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Ilust re Representante da Promotoria de Just iça do Consumidor, 
�
�
em atenção à not if icação em epígrafe, o ,QVWLWXWR�$ODQD reitera os termos de 
sua anterior manifestação, consubstanciada na Representação oferecida em 
13.3.2008 e apresenta o quanto segue. 
 
 Conforme j á explicitado na aludida Representação que originou este 
procedimento preliminar, a publicidade direcionada a crianças encont ra-se 
proibida pela legislação pát ria, notadamente em razão da prioridade absoluta 
que a Const ituição Federal assegura à garant ia dos direitos da infância.  
 
 Importante é observar que mediante esta proibição não se está a 
rest ringir a at ividade comercial ou a proibir a veiculação de publicidades 
out ras, mas tão-somente, buscando-se a proteção da infância nas relações de 
consumo. Esta proteção encontra-se regulamentada na legislação em vigor,  
inclusive com respaldo const itucional,  uma vez que pela interpretação 
sistemát ica da Magna Carta, do Estatuto da Criança e do Adolescente, da 
Convenção das Nações Unidas Sobre os Direitos das Crianças e do Código de 
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Defesa do Consumidor, a publicidade que se endereça às crianças é reputada 
abusiva e, portanto, ilegal e ofensiva à garant ia da proteção integral.  
 

A legalidade e a const itucionalidade da rest rição à at ividade 
publicitária é entendimento amplamente aceito na comunidade j urídica, 
contando até mesmo com a adesão do Ilustre professor da Faculdade de 
Direito da Universidade de São Paulo MIGUEL REALE JÚNIOR1:  
 

“ A publicidade é um meio de promover vendas em massa e const itui a 
arte, a técnica e o método de cooptar clientela para determinado 
produto. 2� REMHWLYR� p� PDQLSXODU� R� GHVWLQDWiULR� QR� LQGX]LPHQWR� DR�
FRQVXPR� 
  
O mercado é o novo Demiurgo, cuj o único mandamento é o êxito 
comercial só alcançável por via da propaganda que molda o modo de 
viver.  Esta lógica comercial do sucesso pode ditar,  sem limites, o 
processo decisório da programação televisiva e da criação publicitária. 
  
Assim, D� SURSDJDQGD�� DUPD� GH� GRPLQDomR� GR� JRYHUQR� LQYLVtYHO�� QmR�
SRGH�GHL[DU�GH�HVWDU�VRE�FRQWUROH�QXP�(VWDGR�GHPRFUiWLFR,  no qual 
se devem conj ugar a l iberdade de expressão e a proteção à pessoa 
humana. e� R� TXH� ID]� QRVVD� &RQVWLWXLomR,  que em seu art igo 221, IV, 
estabelece que a produção e a programação das emissoras de rádio e 
televisão devem manter respeito aos valores ét icos e sociais da pessoa 
e da família.  
 
(. .. ) 
 
A propaganda, como ef iciente arma de manipulação dos espíritos, deve 
atender, mormente quando voltada para as crianças, rigorosamente aos 
valiosos princípios constantes do código inst ituído pelo Conar.  3RU�
VHUHP� PXLWR� VXJHVWLRQiYHLV�� DV� FULDQoDV� GHYHP� VHU� ILUPHPHQWH�
SURWHJLGDV� HP� IDFH� GD� JXOD� HP� DQJDULDU� FOLHQWHV� SRU� SDUWH� GH�
LQHVFUXSXORVRV� DQXQFLDQWHV�� PRYLGRV� H[FOXVLYDPHQWH� SHOR� r[LWR�
FRPHUFLDO,  posto acima dos valores do respeito aos mais velhos e aos 
da honest idade e da generosidade.”  (grifos inseridos) 

 
 A necessidade de limites à publicidade voltada ao público menor de 12 
anos, especialmente quando relat iva a alimentos altamente calóricos e pobres 
em nutrientes, é também preocupação expressa da Academia Americana de 
Pediat ria2 (doc.1):  
 

“ At ividades de lazer para crianças são crescentemente sedentárias, 
com grande disponibil idade de entretenimento, incluindo televisões em 
casa, em carros e em telefones celulares, bem como vídeos e j ogos de 
computador. De acordo com dados de pesquisa realizada em território 
nacional,  crianças que assist iam 4 horas ou mais de televisão por dia 

                                                
1 Fonte: O Estado de S.  Paulo,  em 31.05.2008 - O Governo Invisível.  
2 Tradução l ivre.  P.4. 
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eram signif icat ivamente mais pesadas em comparação às que assist iam 
menos de 2 horas por dia de televisão. Além disso, ter uma TV no 
quarto tem sido relatado como um forte prognost icador de sobrepeso, 
até em crianças em idade pré-escolar.  
 
