ docs/ biblioteca/ pesquisas/ Report_APA.p
df  
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/LFHQFLDPHQWR��JUDQGH�DWUDWLYR�SDUD�FULDQoDV�
 

A int rodução de produtos licenciados de personagens infant is que 
fazem sucesso entre os pequenos nos mais diferentes produtos (roupas de 
cama, banho, utensílios domést icos em geral,  alimentos e produtos os mais 
diversos) contribui para que a criança sej a at raída e induzida a querer 
determinado produto. Não raro, as crianças pressionam seus pais para que 
adquiram certo produto que viram na televisão ou que contém determinado 
personagem como “ anunciante” .  Vale dizer que o posicionamento das 
crianças de pedir insistentemente um produto que viram em determinado 
anúncio é responsável por muitos desgastes familiares e sociais.   

 
Por meio do processo de licenciamento, conf irma-se o fato de que a 

criança tem se tornado o principal foco do mercado publicitário, e a infância 
um verdadeiro “ nicho de mercado.”  As invest idas dos prof issionais de 
PDUNHWLQJ são amplas e atuam em diversas frentes: desde embalagens até 
comerciais televisivos que apresentam o produto relacionando-o com 
personagens de desenhos animados e f ilmes de interesse do público infant il.  

 
A mult iplicidade de licenciamentos também cont ribui 

signif icat ivamente para aquecer o mercado,  na medida em que as crianças se 
sentem muito mais at raídas por produtos que têm seus personagens favoritos 
como promotores. Isso é observado como conduta adotada por Cartoon 
Network: dispõe em varais de roupas os produtos ofertados, todos 
relacionados com determinadas personagens de grande popularidade no meio 
infant il:  Ben 10 e o t rio de Meninas Superpoderosas — Lindinha,  Florzinha e 
Docinho. Nesse contexto, as embalagens ganham especial atenção e se tornam 
verdadeiro meio de comunicação mercadológica, cont ribuindo para que as 
crianças queiram produtos em cuj os invólucros f igurem protagonistas de 
programas infant is.  

 
Esta percepção de que as embalagens com personagens licenciados 

visam at ingir as crianças é conf irmada por manifestações de prof issionais da 
área. De acordo com as dicas de NICOLAS MONTIGNEAUX para o mercado 
publicitário9:  

 
“ $�HPEDODJHP�p�FRQVLGHUDGD��PXLWDV�YH]HV��H�FRP�UD]mR��D�SULPHLUD�
PtGLD�GD�PDUFD.  A proximidade f ísica estabelecida com o consumidor 
reforça o conhecimento percept ivo da marca pela criança no nível da 
sua est rutura morfológica, escritural,  gráfica ou cromát ica.  Por 
conseqüência, será preciso considerar esse suporte com maior atenção. 
A embalagem é ef icaz sempre que estabelece corretamente a relação 
ent re a marca, o personagem e o produto. Em primeiro lugar, isso 
pressupõe que cada elemento esteja claramente exposto, de leitura 
fácil,  e que o equilíbrio visual deles sej a respeitado. Para estabelecer a 
relação ent re a marca. O personagem e o produto é preferível l igá-los 
fortemente. A relação ent re o personagem e o produto é uma coisa, 

                                                
9 Mont igneaux, Nicolas. Público-alvo: crianças – a força dos personagens e do market ing para 
falar com o consumidor infant il.  Rio de Janeiro:  Campus,  2003, páginas 222 e 223. 
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em geral,  fácil de obter.  Ela se t raduz por vezes por uma encenação do 
personagem, manipulando elementos específ icos e valorizadores do 
produto, degustando-o ou se divert indo com alguns de seus 
ingredientes (as frutas de um produto lácteo).  
(. .. ) 
$�HPEDODJHP�SDUD�D�FULDQoD�GHYH�WHU�HP�FRQWD�GRLV�DOYRV�SRWHQFLDLV�
TXH�VmR�DV�FULDQoDV�H�D�PmH� A importância relat iva que a embalagem 
deve acordar a um ou a out ro dos alvos é variável em função da idade 
e, secundariamente, do t ipo de produto (produto com forte conotação 
nut ricional ou produto de prazer).  
3DUD�DV�FULDQoDV��$�HPEDODJHP�GHYH�SHUPLWLU�R�HVWDEHOHFLPHQWR�GH�
XPD�IRUWH�FRQLYrQFLD�HQWUH�D�FULDQoD�H�R�SURGXWR�TXH�HOD�FRQVRPH�H�
D� PDUFD� TXH� HOD� FRPSUD�� $� FULDQoD� GHYH� VH� DSURSULDU� UDSLGDPHQWH�
GR�SURGXWR�RX�GD�PDUFD�� LVWR�p��UHFRQKHFr�ORV�FRPR�ID]HQGR�SDUWH�
GH�VHX�XQLYHUVR�”  (grifos inseridos) 

 
Há fortes indícios de que a l igação de um produto a um herói, 

celebridade ou desenho animado de grande popularidade entre o meio infant il 
tem a clara intenção de estabelecer uma relação de grande signif icado ent re 
o produto, a marca e a criança. Vale ressaltar que os brinquedos apresentados 
no f ilme publicitário em questão são feitos efet ivamente com personagens do 
imaginário infant il,  que estão em desenhos assist idos pelas crianças ou mesmo 
integram seu universo lúdico. 

 
Cartoon Network aproveita-se não apenas do licenciamento em si como 

também da prát ica usual — que não deixa de ser abusiva — de t ransmissão do 
desenho animado e, em seguida, do f ilme publicitário, com linha divisora 
ent re tais veiculações pouco clara para crianças. Assim, a assimilação da 
relação entre os personagens de f igura licenciada e os produtos é imediata.  

 
Devido ao j á supracitado sobre a incipiente capacidade de abst ração, 

cognição e senso crít ico de crianças, o licenciamento adquire impacto ainda 
maior e cria desej os e necessidades — pode-se não desej ar uma camiseta 
qualquer, mas uma camiseta “ da Lindinha”  que possui um apelo peculiar,  e 
qualidades que a dist inguem das demais.  

 
Dispor em um varal os produtos l icenciados (não apenas roupas,  mas 

também videogames, quebra-cabeças e cadernos) também é uma ferramenta 
ef icaz, pois ressalta a importância da associação ent re diversos meios de 
comunicação mercadológica: o comercial televisivo se ut il iza da imagem 
sedutora das embalagens. Principalmente, cabe ressaltar,  porque a 
publicidade está sendo veiculada no mesmo canal de televisão no qual 
desenhos dos personagens licenciados são t ransmit idos. 

 
Sobre as embalagens,  NICOLAS MONTIGNEAUX discorre, sem nenhum 

pudor, sobre a melhor forma de cat ivar as crianças de diversas idades at ravés 
desta forma de publicidade10:  

                                                
10 Mont igneaux, Nicolas. Público-alvo: crianças – a força dos personagens e do market ing para 
falar com o consumidor infant il.  Rio de Janeiro:  Campus,  2003, página 225. 
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“ $�LGDGH�GD�FULDQoD�RULHQWDUi�R�SDSHO�GR�SHUVRQDJHP�
'H���D����DQRV��HPEDODJHQV�GH�IRUWH�DWUDomR�SDUD�D�FULDQoD 
 
O essencial do discurso é dirigido para a criança. As decorações das 
embalagens se animam e ganham vida. A t ipograf ia é colorida e viva. 
As marcas j ogam com o movimento apoiando-se sobre efeitos de 
sombras e luzes. Um tratamento part icular pode ser dado à imagem 
pela ut il ização da perspect iva e da técnica da história em quadrinhos.  
O personagem emblemát ico do produto e da marca desempenha papel 
essencial e const itui um dos elementos de at ração forte da embalagem. 
2� SHUVRQDJHP� SHUPLWH� LQWURGX]LU� XP� XQLYHUVR� LPDJLQiULR�
SURORQJDGR� SHORV� MRJRV�� KLVWyULDV� RIHUWDV� SURPRFLRQDLV� �EULQGHV� H�
FRQFXUVRV� ou a part icipação de um clube.”  (grifos inseridos). 
 
