
 

 
 

 
São Paulo, 25 de j unho de 2008 

 
 
Ao 
Ministério da Just iça 
Secretaria Nacional de Just iça 
Departamento de Just iça, Classif icação Títulos e Qualif icação 
A/ c: Dr. Davi Ulisses Brasil Simões Pires 
Esplanada dos Ministérios, Bloco T, Edifício sede  
Brasília-DF 
70064-900 
 
 
 

5HI��� 3XEOLFLGDGH�GD�QRYHOD�¶3DQWDQDO·�QR�6LVWHPD�%UDVLOHLUR�GH�7HOHYLVmR�
�´6%7µ��HP�SURJUDPD�LQIDQWLO� 

 
 
 
Prezado Senhor, 
 
 
o ,QVWLWXWR� $ODQD� vem, por meio desta, comunicar e dar ciência a esse 
Departamento de Classif icação Indicat iva quanto aos abusos comet idos na 
divulgação da novela ‘ Pantanal’  no SBT. 
 
 

,�� 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] .  
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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. 

 

,,�� 3XEOLFLGDGHV�GD�QRYHOD�¶3DQWDQDO·�HP�SURJUDPD�LQIDQWLO��

 
No dia 9.6.2008 o canal SBT iniciou a t ransmissão da novela 

‘ Pantanal’  – ant iga produção da TV Manchete exibida pela primeira vez na 
década em 1990. Passada no Pantanal/ MS, a novela é marcada por um enredo 
permeado com cenas de violência, nudez e sexo – como demonstrado no DVD 
em anexo (arqv. 1,3,6 e 7 - doc. 1). 

 
Cont ribui para essa constatação, matéria publicada em 16.6.2008 na 

‘ Folha Online’ 1,  int itulada ‘ Pantanal tem ibope recorde com sexo e 
nascimento de Juma’ ,  na qual foi af irmado que a novela conquistara no dia 
anterior um recorde de audiência com cena def inida como ´XPD�WyUULGD�FHQD�
GH�VH[R�j�EHLUD�GR�ULRµ.  

 
Mesmo com uma novela baseada em cenas como as apresentadas no 

anexo (arqv. 1,3,6 e 7 - doc. 1),  a emissora a classif icou como inadequada a 
um público menor de 14 anos. Ent retanto, de acordo com as ‘ Tendências de 
indicação’  elaboradas por esse Ministério da Just iça no ‘ Manual da Nova 
Classif icação Indicat iva’ ,  a existência de cenas constantes com relação sexual, 
nudez e carícias ínt imas e violência detalhada, como ocorre na novela, 
deveriam estar indicadas como inadequadas para menores de 16 anos. 

 
Além dessa inadequação ao modelo estabelecido por esse Ministério 

da Just iça, o SBT, na tentat iva inescrupulosa de conquistar maiores índices de 
audiência, comete um grave atentado à integridade moral das crianças, as 
quais –- segundo ordenamento pát rio --,  deveriam ser tuteladas de forma 
integral e especial,  por sua presumida hipossuf iciência e vulnerabilidade. Com 
efeito, a emissora de televisão em epígrafe realizou sucessivos ingressos de 
publicidades da novela ‘ Pantanal’  com algumas das referidas cenas de 
violência e nudez durante os intervalos comerciais do programa matut ino 
infant il ‘ Bom Dia e Cia. ’  (arqv. 1,2 e 5 - doc.  1).  

                                                
1 http://www1.folha.uol.com.br/folha/ilustrada/ult90u413620.shtml 
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Ainda, de forma mais direta, realizou ostensivas incursões da frase 

´+RMH��TXDQGR�WHUPLQDU�D�QRYHOD�GD�*ORER��D�)DYRULWD��WURTXH�GH�FDQDO�H�YHMD�
3DQWDQDOµ durante desenhos infant is,  como demonst ra o vídeo do Jornal 
Online da Jovem Pan em anexo (arqv. 2 - doc. 1) o qual most ra cenas do 
desenho ‘ Chaves’  com a frase em amarelo no ‘ gerador de caracteres’  (GC). 
Como se não bastasse essas condutas reprováveis e abusivas, a emissora 
cometeu ilegalidade maior:  fez apelo direto ao público infant il de forma 
imperat iva, por meio dos apresentadores mirins do ‘ Bom Dia e Cia. ’ ,  para que 
as crianças assist issem à novela ‘ Pantanal’ . Valendo-se da proximidade dos 
telespectadores infant is com os apresentadores mirins, o SBT se ut il izou do 
seguinte texto falado: 

 
“ (.. . ) 
- Ah têm out ro recado.. .  
- Mais um recado.. .  
- Esse é important íssimo, Priscila!  Hoj e, gente, quando terminar.. .  
- Olha só: quando terminar a novela da Globo, a Favorita.. .  
- Isso, importante gente. A favorita.. .  aí o que você faz? Já sabe! 
Não decorou ainda? Ah.. . Não.. .  
- Olha música.. .  
- Olha, muito loco em Priscila. . . Uhuuuu����2K��YRFr�WURFD�GH�FDQDO�
H�YHP�YHU�R�¶3DQWDQDO·��2K����QRVVD����WURTXH�GH�FDQDO�H�YrP��H�
YrP� QR� 3DQWDQDO [menino canta esta frase ao invés de falá-la]. 
Maravilha gente.. .  
(. .. )”  (grifos inseridos) 

 
Diante das frases vocalizadas pelos apresentadores mirins, não há 

dúvidas quanto ao incent ivo de forma imperat iva para que as crianças 
assistam a uma novela inadequada a um público menor de 14 anos –- como 
def iniu a própria emissora. 

 
Dessa forma, serve a presente correspondência para dar ciência a 

esse Ilust re Departamento da veiculação abusiva e, portanto, ilegal das 
publicidades da novela ‘ Pantanal’  no ent remeio de programação infant il , 
tanto nos intervalos comerciais ent re os blocos do programa, com cenas 
explícitas da novela, como também inseridas na própria programação. Cabe 
ressaltar que o 3URMHWR� &ULDQoD� H� &RQVXPR� permanece totalmente à 
disposição para prestar eventuais esclarecimentos adicionais que porventura 
se f izerem necessários. 

 
Atenciosamente, 

 

,QVWLWXWR�$ODQD�

3URMHWR�&ULDQoD�H�&RQVXPR�
 

Isabella Vieira Machado Henriques               Pedro Affonso D. Hartung 
            Coordenadora do Proj eto                          Acadêmico de Direito 
                 OAB/ SP nº 155.097                                   