(P� DGLomR� D� QmR� ID]HU� H[HUFtFLRV� VXILFLHQWHV�� FULDQoDV� TXH�
FRQVRPHP� PtGLD� HVWmR� VHQGR� VXEMXJDGDV� SHOD� SXEOLFLGDGH� H�
PHUFDQWLOL]DomR� GH� DOLPHQWRV� LQVDOXEUHV�� (OHV� HVWmR� YHQGR� XPD�
TXDQWLGDGH�GHVSURSRUFLRQDO�H�GRHQWLD�GH�DQ~QFLRV�GH�SURGXWRV�ULFRV�
HP� JRUGXUD�� Do~FDU� H� VyGLR�� H� SREUHV� HP� QXWULHQWHV. ”  (grifos 
inseridos) 

 
A propósito da proibição da publicidade voltada ao público infant il pela 

legislação pátria, merece destaque a recente organização de uma coletânea 
de textos no livro ‘ Const ituição Federal – Avanços, contribuições e 
modif icações no processo democrát ico brasileiro’ ,  do emérito Professor Ives 
Gandra Mart ins e o ant igo Procurador Geral da República e Minist ro do 
Supremo Tribunal Federal Francisco Rezek. Especif icamente, o livro t raz, 
ent re as páginas 842 e 846, art igo int it ulado ‘ A publicidade comercial dirigida 
ao público infant il ’ ,  de autoria de VIDAL SERRANO NUNES JR. (doc. 2) — 
Promotor de Just iça do Estado de Estado de São Paulo. 
  

Referido art igo demonst ra o aprofundamento da discussão, no sent ido 
de ganhar contornos mais claros para a efet iva proteção integral da criança 
como ser em desenvolvimento que, exatamente por esta condição, recebe 
especial tutela por parte da famíl ia,  da sociedade e do Estado. Em seu texto, 
o nobre Procurador conclui que:  

 
“ 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.  
&RP�HIHLWR��VH�QmR�SRGH�FDSWDU�HYHQWXDO�FRQWH~GR�LQIRUPDWLYR�H�QmR�
WHP�GHIHVDV�HPRFLRQDLV�VXILFLHQWHPHQWH�IRUPDGDV�SDUD�SHUFHEHU�RV�
LQIOX[RV� GH� FRQWH~GRV� SHUVXDVLYRV�� SUDWLFDPHQWH� HP� WRGDV� DV�
VLWXDo}HV�� D� SXEOLFLGDGH� FRPHUFLDO� GLULJLGD� D� FULDQoDV� HVWDUi� D� VH�
FRQILJXUDU�FRPR�DEXVLYD�H��SRUWDQWR��LOHJDO��
(. . .) o Código de Defesa do Consumidor, em ressonância à dout rina da 
proteção integral,  incorporada pelo art igo 227 da Const ituição Federal, 
proscreveu publicidade comercial dirigida ao público infant il .”  (grifos 
inseridos) 
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Nota-se, portanto, que a proteção à infância tem lugar especial no que 
se refere à at ividade publicitária. A criança é hipossuf iciente nas relações de 
consumo em que se envolve, notadamente por não compreender plenamente 
o caráter persuasivo das diversas est ratégias de comunicação mercadológica e 
ser,  portanto, mais facilmente inf luenciada. Em razão disso,  a proteção 
integral deve se colocar como óbvio limite à at ividade econômica e 
publicitária. 
 

Cabe, ademais, observar que a sociedade como um todo vem se 
manifestando no combate à comunicação mercadológica que se dirige à 
criança e que por isso é entendida como abusiva. Isso se mostra 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, que prevê a 
proibição de comunicação mercadológica dirigida à criança e a rest rição de 
comunicação mercadológica dirigida ao adolescente3.  Conforme é redigido o 
art igo 3° do subst itut ivo ao respect ivo texto: 