(. .. ) 
 
2V�SHUVRQDJHQV�XWLOL]DGRV�HP�SURPRomR�
 
As promoções proporcionam uma oportunidade para avivar a relação 
ent re a marca e a criança. Os estudos demonst ram que a part icipação 
at iva da criança em relação à marca, por intermédio de concursos e de 
j ogos, engendra efeitos mais duráveis na persuasão da criança do que 
os contatos passivos como a publicidade televisionada. O mecanismo 
promocional deve se adaptar às part icularidades deste público j ovem. 
De maneira geral,  as crianças preferem sempre a certeza de receber 
imediatamente um presente de fraco valor do que serem obrigadas a 
esperar a chegada incerta de um presente mais importante. 2�
PHFDQLVPR�GLWR�GH�´SUHPLDomR�GLUHWDµ�p�R�SUHIHULGR�HP�UHODomR�jV�
RXWUDV�IyUPXODV,  como os concursos, as reduções de preços ou coleção 
de pontos. $� DWULEXLomR� GH� SUrPLRV� DJLUi� PDLV� VREUH� R�
FRPSRUWDPHQWR�GH�FRPSUD�H�VREUH�R�GHVHPSHQKR�GD�PDUFD�D�FXUWR�
SUD]R

���

” .  (grifos inseridos). 
 
 

9DORUHV�GLVWRUFLGRV�RX�GHVYDORUHV�
�

 O f ilme publicitário veiculado por Cartoon Network não peca apenas 
por ser possivelmente confundido com programação infant il ,  por dirigir-se a 
crianças e por ut il izar o l icenciamento como forma de incrementar as vendas; 
também o anúncio propõe valores sociais duvidáveis, e est imula a formação 
de concepções e a adoção de comportamentos que podem se impor em 
contraposição ao que está sendo aprendido no núcleo familiar e na sociedade.  
 
 Um dos aspectos de discussão necessária é o menosprezo pelo poder 
policial em det rimento da auto-defesa, j ust if icando a prát ica violenta quando 
ela é comet ida por “ boas razões” . Demonstra a inef iciência dos of iciais em 

                                                
11 Mont igneaux, Nicolas. Público-alvo: crianças – a força dos personagens e do market ing para 
falar com o consumidor infant il.  Rio de Janeiro:  Campus,  2003, página 232. 
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capturar o delinqüente, que se apresenta como uma personagem de diversas 
qualidades — como rapidez e força — e que é det ido apenas por f igura do 
cot idiano infant il,  protagonista de desenho animado que carece de qualquer 
t ipo de autoridade policial.  O cenário realista, ademais, dif iculta a percepção 
do absurdo e da fantasia de tal f i lme publicitário.  
 
 E não é apenas tal concepção t ransmit ida pelo comercial.  Em 
determinado momento, ao at ravessar o ladrão a sala de uma residência, nota-
se um menino de não mais que sete anos assist indo a um episódio do desenho 
animado Ben 10 — ele está tão concentrado que, ao efetuar o delinqüente a 
fuga pela sua casa, passando em frente ao rapaz, permanece inerte e nem 
repara no que ocorre diante de seus olhos.  Toda a sua atenção está voltada à 
TV. 
 
 Percebe-se a mensagem nada sut il t ransmit ida por Cartoon Network: 
sua programação é tão interessante, tão envolvente, que ofusca todos os 
acontecimentos reais circundantes. Assim, não apenas a emissora est imula a 
compra de brinquedos l icenciados como também promove seus próprios 
programas, incitando crianças a dedicarem-se inteiramente ao t ransmit ido 
pela mídia, vivendo em espécie de mundo virtual.   
 
 Segundo dados do IBOPE Media Workstat ion referente a 2007, as 
crianças brasileiras de 4 a 11 anos passam em média 4:50:11 horas assist indo à 
TV. A mídia televisiva, em conj unto à internet  e demais meios de 
comunicação, tem papel essencial hoj e tanto no cot idiano de adultos quanto 
de crianças e adolescentes. Devido a esse protagonismo, há, pelo menos no 
que toca à programação infant il,  o dever const itucional de se produzir e 
veicular programas que respeitem valores ét icos e sociais12.  
 
 Out ro fator que pode ser destacado, referente aos valores t ransmit idos 
pela comunicação mercadológica ora observada: aos dispor os produtos em 
varais de roupas, explorando o poder da imagem, e de uma grande quant idade 
de opções que podem ser adquiridas, torna-se clara a intenção de Cartoon 
Network de incitar o consumo excessivo dos produtos ofertados.  
 
 O est ímulo ocasionado pela imagem, pelo impacto do excesso e pela 
ut il ização de personagens caros ao universo infant il são fatores relevantes não 
apenas para a criação de desej os por produtos em crianças, mas também para 
a constante produção de necessidades nunca saciadas ou sat isfeitas — af inal, 
sempre há bem sendo ofertado, anunciado, promovido. O sociólogo ZYGMUNT 
BAUMAN13 t rata do tema: 
 

“ (.. . ) o consumismo, em aguda oposição às formas de vida 
precedentes, associa a fel icidade não tanto à sat isfação de 
necessidades (como suas ‘ versões of iciais tendem a deixar implícito), 

                                                
12 Conforme art igo 221, da Const ituição Federal.  Tal tema será melhor t ratado 
posteriormente.  
13 Vida para consumo: a t ransformação das pessoas em mercadorias – Rio de Janeiro:  Jorge 
Zahar Ed.,  2008.  Pp.  44-45. 
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mas a um YROXPH�H�XPD�LQWHQVLGDGH�GH�GHVHMRV� VHPSUH�FUHVFHQWHV��o 
que por sua vez implica o uso imediato� e a rápida subst ituição dos 
obj etos dest inados a sat isfazê-la. Ele combina, como Don Slater 
ident if icou com precisão, a insaciabilidade dos desej os com a urgência 
e o imperat ivo de ‘ sempre procurar mercadorias para se sat isfazer’ . 
1RYDV� QHFHVVLGDGHV� H[LJHP� QRYDV� PHUFDGRULDV�� TXH� SRU� VXD� YH]�
H[LJHP� QRYDV� QHFHVVLGDGHV� H� GHVHMRV�� R� DGYHQWR� GR� FRQVXPLVPR�
LQDXJXUD�XPD� HUD� GH� ¶REVROHVFrQFLD� HPEXWLGD·� GRV�EHQV� RIHUHFLGRV�
QR� PHUFDGR e assinala um aumento espetacular na indúst ria da 
remoção do lixo.”  (grifos inseridos)  
 
Desta forma, o papel dos meios de comunicação é fundamental:  a 

televisão e a internet ,  dent re out ros, são ut il izados como ferramenta de 
t ransmissão — e, muitas vezes, promoção — da cultura do consumismo. Esta 
função se torna prej udicial e leviana quando a mensagem se dirige ao público 
infant il.   