 
“ (.. . ) 
Art .  3º )LFD� SURLELGR� TXDOTXHU� WLSR� GH� SXEOLFLGDGH� H� GH�
FRPXQLFDomR� PHUFDGROyJLFD� GLULJLGD� j� FULDQoD,  em qualquer 
horário e por meio de qualquer suporte ou mídia, sej a de 
SURGXWRV� RX� VHUYLoRV� UHODFLRQDGRV� j� LQIkQFLD� RX� UHODFLRQDGRV�
DR�S~EOLFR�DGROHVFHQWH�H�DGXOWR. . .  
§1º A publicidade e a comunicação mercadológica dirigida à 
criança é aquela que se vale, dent re out ros, de algum dos 
seguintes at ributos: 
I - l inguagem infant il,  efeitos especiais e excesso de cores; 
II - t rilhas sonoras de músicas infant is ou cantadas por vozes de 
criança; 
III - representação de criança; 
,9���SHVVRDV�RX�FHOHEULGDGHV�FRP�DSHOR�DR�S~EOLFR�LQIDQWLO��
9���SHUVRQDJHQV�RX�DSUHVHQWDGRUHV�LQIDQWLV��
VI - desenho animado ou de animação; 
VII - bonecos ou similares; 
9,,,� �� SURPRomR� FRP� GLVWULEXLomR� GH� SUrPLRV� RX� GH� EULQGHV�
FROHFLRQiYHLV�RX�FRP�DSHORV�DR�S~EOLFR�LQIDQWLO��
IX - promoção com compet ições ou j ogos com apelo ao público 
infant il;  
§ 2º Não será permit ido qualquer t ipo de publicidade ou de 
comunicação mercadológica nos suportes ou mídias dest inados à 
criança.   
(. . . )”  (grifos inseridos) 

 
  
 
 
 

                                                
3 O Proj eto de Lei ainda está em t râmite e aguarda avaliação de out ras Comissões antes de 
fazer parte do ordenamento j urídico e,  assim, ter força vinculante.  
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Nesse sent ido,  merece destaque a atuação da ANVISA — Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária — que recentemente anunciou uma nova 
regulamentação envolvendo a publicidade de al imentos, tendo submet ido tal 
texto à consulta pública (doc. 3). O documento apresenta claras rest rições à 
publicidade de alimentos dirigida aos pequenos, de forma a dar efet ividade à 
legislação pát ria j á posit ivada. 

 
Embora ainda não estej a em vigor,  tal iniciat iva também demonst ra 

que a necessidade de se regulamentar a at ividade publicitária — em especial 
quando o tema é crianças — é uma preocupação não só do ,QVWLWXWR� $ODQD,  
mas também do Estado e de toda a sociedade. Importantes j uristas j á 
manifestaram-se corroborando a necessidade e a legalidade de tal iniciat iva 
(doc. 4).  

 
Tal preocupação em se limitar a publicidade que se dirige às crianças 

não é sem mot ivo. Estudos e pesquisas diversos, bem como especialistas em 
desenvolvimento infant il (doc. 5) comprovam que hoj e em dia,  as crianças 
estão cada vez mais consumistas e que a publicidade, mesmo não sendo a 
única responsável por esse problema social,  tem papel determinante nesse 
cenário e em suas graves conseqüências. Isso ocorre, especialmente, porque 
as crianças, no mais das vezes, não conseguem discernir adequadamente 
ent re conteúdo televisivo e publicidade — conforme amplamente demonstrado 
na Representação —, o que faz com que sej am mais facilmente afetadas pelo 
conteúdo publicitário e não raro, induzidas a consumir produtos os mais 
diversos. Assim, é fundamental para a proteção à infância que não sej a 
direcionada nenhuma forma de conteúdo publicitário aos pequenos. 

 
Inobstante sej a interessante a atuação do CONAR — Conselho Nacional 

de Autorregulamentação Publicitária —, é imperioso que se observe que o 
Código de Ét ica aplicado por esta ent idade não tem força j urídica vinculante 
— porquanto não é lei. Ou sej a, embora as normas desta regulamentação 
sej am importantes enquanto balizas para a at ividade publicitária, não 
obrigam os anunciantes. Além disso, as recomendações proferidas pelo CONAR 
não vinculam os anunciantes, é dizer,  ainda que uma publicidade tenha sido 
considerada abusiva,  o anunciante pode optar por não cumprir tal 
recomendação e manter a veiculação do anúncio. 
 

Ainda neste contexto, é emblemát ico o fato de o presidente do CONAR, 
Sr. GILBERTO LEIFERT, em audiência pública havida em 30.8.2007 ter se 
pronunciado no sent ido de que toda e qualquer publicidade que sej a 
diretamente dirigida às crianças é abusiva, i legal e deve ser coibida4:  
 

“ Assim, em 2006, o CONAR adotou uma nova auto-regulamentação em 
relação à publicidade infant il.  $�QRYLGDGH�TXH�YHLR�D�PXGDU�D�IDFH�GD�
SXEOLFLGDGH� QR� %UDVLO�� D� SDUWLU� GH� ������ p� TXH� D� SXEOLFLGDGH� QmR� p�
PDLV� GLULJLGD�� HQGHUHoDGD�� D� PHQVDJHP� QmR� p� GLULJLGD� DR� PHQRU�� j�
FULDQoD� RX� DR� DGROHVFHQWH�� 2V� SURGXWRV� VmR� GHVWLQDGRV� j� FULDQoD� H�
DR�DGROHVFHQWH��PDV�D�PHQVDJHP�QmR�SRGH�VHU�D�HOHV�GHVWLQDGD.  