 
Não apenas a mídia exerce inf luência sobre os fatos que ganham 

relevância na sociedade, como inculcam o que se pode inferir deles, os 
valores a eles atribuídos. Tal poder de persuasão e formação de apreciações 
valorat ivas é ainda maior quando se t rata de crianças, que como explicitado 
anteriormente não possuem capacidade para compreender mensagens 
publicitárias e conteúdo informat ivo e de ent retenimento que necessite 
abst ração, senso crít ico e um desenvolvido sistema cognit ivo.  
 
 Sobre a importância dos meios de comunicação na formação de um 
indivíduo e de seus valores, dissertam PEDRINHO GUARESCHI e OSVALDO BIZ14:  
 

“ O consumo dos produtos de mídia, especialmente a elet rônica, 
representa hoj e o principal espaço de ocupação do tempo l ivre da 
população. O acesso à informação,  crucial nos nossos dias, depende da 
relação do indivíduo com os veículos de comunicação. O que Bourdieu 
af irma sobre a televisão pode ser estendido aos out ros meios de 
comunicação: 
 
‘ E, insensivelmente��D�WHOHYLVmR�TXH�VH�SUHWHQGH�XP�LQVWUXPHQWR�GH�
UHJLVWUR�WRUQD�VH�XP�LQVWUXPHQWR�GH�FULDomR�GD�UHDOLGDGH��&DPLQKD�
VH� FDGD� YH]� PDLV� UXPR� D� XQLYHUVRV� HP� TXH� R� PXQGR� VRFLDO� p�
GHVFULWR�SUHVFULWR� SHOD� WHOHYLVmR� A televisão se torna o árbit ro do 
acesso à existência social e polít ica (Bourdieu, 1997, p. 29). ’  
(. .. ) 
A primeira af irmat iva é a seguinte: D� &RPXQLFDomR�� KRMH�� FRQVWUyL� D�
UHDOLGDGH.  É dif ícil def inir o que sej a realidade. Não vamos ent rar em 
questões metafísicas ou ontológicas. Queremos apenas dizer que 
realidade, aqui,  signif ica o que existe, o que tem valor,  aquilo que nos 
propicia as respostas,  o que legit ima e dá densidade signif icat iva a 
nosso cot idiano. 

                                                
14 ,Q Mídia, educação e cidadania: tudo o que você deve saber sobre mídia – Pet rópolis,  RJ: 
Vozes, 2005.  
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A segunda af irmat iva é um complemento da primeira: A mídia não só 
diz o que existe e, conseqüentemente, o que não existe, por não ser 
veiculado, mas Gi� XPD� FRQRWDomR� YDORUDWLYD�� GH� TXH� DOJR� p� ERP� H�
YHUGDGHLUR��j�UHDOLGDGH�H[LVWHQWH��e�QHVVD�LQVWkQFLD�TXH�VmR�FULDGRV�
H�OHJLWLPDGRV�GHWHUPLQDGRV�YDORUHV� E são eles que nos impulsionam a 
agir.  Você mesmo pode conferir:  não colocamos nenhuma ação sem que 
por det rás nos movam mot ivações,  interesses, valores.”  (grifos 
inseridos) 

 
 Assim, Cartoon Network se vale dos meios de comunicação para não 
apenas est imular a venda dos produtos por ele l icenciados como também 
propagar valores distorcidos como: o exercício da “ j ust iça pelas próprias 
mãos” ; o desrespeito a inst ituições e normas em vigor (como a polícia);  o 
sedentarismo e a dedicação a uma vida “ virtual”  concentrada na televisão e 
na internet  em det rimento dos relacionamentos sociais,  at ividades 
desport ivas, etc.;  e o consumo em excesso. Tal conduta não é ét ica, e 
carrega-se de abusividade e ilegalidade. 
 

A vida em sociedade envolve certas limitações comportamentais: é uma 
forma de garant ir o convívio em harmonia de pessoas de culturas e t radições 
diversas. Essas rest rições são cont inuamente t ransmit idas às crianças, 
vulneráveis às inf luências externas — pais, escola, amigos, etc. — durante seu 
processo de aprendizagem. Elas simplesmente as absorvem sem qualquer 
critério, sem quest ionar, pois ainda não possuem a capacidade de 
compreender o mot ivo pelo qual idéias e j ulgamentos são est imulados ou 
reprimidos. Isso possibil ita que os meios interf iram na formulação de 
conceitos e sent imentos que pela criança serão valorizados, e na forma como 
ela se posicionará quando houver cont raposição ent re estes comportamentos 
aprendidos no núcleo familiar e a sociedade.  

 
No caso do Cartoon Network, por exemplo, há clara associação ent re os 

desenhos animados e idéias e hábitos que são extremamente prej udiciais. 
Considerando-se que as crianças — em part icular as pequenas — aprendem 
pelo exemplo, tal espécie de comunicação mercadológica, especialmente por 
apresentar ações pouco aceitas pela sociedade como um todo, realizadas por 
personagens de grande inf luência e crianças modelos, cont ribui 
negat ivamente para o desenvolvimento dos pequenos. 

 
Vale dizer, a desestabilização de padrões socioculturais importantes 

para o exercício da cidadania é patente no comercial,  e suas conseqüências 
repercutem de forma drást ica no desenvolvimento das crianças. Nesse 
sent ido, é necessário que se imponha como obrigação da sociedade, do Estado 
e da família f iscalizar o que é veiculado a crianças, a f im de se coibir abusos 
ou mensagens que sej am inapropriadas a esse público.  
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9�� $�LOHJDOLGDGH�GD�FRQGXWD�DGRWDGD�SRU�&DUWRRQ�1HWZRUN�
�

$�KLSRVVXILFLrQFLD�SUHVXPLGD�GDV�FULDQoDV�QDV�UHODo}HV�GH�FRQVXPR�

 
As crianças, por se encont rarem em peculiar processo de 

desenvolvimento, são t itulares de uma proteção especial,  denominada no 
ordenamento j urídico 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 PEREIRA15:  

 
“ Como ‘ pessoas em condição peculiar de desenvolvimento’ , segundo 
Antônio Carlos Gomes da Costa, ‘ elas desfrutam de todos os direitos 
dos adultos e que sej am aplicáveis à sua idade e ainda têm direitos 
especiais decorrentes do fato de: 
 
-Não terem acesso ao conhecimento pleno de seus direitos; 
- Não terem at ingido condições de defender seus direitos frente às 
omissões e t ransgressões capazes de violá-los; 
- Não contam com meios próprios para arcar com a sat isfação 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 
t ratar de seres em pleno desenvolvimento f ísico, cognit ivo, emocional 
e sociocultural.”  
 
Assim, por conta da especial fase de desenvolvimento bio-psicológico 

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

 
Nesse sent ido JOSÉ DE FARIAS TAVARES16,  ao estabelecer quem são os 

suj eitos infanto-j uvenis de direito, observa que as crianças e os adolescentes 
são ´OHJDOPHQWH�SUHVXPLGRV�KLSRVVXILFLHQWHV��WLWXODUHV�GD�SURWHomR�LQWHJUDO�
H�SULRULWiULDµ (grifos inseridos).  

 
Em semelhante sent ido, ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E 

BENJAMIN17 assevera: 
 
“ A hipossuf iciência pode ser físico-psíquica, econômica ou meramente 
circunstancial. O Código, no seu esforço enumerat ivo, mencionou 
expressamente a proteção especial que merece a criança cont ra os 
abusos publicitários. 
O Código menciona, expressamente, a questão da publicidade que 
envolva a criança como uma daquelas a merecer atenção especial. e�

                                                
15 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. 
16 ,Q�Direito da Infância e da Juventude, Belo Horizonte, Editora Del Rey,  2001, p. 32. 
17 ,Q�Código Brasileiro de Defesa do Consumidor comentado pelos Autores do Anteproj eto, São 
Paulo, Editora Forense, pp. 299-300.  
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HP� IXQomR� GR� UHFRQKHFLPHQWR� GHVVD� YXOQHUDELOLGDGH� H[DFHUEDGD�
�KLSRVVXILFLrQFLD�� HQWmR� que alguns parâmetros especiais devem ser 
t raçados.”  (grifos inseridos) 

 
Por serem presumidamente hipossuf icientes no âmbito das relações de 

consumo, as crianças têm a seu favor a garant ia de uma série de direitos e 
proteções, valendo ser observado, nesse exato sent ido, que a exacerbada 
vulnerabilidade em função da idade é preocupação expressa do Código de 
Defesa do Consumidor, que no seu art igo 39, inciso IV proíbe, como prát ica 
abusiva, o fornecedor valer-se da ´IUDTXH]D�RX� LJQRUkQFLD� GR�FRQVXPLGRU��
WHQGR� HP� YLVWD� VXD� LGDGH�� VD~GH�� FRQKHFLPHQWR� RX� FRQGLomR� VRFLDO�� SDUD�
LPSLQJLU�OKH�VHXV�SURGXWRV�RX�VHUYLoRVµ (grifos inseridos).  

 
O emérito professor de psicologia da Universidade de São Paulo, YVES 

DE LA TAILLE, em parecer conferido sobre o tema ao Conselho Federal de 
Psicologia, também ressalta18 (doc. 6): 

 

“ 1mR� WHQGR� DV� FULDQoDV� GH� DWp� ��� DQRV� FRQVWUXtGR� DLQGD� WRGDV� DV�
IHUUDPHQWDV� LQWHOHFWXDLV� TXH� OKHV� SHUPLWLUi� FRPSUHHQGHU� R� UHDO, 
notadamente quando esse é apresentado at ravés de representações 
simbólicas (fala, imagens), a publicidade tem maior possibil idade de 
induzir ao erro e à ilusão. (. .. ) é certo que certas propagandas podem 
enganar as crianças, vendendo-lhes gato por lebre, e isto sem ment ir, 
mas apresentando discursos e imagens que não poderão ser passados 
pelo crivo da crít ica.”  

(. .. ) 
“ $V� FULDQoDV� não têm, os adolescentes não têm a mesma capacidade 
de resistência mental e de compreensão da realidade que um adulto e, 
portanto, QmR� HVWmR� FRP� FRQGLo}HV� GH� HQIUHQWDU� FRP� LJXDOGDGH� GH�
IRUoD�D�SUHVVmR�H[HUFLGD�SHOD�SXEOLFLGDGH�QR�TXH�VH�UHIHUH�j�TXHVWmR�
GR�FRQVXPR.  A luta é totalmente desigual.”  (grifos inseridos) 
 

Assim também entende o Conselho Federal de Psicologia, que, 
representado pelo psicólogo RICARDO MORETZOHN, por ocasião da audiência 
pública realizada na Câmara dos Deputados Federais, ocorrida em 30.8.2007, 
manifestou-se da seguinte forma (doc. 7)19:  

 

“ Autonomia intelectual e moral é construída paulat inamente. e�SUHFLVR�
HVSHUDU��HP�PpGLD��D�LGDGH�GRV����DQRV�SDUD�TXH�R�LQGLYtGXR�SRVVXD�
XP�UHSHUWyULR�FRJQLWLYR�FDSD]�GH�OLEHUi�OR��GR�SRQWR�GH�YLVWD�WDQWR�
FRJQLWLYR� TXDQWR� PRUDO�� GD� IRUWH� UHIHUrQFLD� D� IRQWHV� H[WHULRUHV� GH�
SUHVWtJLR� H� DXWRULGDGH.  Como as propagandas para o público infant il 
costumam ser veiculadas pela mídia e a mídia costuma ser vista como 
inst ituição de prest ígio, é certo que seu poder de inf luência pode ser 
grande sobre as crianças. Logo, H[LVWH�D�WHQGrQFLD�GH�D�FULDQoD�MXOJDU�

                                                
18 Parecer sobre PL 5921/ 2001 a pedido do Conselho Federal de Psicologia,  ‘ A Publicidade 
Dirigida ao Público Infant il – Considerações Psicológicas’ .  
19 Audiência Pública n° 1388/ 07,  em 30/ 08/ 2007, ‘ Debate sobre publicidade infant il’ .  
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TXH�DTXLOR�TXH�PRVWUDP�p�UHDOPHQWH�FRPR�p�H�TXH�DTXLOR�TXH�GL]HP�
VHU� VHQVDFLRQDO�� QHFHVViULR�� GH� YDORU� UHDOPHQWH� WHP� HVVDV�
TXDOLGDGHV. ”  (grifos inseridos) 

 
Por se aproveitar do fato do desenvolvimento incompleto das crianças, 

da sua natural credulidade e falta de posicionamento crít ico para impor 
produtos, a publicidade dirigida a crianças restringe signif icat ivamente a 
possibil idade de escolha das crianças,  subst ituindo seus desej os espontâneos 
por apelos de mercado.  

 

Acerca da restrição da liberdade de escolha da criança pelos 
imperat ivos publicitários, é válido reproduzir as palavras do psiquiat ra e 
estudioso do tema DAVID LÉO LEVISKY: 

 
“ Há um t ipo de publicidade que tende a mecanizar o público, 
seduzindo, impondo, iludindo, persuadindo, condicionando, para inf luir 
no poder de compra do consumidor, fazendo com que ele perca a 
noção e a selet ividade de seus próprios desej os. Essa espécie de 
indução inconsciente ao consumo, quando incessante e descont rolada, 
pode t razer graves conseqüências à formação da criança. Isso afeta sua 
capacidade de escolha; o espaço interno se torna cont rolado pelos 
est ímulos externos e não pelas manifestações autênt icas e espontâneas 
da pessoa20.”   
 

�
3URLELomR�GD�SXEOLFLGDGH�GLULJLGD�j�FULDQoD�

 
A publicidade dirigida à criança é proibida por todo o mundo, porque 

compreendida sua abusividade. Na Inglaterra, por exemplo, é proibida a 
insinuação de que a criança seria inferior a out ra se não ut il izar o produto 
anunciado; j á na Suécia e na Noruega, é vedado qualquer t ipo de publicidade 
voltada a crianças menores de 12 anos em horário anterior às 21 horas, bem 
como sua veiculação durante, imediatamente antes ou depois de programação 
infant il.  

 
As legislações alemã, irlandesa e italiana não permitem a interrupção 

de programas infant is por publicidade; a legislação canadense, por sua vez, 
impede a publicidade com bonecos, pessoas ou personagens conhecidos, 
exceto para campanhas sobre boa alimentação, segurança, educação, cultura, 
saúde, meio ambiente, etc.  

 
No Brasil , publicidade dirigida ao público infant il é ilegal.  Pela 

interpretação sistemát ica da Const ituição Federal,  do Estatuto da Criança e 
do Adolescente, da Convenção das Nações Unidas sobre as Crianças e do 
Código de Defesa do Consumidor, pode-se dizer que a publicidade dirigida ao 

                                                
20 A mídia – interferências no aparelho psíquico. ,Q� Adolescência – pelos caminhos da 
violência: a psicanálise na prát ica social.  Ed. Casa do Psicólogo. São Paulo, SP, 1998, página 
146. 
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público infant il é proibida, mesmo que na prát ica ainda sej am encont rados 
diversos anúncios voltados para esse público. 