                                                
4 Audiência Pública n° 1388/ 07, em 30/ 8/ 2007, ‘ Debate sobre publicidade infant il’ .  
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$V� PHQVDJHQV� GRV� DQXQFLDQWHV�� IDEULFDQWHV� GH� SURGXWRV� H� VHUYLoRV�
GHVWLQDGRV�j�FULDQoD��GHYHUmR�VHU�VHPSUH�HQGHUHoDGDV�DRV�DGXOWRV�H�
HVWDUmR� VXEPHWLGDV� jV� SHQDV� SUHYLVWDV� QR� &yGLJR� GH� 'HIHVD� GR�
&RQVXPLGRU,  que j á impõe detenção e multa ao anunciante que 
cometer abusividade, e às regras ét icas dispostas no Código de Auto-
regulamentação que eu mais minuciosamente me permit irei ler mais 
adiante.”  

 
 

Diante do exposto,  o ,QVWLWXWR� $ODQD� vem requerer a j untada ao 
procedimento dos documentos ora anexados, assim como reiterar seu pedido 
para que sej am tomadas as devidas providências em face das prát icas ilegais 
realizadas pela Representada, sendo ela compelida a (i) indenizar os prej uízos 
causados à sociedade, bem como a (ii) assumir compromisso de não mais 
realizar comunicação mercadológica dirigida à infância. 
 

Por f im, indica ent idades de renomado prest ígio público que poderão 
prestar esclarecimentos importantes sobre a questão nos presentes autos. 
 
 
 
 
 
 

� ,QVWLWXWR�$ODQD�

3URMHWR�&ULDQoD�H�&RQVXPR�
 
 
 
 
 
Isabella Vieira Machado Henriques               Tamara Amoroso Gonçalves 

Coordenadora      Advogada 
      OAB/ SP nº 155.097                                      OAB/ SP nº 257.156 
�
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6XJHVWmR�GH�,QVWLWXLo}HV�D�VHUHP�RILFLDGDV�
�
$19,6$� ²� $JrQFLD� 1DFLRQDO� GH� 9LJLOkQFLD� 6DQLWiULD�
(ht tp:/ / www.anvisa.gov.br/ )��
SEPN 515, Bl.B - Edifício Ômega 
Brasília - DF  
70.770-502 
Tel. :  (61) 3448- 1000 
�
1,6$1�– 1~FOHR�,QWHUGHSDUWDPHQWDO�GH�6HJXUDQoD�$OLPHQWDU�H�1XWULFLRQDO����
8QLYHUVLGDGH� )HGHUDO� GH� 6mR� 3DXOR� ²� 81,)(63�
(ht tp:/ / www.unifesp.br/ nucleos/ nisan/ index.php)�
Rua Botucatu, 740  
São Paulo - SP 
04023-900  
Tel. :  (11) 5576-4000 e 5576-4522 
 
&21'(&$� 6mR� 3DXOR� �� &RQVHOKR� (VWDGXDO� GRV� 'LUHLWRV� GD� &ULDQoD� H� GR�
$GROHVFHQWH�(ht tp: / / www.condeca.sp.gov.br/ index.asp)��
Rua Antonio de Godoi,  122 - 7º andar   
São Paulo – SP 
 01034-000 
Tel. :  (11) 3222-4441 
 
&RQVHOKR� 5HJLRQDO� GH� 3VLFRORJLD� 6ª Região �� 6mR� 3DXOR� �� 63�
(ht tp:/ / www.crpsp.org.br/ crp/ ) 
Rua Arruda Alvim, 89, Jd. América  
05410 020  
São Paulo - SP 
Tel. :  11 3061 9494   
 
6HFUHWDULD� GH� $JULFXOWXUD� H� $EDVWHFLPHQWR� ²� &RQVHOKR� (VWDGXDO� GH�
6HJXUDQoD� $OLPHQWDU� H� 1XWULFLRQDO� 6XVWHQWiYHO�
(ht tp: / / www.consea.sp.gov.br/ legislacao/ decreto_48679.htm)  
Avenida Miguel Estéfano, 3900  
04301-903  
São Paulo - SP  
Tel. :  (11) 5067-0444  
 
21*�3Uy�&ULDQoDV�H�-RYHQV�'LDEpWLFRV�²�21*�-'�
Rua Lino Guedes, 274,  Cj .  31 
Jardim Paulistano 
13.026-370 
Campinas – SP 
Tel. :  (19) 3384 – 3297 