 
A Const ituição Federal ao inst ituir os direitos e garant ias fundamentais 

de todos, homens e mulheres, promove os direitos e garant ias também das 
crianças e adolescentes, assegurando os direitos individuais e colet ivos à vida, 
à liberdade, à segurança e à propriedade, além de elencar os direitos sociais à 
educação, à saúde, ao lazer, à segurança,  à proteção, à maternidade e à 
infância. 

 
Segundo o Professor da Faculdade de Direito PUC-SP e da Escola 

Superior do Ministério Público VIDAL SERRANO NUNES JUNIOR21 (doc.8),  a 
publicidade dirigida à criança viola claramente o ordenamento j urídico 
brasileiro: 

 
“ Assim, toda e qualquer publicidade dirigida ao público infant il parece 
inelutavelmente maculada de ilegalidade, quando menos por violação 
de tal ditame legal.   

(. . .) 
Posto o caráter persuasivo da publicidade, a depender do estágio de 
desenvolvimento da criança, a impossibil idade de captar eventuais 
conteúdos informat ivos, quer nos parecer que a publicidade comercial 
dirigida ao público infant il  estej a, ainda uma vez, fadada ao j uízo de 
ilegalidade.  
Com efeito, se não pode captar eventual conteúdo informat ivo e não 
tem defesas emocionais suf icientemente formadas para perceber os 
inf luxos de conteúdos persuasivos, prat icamente em todas as situações, 
a publicidade comercial dirigida a crianças estará a se conf igurar como 
abusiva e, portanto, ilegal.”  
 
No art igo 227, a Const ituição Federal estabelece o dever da família,  da 

sociedade e do Estado de assegurar ´FRP�DEVROXWD�SULRULGDGHµ 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 famil iar 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 sent ido, o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece 

os direitos dessas pessoas em desenvolvimento e o respeito a sua integridade 
inclusive com relação aos seus valores, nos art igos 4º, 5º, 6º, 7º,  17, 18, 53, 
dent re outros. 

 
Merece destaque o art igo 4º do ECA, que em absoluta consonância com 

o art igo 227 da Const ituição Federal,  determina:  
�

                                                
21�,Q Const ituição Federal:  Avanços, cont ribuições e modif icações no processo democrát ico 
brasileiro /  coordenação Ives Gandra Mart ins, Francisco Rezek.  – São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais:  CEI – Cent ro de Extensão Universitária,  2008. Pp. 845-846. 
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“ É dever da família,  da comunidade, da sociedade em geral e do poder 
público assegurar,  com absoluta prioridade, a efet ivação dos direitos 
referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao 
lazer, à prof issionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 
liberdade e à convivência familiar e comunitária.”  

 
Repisando a idéia expressa no art igo 227 do texto const itucional de que 

a proteção da infância e adolescência é responsabilidade colet iva e 
compart ilhada pela família,  sociedade e Estado, este art igo 4º deixa claro que 
nenhum destes entes, nominalmente ident if icados e dest inados como 
guardiões da infância e adolescência, podem se escusar de atuar para a 
garant ia da proteção integral a todas as crianças e adolescentes. De acordo 
com DALMO DE ABREU DALLARI: 

 
“ (.. . ) são igualmente responsáveis pela criança a família,  a sociedade e 
o Estado, não cabendo a qualquer dessas ent idades assumir com 
exclusividade as tarefas, nem ficando alguma delas isenta de 
responsabil idade.22”  
 
E no mesmo sent ido cont inua o eminente j urista: 

 
“ Essa exigência [de se oferecer cuidados especiais à infância e 
adolescência] também se aplica à família,  à comunidade, e à 
sociedade. Cada uma dessas ent idades, no âmbito de suas respect ivas 
at ribuições e no uso de seus recursos, está legalmente obrigada a 
colocar entre seus obj et ivos preferenciais o cuidado das crianças e dos 
adolescentes. A prioridade aí prevista tem um obj et ivo prát ico, que é a 
concret ização de direitos enumerados no próprio art .  4 do Estatuto, e 
que são os seguintes: direito à vida, à saúde, à alimentação, à 
educação, ao esporte, ao lazer,  à prof issionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária.23”   
 
Ainda sobre o assunto, é importante lembrar que essa responsabilidade 

direcionada à sociedade envolve obrigações posit ivas e negat ivas, vale dizer, 
envolve o dever da sociedade de agir efet ivamente para evitar danos e 
prej uízos à infância e ao saudável desenvolvimento de pessoas com idade 
ent re zero e dezoito anos e também o dever de se abster de prat icar atos que 
possam lesionar tão relevante bem j urídico que é a própria proteção integral.  

  
Vale ser mencionada aqui a idéia de garant ia do melhor interesse da 

criança. Segundo interpretações as mais autorizadas de j uristas especialistas 
em infância e adolescência, as ações que at ingem as crianças e adolescentes 
— prat icadas por part iculares ou pelo poder público — devem ser levadas a 
cabo tendo-se em vista o melhor interesse da criança. 

                                                
22 Cury,  Munir (coordenador) Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado. Comentários 
j urídicos e sociais. Editora Malheiros: São Paulo, 2003,  6 edição,  página 37.  
23 Cury,  Munir (coordenador) Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado. Comentários 
j urídicos e sociais. Editora Malheiros: São Paulo, 2003,  6 edição,  página 41.  
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Como bem nos aponta TÂNIA DA SILVA PEREIRA acerca da proteção do 

melhor interesse da criança: 
 

“ O Brasil  incorporou,  em caráter def init ivo, o princípio do ‘ melhor 
interesse da criança’  em seu sistema j urídico e, sobretudo, tem 
representado um norteador importante para a modif icação das 
legislações internas no que concerne à proteção da infância em nosso 
cont inente. 24”   
 
De acordo com este princípio de atendimento ao melhor interesse da 

criança, deve-se levar em conta, no momento da aplicação da lei,  da criação 
de polít icas públicas para a infância e adolescência e de desenvolvimento de 
ações do poder público e privado, o atendimento a todos os seus direitos 
fundamentais, o que inclui uma infância livre de pressões e imperat ivos 
comerciais.  

 
Assim, não é demais reaf irmar que, com a garant ia da proteção integral 

e da primazia do melhor interesse da criança, espera-se proporcionar à 
criança e ao adolescente um desenvolvimento saudável e feliz,  l ivre de 
violências e opressões - aí incluídas as diversas formas de exploração 
econômica - conforme preconiza o texto const itucional,  o ECA e a Convenção 
das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança.  No entanto,  nenhum destes 
ordenamentos se refere explicitamente à comunicação mercadológica dirigida 
a crianças. 

 
O Código de Defesa do Consumidor, no tocante ao público infant il ,  

determina, no seu art igo 37, §2º, que a publicidade não pode se aproveitar da 
def iciência de j ulgamento e experiência da criança, sob pena de ser 
considerada abusiva e, portanto, ilegal.  Também proíbe qualquer t ipo de 
publicidade que incite a violência, o que se enquadra na comunicação 
mercadológica que ora se discute. 

 
Ao t ratar do tema e especialmente do art .  37 do CDC, a edição n° 115 

de outubro 2007 da Revista do IDEC – Inst ituto de Defesa do Consumidor é 
contundente: 

 
“ O Art igo 37 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) deixa claro que 
é proibida toda publicidade enganosa que (. . . ) se aproveite da 
GHILFLrQFLD� GH� MXOJDPHQWR� H� H[SHULrQFLD� GD� FULDQoD.  Antes dos 10 
anos, poucas conseguem entender que a publicidade não faz parte do 
programa televisivo e tem como obj et ivo convencer o telespectador a 
consumir.  Dessa forma, FRPHUFLDLV� GHVWLQDGRV� D� HVVH� S~EOLFR� VmR�
QDWXUDOPHQWH� DEXVLYRV� H� GHYHULDP� VHU� SURLELGRV� GH� IDWR. ”  (grifos 
inseridos) 

                                                
24 O princípio do “ melhor interesse da criança” :  da teoria à prát ica. Pereira, Tania da Silva .  
Disponível para download em: ht tp:/ / www.gont ij o-
familia.adv.br/ novo/ art igos_pdf/ Tania_da_Silva_Pereira/ MelhorInteresse.pdf (acessado em 
24.3.2008). 
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Esse é o grande problema da publicidade voltada ao público infant il no 

país — que a torna int rinsecamente carregada de abusividade e ilegalidade —, 
porquanto o market ing infant il se vale, para seu sucesso, ou sej a, para 
conseguir vender os produtos que anuncia e atrair a atenção desse público 
alvo, j ustamente da deficiência de j ulgamento e experiência da criança. 

 
Toda a publicidade abusiva é ilegal,  nos termos do art igo 37, §2º do 

Código de Defesa do Consumidor, lembrando que assim o será aquela que, nas 
palavras de PAULO JORGE SCARTEZZINI GUIMARÃES25,  ´RIHQGH� D� RUGHP�
S~EOLFD��RX�QmR�p�pWLFD�RX�p�RSUHVVLYD�RX�LQHVFUXSXORVDµ.  

 
Com relação a essa abusividade, cumpre ressaltar que as mensagens 

cont idas no comercial veiculado por Cartoon Network induzem j ustamente à 
formação de valores distorcidos, mot ivo que torna esta est ratégia de 
comunicação mercadológica ant iét ica, inescrupulosa e ofensiva à ordem 
pública. 

 
A publicidade que se dirige ao público infant il não é ét ica, pois, por 

suas inerentes característ icas, vale-se de subterfúgios e técnicas de 
convencimento perante um ser que é mais vulnerável — e mesmo 
presumidamente hipossuf iciente — incapaz não só de compreender e se 
defender de tais art imanhas, mas mesmo de prat icar — inclusive por força 
legal — os atos da vida civil,  como, por exemplo, f irmar cont ratos de compra 
e venda26.  

 
O fato de as pessoas menores de 16 anos de idade não serem 

autorizadas a prat icar todos os atos da vida civil , como os cont ratos, ref lete a 
situação da criança de impossibil idade de se auto-determinar perante 
terceiros. Isso, no entanto, não signif ica que esta pessoa tenha menos 
direitos, mas ao contrário, a Lei lhe garante mais proteções exatamente para 
preservar esta fragilidade temporária da criança. Segundo a j á citada 
advogada e professora de Direito de Famíl ia e de Direito da Criança e do 
Adolescente da PUC/ RJ e UERJ, TÂNIA DA SILVA PEREIRA: 

 
“ O Direito Civil Brasileiro refere-se ao inst ituto da ‘ Personalidade 
Jurídica’  ou ‘ Capacidade de Direito’  como ‘ apt idão genérica para 
adquirir direitos e cont rair obrigações’ ,  dist inguindo-a da ‘ Capacidade 
de Fato’  ou ‘ Capacidade de exercício’ ,  como ‘ apt idão para ut il izá-los e 
exercê-los por si mesmo’ . Considera o mesmo autor [Caio Mário da Silva 
Pereira] que ‘ a capacidade de direito, de gozo ou de aquisição não 
pode ser recusada ao indivíduo sob pena de desprovê-lo da 
personalidade. Por isso dizemos que todo homem é dela dotado, em 
princípio’ .  (. .. ) ‘ Aos indivíduos, às vezes, faltam requisitos materiais 

                                                
25 ,Q�A publicidade il ícita e a responsabilidade civil das celebridades que dela part icipam, São 
Paulo, Editora Revista dos Tribunais,  Bibl ioteca de Direito do Consumidor,  volume 6, p.  136. 
26 Conforme o seguinte disposit ivo do Código Civil:  
´$UW������6mR�DEVROXWDPHQWH�LQFDSD]HV�GH�H[HUFHU�SHVVRDOPHQWH�RV�DWRV�GD�YLGD�FLYLO��
,�²�RV�PHQRUHV�GH�GH]HVVHLV�DQRV�������µ.  
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para dirigirem-se com autonomia no mundo civil.  Embora não lhes 
negue a ordem j urídica a capacidade de gozo ou de aquisição, recusa-
lhes a autodeterminação, interdizendo-lhes o exercício dos direitos, 
pessoal e diretamente porém, condicionado sempre à intervenção de 
uma out ra pessoa que o representa ou assiste’ .  
(. .. ) Segundo Caio Mário da Silva Pereira, ‘ diante da inexperiência, do 
incompleto desenvolvimento das faculdades intelectuais, a facil idade 
de se deixar inf luenciar por outrem, a falta de autodeterminação ou de 
auto-orientação impõem a completa abolição da capacidade de 
ação’ .27”   
 
Assim, é preciso que a criança sej a preservada da maciça inf luência 

publicitária em sua infância, de maneira que possa desenvolver-se 
plenamente e alcançar a maturidade da idade adulta com capacidade de 
exercer plenamente seu direito de escolha.  

 
Mas não é só. Um dos princípios fundamentais que regem a publicidade 

no país é o ‘ princípio da ident if icação da mensagem publicitária’ , por meio do 
qual,  nos termos do art igo 36 do Código de Defesa do Consumidor, ´D�
SXEOLFLGDGH� GHYH� VHU� YHLFXODGD� GH� WDO� IRUPD� TXH� R� FRQVXPLGRU�� IiFLO� H�
LPHGLDWDPHQWH�D�LGHQWLILTXH�FRPR�WDOµ.  

 
Ora, existem inúmeras pesquisas, pareceres e estudos realizados não só 

no Brasil,  como no exterior – sendo um dos mais relevantes o estudo realizado 
pelo sociólogo ERLING BJURSTRÖM (doc. 9)28,  demonstrando que DV�FULDQoDV��
DVVLP� FRQVLGHUDGDV� DV� SHVVRDV� GH� DWp� GR]H� DQRV� GH� LGDGH�� QmR� WrP�
FRQGLo}HV� GH� HQWHQGHU� DV� PHQVDJHQV� SXEOLFLWiULDV� TXH� OKHV� VmR� GLULJLGDV��
SRU� QmR� FRQVHJXLUHP� GLVWLQJXL�ODV� GD� SURJUDPDomR� QD� TXDO� VmR� LQVHULGDV��
QHP��WDPSRXFR��FRPSUHHQGHU�VHX�FDUiWHU�SHUVXDVLYR.  

 
Daí tem-se que as crianças não conseguem ident if icar a publicidade 

como tal e, portanto, qualquer publicidade que lhes sej a dirigida viola 
também o princípio da ident if icação da mensagem publicitária, infringindo 
igualmente o disposto no art igo 36 do Código de Defesa do Consumidor. 

 

A propósito de tudo o que foi dito, vale ressaltar que o próprio Código 
Brasileiro de Auto-Regulamentação Publicitária aplicado pelo CONAR —
Conselho Nacional de Auto-Regulamentação Publicitária —  reconhece a 
necessidade de se preservar a infância da publicidade. Nesse sent ido, o art igo 
37 do mencionado Código estabelece as regras para a publicidade em relação 
a crianças e j ovens, recomendando, taxat ivamente, o seguinte: 

 

                                                
27 Livro: Pereira, Tânia da Silva. Direito da Criança e do Adolescente – Uma proposta 
interdiscipl inar – 2a edição revista e atualizada. Rio de Janeiro: Renovar, 2008,  páginas 127 e 
128. 
28 Bj urst röm, Erling, ‘ Children and television advert ising’ ,  Report  1994/ 95:8, Swedish 
Consumer Agency  
ht tp:/ / www.konsumentverket .se/ documents/ in_english/ children_tv_ads_bj urstrom.pdf.  Acesso em 04.12.2008. 
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“ 1. Os anúncios deverão ref let ir cuidados especiais em relação a 
segurança e às boas maneiras e, ainda, DEVWHU�VH�GH:   
a.  GHVPHUHFHU� YDORUHV� VRFLDLV� SRVLWLYRV�� WDLV� FRPR,  dentre out ros, 
amizade, urbanidade, honest idade, j ust iça, generosidade e UHVSHLWR�D�
SHVVRDV,  animais e ao meio ambiente; 
(. .. ) 
f .  HPSUHJDU� FULDQoDV� H� DGROHVFHQWHV� FRPR� PRGHORV� SDUD� YRFDOL]DU�
DSHOR� GLUHWR�� UHFRPHQGDomR� RX� VXJHVWmR� GH� XVR� RX� FRQVXPR,  
admit ida, ent retanto, a part icipação deles nas demonst rações 
pert inentes de serviço ou produto; 
(. .. ) 

2. 4XDQGR�RV�SURGXWRV�IRUHP�GHVWLQDGRV�DR�FRQVXPR�SRU�FULDQoDV�H�
DGROHVFHQWHV�VHXV�DQ~QFLRV�GHYHUmR:  

a.  procurar contribuir para o desenvolvimento posit ivo das relações 
ent re pais e f i lhos, alunos e professores, e demais relacionamentos que 
envolvam o público-alvo; 
b.  UHVSHLWDU�D�GLJQLGDGH��LQJHQXLGDGH��FUHGXOLGDGH��LQH[SHULrQFLD e 
o sent imento de lealdade do público-alvo; 
c.  dar DWHQomR�HVSHFLDO às característ icas psicológicas do público-alvo, 
presumida VXD�PHQRU�FDSDFLGDGH�GH�GLVFHUQLPHQWR;  
d.  obedecer a cuidados tais que evitem eventuais distorções 
psicológicas nos modelos publicitários e no público-alvo; (grifos 
inseridos) 
 
Cabe, ademais, observar que a sociedade como um todo vem se 

manifestando no combate à comunicação mercadológica abusiva. Isso se 
most ra patente na aprovação, pela Comissão de Defesa do Consumidor da 
Câmara dos Deputados, do subst itut ivo ao Proj eto de Lei nº.  5921/ 2001 — 
ainda em t ramitação no Congresso Nacional — que prevê a proibição de 
publicidade dirigida à criança e a rest rição de publicidade dirigida ao 
adolescente.  
 

Segundo tal subst itut ivo, entende-se por publicidade dirigida à criança 
a que possui pelo menos uma das seguintes característ icas: 

 
• l inguagem infant il,  efeitos especiais e excesso de cores; 
• t rilhas sonoras de músicas infant is ou cantadas por vozes 

de criança; 
• representação de criança; 
• pessoas ou celebridades com apelo ao público infant il;  
• personagens ou apresentadores infant is; 
• desenho animado ou de animação; 
• bonecos ou similares; 
• promoção com dist ribuição de prêmios ou de brindes 

colecionáveis ou com apelos ao público infant il;   
• promoção com compet ições ou j ogos com apelo ao público 

infant il.  
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A assunção de que é abusiva toda e qualquer publicidade que possua as 
característ icas supracitadas demonstra que, como representantes da nossa 
sociedade, os deputados fizeram valer a vontade de todos os órgãos e 
inst ituições sociais pela proteção a um desenvolvimento da infância e da 
adolescência, l ivre de abusos e explorações da sua ainda não desenvolvida 
capacidade de abst ração e de raciocínio crít ico. 
 

Com isso, tendo-se em vista que a publicidade dirigida ao público 
infant il não é ét ica, é ilegal e ofende a proteção integral de que são t it ulares 
todas as crianças brasileiras, é inadmissível que sej am promovidas est ratégias 
de comunicação mercadológica como a realizada para a promoção de 
produtos l icenciados a part ir de desenhos animados do próprio Cartoon 
Network, que veicula também as mensagens comerciais.  

 
 

7HOHYLVmR�H�FRQWH~GR�FRPHUFLDO�LPSUySULR�D�FULDQoDV�
�
 Segundo a Carta Magna, a programação produzida e veiculada nas 
emissoras de televisão e rádio — serviços de concessão e permissão dadas pelo 
poder público — devem obedecer certos princípios e diret rizes, de modo a 
resguardar o interesse social:   
 

“ Art . 221. A produção e a programação das emissoras de rádio e 
televisão atenderão aos seguintes princípios: 
 
I - preferência a f inalidades educat ivas, art íst icas, culturais e 
informat ivas; 
II - promoção da cultura nacional e regional e est ímulo à produção 
independente que obj et ive sua divulgação; 
III - regionalização da produção cultural,  art íst ica e j ornalíst ica, 
conforme percentuais estabelecidos em lei;  
,9� �� UHVSHLWR� DRV� YDORUHV� pWLFRV� H� VRFLDLV� GD� SHVVRD� H� GD� IDPtOLD.”  
(grifos inseridos) 
 

 Conforme se pode inferir,  não há completa discricionariedade sobre o 
que se pode veicular nos meios de comunicação de massa. Quando se t rata de 
programação dirigida ao público infant il — caso ora observado, da emissora 
Cartoon Network — fica mais clara a necessidade de se cont rolar informações 
e dados t ransmit idos, de modo a preservar crianças e adolescentes e garant ir 
seu desenvolvimento f ísico, mental,  moral e social.   
 
 Ainda sobre o tema, o art igo 71 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente garante às crianças e adolescentes o pleno acesso à informação, 
à cultura e outros produtos e serviços que estej am adequados à sua idade e à 
sua condição de pessoa em especial processo de desenvolvimento.   

 
Por f im, o art igo 76 do Estatuto também prevê algumas normas a serem 

seguidas pelas emissoras de rádio e televisão no tocante à programação que 
veiculam, a f im de que dêem preferência a f inal idades educat ivas, art íst icas, 
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culturais e informat ivas que respeitem os valores ét icos e sociais da pessoa e 
da família.  
 

Al iás, importante se faz lembrar que a Convenção das Nações Unidas 
sobre os Direitos das Crianças29 é o documento de direitos humanos mais bem 
aceito no mundo, tendo sido aprovada por unanimidade na Assembléia da ONU 
de 20 de novembro de 1989 e rat if icada por quase todos os países do planeta 
(só não a rat if icaram os Estados Unidos da América e a Somália).  Em razão 
disso, suas disposições assumem papel de consenso internacional acerca dos 
direitos e garant ias dest inados a crianças e adolescentes. 

 
Este documento foi internalizado no Brasil  por meio do Decreto no 

99.710, de 21 de novembro de 1990 e por isso integra o ordenamento j urídico 
brasileiro, tendo as suas disposições ao menos hierarquia de lei ordinária. Esta 
convenção também determina que o t ratamento j urídico dispensado a 
crianças e adolescentes sej a balizado pelos parâmetros de direitos humanos e 
norteadores da proteção integral.   

 
Especif icamente no que se refere à temát ica de crianças e meios de 

comunicações merecem destaque os art igos 17 e 31, conforme abaixo 
reproduzidos: 

 
“ Art igo 17 – Os Estados-parte reconhecem a importante função 
exercida pelos meios de comunicação de massa e assegurarão que a 
criança tenha acesso às informações e dados de diversas fontes 
nacionais e internacionais, especialmente os voltados à promoção de 
seu bem-estar social,  espiritual e moral e saúde f ísica e mental.  Pára 
este f im, os Estados-parte: 
 
a)encoraj arão os meios de comunicação a difundir informações e dados 
de benefício social e cultural à criança e em conformidade com o 
espírito do art igo 29; 
b)promoverão a cooperação internacional na produção, intercâmbio e 
na difusão de tais informações e dados de diversas fontes culturais,  
nacionais e internacionais; 
c)encoraj arão a produção e difusão de l ivros para criança; 
d) incent ivarão os órgãos de comunicação a ter part icularmente em 
conta as necessidades lingüíst icas da criança que pertencer a uma 
minoria ou que for indígena; 
e) promoverão o desenvolvimento de diret rizes apropriadas à proteção 
da criança cont ra informações e dados prejudiciais ao seu bem-estar, 
levando em conta as disposições dos art igos 13 e 18. 
 
Art .  31 –1. Os Estados-parte reconhecem o direito da criança de estar 
protegida cont ra a exploração econômica e cont ra o desempenho de 
qualquer t rabalho que possa ser perigoso ou interferir em sua 

                                                
29 A Convenção da ONU Sobre as Crianças considera “ criança”  como todo ser humano com 
idade ent re 0 e 18 anos. 
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educação, ou sej a nocivo para saúde ou para seu desenvolvimento 
f ísico, mental,  espirit ual,  moral ou social.”  
 
 
Assim, reforçam-se as percepções de que a exposição de crianças à 

mídia deve favorecer o seu pleno desenvolvimento f ísico, mental e emocional 
e não prej udicá-lo, o que infelizmente ocorre quando da inserção de 
publicidade a elas dirigidas ou quando o conteúdo da programação veiculada 
não corresponde ao adequado a sua faixa etária, o que obviamente é o caso 
apresentado, referente à emissora Cartoon Network.  

 
 
Sobre o tema, vale indicar t recho do Comentário Geral n. 1, parágrafo 

21, do Comitê das Nações Unidas ligado à Convenção Sobre os Direitos da 
Criança: 

 
 

“ A mídia, amplamente def inida, também tem um papel cent ral a 
desempenhar tanto na promoção dos valores e obj et ivos estabelecidos 
no art igo 29 (1) como assegurando que suas at ividades não prej udicarão 
esforços de out ros na promoção destes obj et ivos. Os governos são 
obrigados pela Convenção, de acordo com o art igo 17 (a), a adotar 
todas as medidas para encoraj ar a mídia de massa a disseminar 
informações e materiais que beneficiem a criança social e 
culturalmente.30”  
 
 
Em que pese a responsabilidade dos pais na determinação de horas a 

que a criança está exposta à televisão, é importante frisar que a tutela da 
infância é encargo compart ilhado por todos: pais, comunidade,  sociedade e 
Estado, em uma verdadeira rede de proteção. Esse entendimento é endossado 
pelo Comitê das Nações Unidas para os Direitos da Criança: 

 
 

“ O Comitê enfat iza que os Estados-partes da Convenção têm a 
obrigação legal de respeitar e garant ir os direitos das crianças como 
estabelecidos na Convenção, o que inclui a obrigação de assegurar que 
provedores de serviços não-estatais aj am em conformidade com seus 
disposit ivos, portanto, criando indiretamente obrigações para estes 
atores.31”  
 
 
Além disso, a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança 

é clara ao expor em seu Art igo 3°: 

                                                
30 De acordo com: Código de direito internacional dos direitos humanos anotado/  coordenação 
geral Flávia Piovesan. – São Paulo: DPJ Editora,  2008, página 336. 
31 De acordo com: Código de direito internacional dos direitos humanos anotado/  coordenação 
geral Flávia Piovesan. – São Paulo: DPJ Editora,  2008, página 318. 
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“ 1. 7RGDV� DV� Do}HV� UHODWLYDV� jV� FULDQoDV,  levadas a efeito por 
inst ituições públicas ou privadas de bem estar social,  t ribunais, 
autoridades administ rat ivas ou orgãos legislat ivos, GHYHP� FRQVLGHUDU��
SULPRUGLDOPHQWH��R�PDLRU�LQWHUHVVH�GD�FULDQoD��
2. Os (VWDGRV� 3DUWHV� VH� FRPSURPHWHP� D� DVVHJXUDU� j� FULDQoD� D�
SURWHomR� H� R� FXLGDGR� TXH� VHMDP� QHFHVViULRV� DR� VHX� EHP� HVWDU,  
levando em consideração os direitos e deveres de seus pais, tutores ou 
out ras pessoas responsáveis por ela perante a lei e, com essa 
f inalidade, tomarão todas as medidas legislat ivas e administ rat ivas 
adequadas. 
3. 2V� (VWDGRV� 3DUWHV� VH� FHUWLILFDUmR� GH� TXH� DV� LQVWLWXLo}HV�� RV�
VHUYLoRV� H� RV� HVWDEHOHFLPHQWRV� HQFDUUHJDGRV� GR� FXLGDGR� RX� GD�
SURWHomR� GDV� FULDQoDV� FXPSUDP� RV� SDGU}HV� HVWDEHOHFLGRV pelas 
autoridades competentes, especialmente no que diz respeito à 
segurança e à saúde das crianças, ao número e à competência de seu 
pessoal e à existência de supervisão adequada.”  (grifos inseridos) 
 
 
Em seu art igo 13° também afirma que “ $� FULDQoD� WHUi� GLUHLWR� j�

OLEHUGDGH� GH� H[SUHVVmR” ,  incluindo o da l iberdade de procurar e receber 
informações. No entanto, também prevê, visando proteger a criança, que ´2�
H[HUFtFLR�GH�WDO�GLUHLWR�SRGHUi�HVWDU�VXMHLWR�D�GHWHUPLQDGDV�UHVWULo}HVµ.  

 
 

 Assim, torna-se evidente a mobil ização não apenas no Brasil como no 
mundo inteiro, por uma infância com direito a informação condizente com seu 
nível cognit ivo, de modo a não t ratar crianças como j ovens adultos nem 
est imulá-los a absorver dados e informações que violem seu desenvolvimento.  

 
 
Tal situação se most ra ainda mais ant iét ica, perniciosa, abusiva e ilegal 

quando a programação, aliada a veiculação de conteúdo publicitário 
inadequado, se dá em emissora dirigida ao público infant il,  teoricamente 
capaz de suprir a mídia com conteúdo apropriado a tais espectadores. 

 
 
 
9,�� &RQFOXVmR�H�3HGLGR��
 
 

Por tudo isso, é bem certo que a forma como foi pensada a publicidade 
televisiva dos produtos licenciados por Cartoon Network afronta os direitos de 
proteção integral da criança — atacando suas vulnerabilidades, sua 
hipossuf iciência presumida e até mesmo sua integridade moral,  propagando 
valores materiais distorcidos — e também viola a legislação em vigor que 
regulamenta as respect ivas prát icas. 
 
 

Diante do exposto, o ,QVWLWXWR� $ODQD� vem pedir sej am tomadas as 
devidas providências legais em face da permissionária de serviço público 



 26 

federal Turner Internat ional do Brasil Ltda.,  porquanto suas condutas 
comerciais põem em risco a infância brasileira e violam as normas legais de 
proteção das crianças e dos adolescentes. 
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