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Prezados Senhores,
por const at ar a reit erada abusividade na condut a relat iva à inserção de
publicidades ent re os cont eúdos das revist as em quadrinhos da ‘ Turma da
Mônica’ , o ,QVWLWXWR$ODQD (docs. 1 a 3) vem à presença de V.Sas. REPRESENTAR a
empresa 0DXUtFLRGH6RXVD3URGXo}HV/WGD., a fim de que cesse, imediat ament e,
as prát icas publicit árias em referência, nos seguint es t ermos.
,

6REUHR,QVWLWXWR$ODQD

O ,QVWLWXWR $ODQD é uma organização sem fins lucrat ivos que desenvolve
at ividades educacionais, cult urais, de foment o à art iculação social e de defesa
dos direit os da criança e do adolescent e no âmbit o das relações de consumo e
perant e o consumismo ao qual são expost os [www.inst it ut oalana.org.br].
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Para divulgar e debat er idéias sobre as quest ões relacionadas ao consumo
de produt os e serviços por crianças e adolescent es, assim como para apont ar
meios de minimizar e prevenir os prej uízos decorrent es do market ing volt ado ao
público infant o-j uvenil, o ,QVWLWXWR $ODQD criou o 3URMHWR &ULDQoD H &RQVXPR
[www.criancaeconsumo.org.br].
Por meio do 3URMHWR &ULDQoD H &RQVXPR, o ,QVWLWXWR $ODQD procura
disponibilizar inst rument os de apoio e informações sobre os direit os do
consumidor nas relações de consumo que envolvam crianças e adolescent es e
acerca do impact o do consumismo na sua formação, foment ando a reflexão a
respeit o da força que a mídia e o market ing infant o-j uvenil possuem na vida, nos
hábit os e nos valores dessas pessoas ainda em formação.
Além disso, o 3URMHWR &ULDQoD H &RQVXPR disponibiliza em seu sit e
mecanismos para denúncias relat ivas à abusividade de ações mercadológicas que
envolvam o público infant o-j uvenil.
As grandes preocupações do 3URMHWR &ULDQoD H &RQVXPR são com os
result ados apont ados como conseqüência do invest iment o maciço na
mercant ilização da infância e da j uvent ude, a saber: o consumismo, a incidência
alarmant e de obesidade infant il; a violência na j uvent ude; a erot ização precoce
e irresponsável; o mat erialismo excessivo, e o desgast e das relações sociais;
dent re out ros.

,,

$LPSRUWkQFLDGRVTXDGULQKRVGD¶7XUPDGD0{QLFD·

É inegável a import ância e a vast a popularidade das publicações da ‘ Turma
da Mônica’ , cuj o início remont a ent re as décadas de 60 e 70 com a publicação da
revist a ‘ Mônica’ em uma t iragem de 200 mil exemplares . Baseadas em
acont eciment os cot idianos, as hist órias do grupo das not órias personagens –
Mônica, Cebolinha, Cascão e Magali – são amplament e conhecidas e
familiarizadas ao imaginário infant il de várias gerações, t endo, assim, grande
influência sobre est e público.
At é por isso que, recent ement e, a personagem Mônica foi nomeada
embaixadora do Fundo das Nações Unidas para a Infância – Unicef:
“ Mônica foi escolhida para represent ar o Unicef pela influência que exerce
sobre crianças, professores e famílias brasileiras, aj udando, ao longo de
mais de 44 anos, a t ransmit ir valores como a amizade, a import ância da
educação, da convivência familiar e comunit ária.”
Além da import ância cult ural das criações do Sr. Mauricio de Sousa, suas
personagens desempenham expressivo papel na formação educacional e social
das crianças, possuindo, port ant o, grandes responsabilidades na divulgação de
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conceit os e valores, as quais t êm realizado com prest eza concernent e ao enredo
das hist órias da Turma.
Prova disso, é o fat o da grande assimilação e uso cot idiano de idéias
propagadas pela ‘ Turma da Mônica’ . São recorrent es as comparações Cascão e
Magali para designar hábit os como o medo de banho e a comilança,
respect ivament e. Essa influência at ravessou gerações e encont ra-se arraigada na
cult ura lingüíst ica dos brasileiros, demonst rando a grande influência no público,
especialment e, no infant il.
Ent ret ant o, t oda a pensada cont ribuição educacional das revist as est á
compromet ida, devido ao maçant e apelo publicit ário que vem sendo inserido no
int erior delas.
,,,

1RWLILFDomRH5HVSRVWD

Inicialment e, cumpre esclarecer que o Inst it ut o Alana encaminhou, ant es
de oferecer est a represent ação, not ificação no dia 10.3.2008 (doc. 4) relat ando
as abusividades e enganosidades verificadas nas publicações em quest ão ao Sr.
Maurício de Souza, na figura de sua empresa Maurício de Souza Publicações
Lt da., e a empresa Panini Brasil Lt da.(“ Panini” ), ambas responsáveis pela
veiculação de publicidades nas revist as infant is da ‘ Turma da Mônica’ .
No ent ant o, após mais de 2 meses de espera, a única das not ificadas a
responder foi a Panini, cuj o t eor da manifest ação (doc. 5) será t rat ado a seguir:
O Grupo Panini, como se aut o-define em seu sit e ,
“ (...) com sede em Modena (It ália) e filiais nos principais países europeus,
no Chile e no Brasil, é líder mundial no set or de cromos aut o-adesivos
(figurinhas), 4° edit or europeu no segment o j ovem, líder it aliano na
dist ribuição de hist órias em quadrinhos e agora desenvolvendo um
programa sólido na área de mult imídia. O Grupo regist rou um fat urament o
consolidado de 579 milhões de euros em 2006, possui 705 colaboradores e
dist ribui produt os em mais de 110 países. (...)”
O posicionament o adot ado pela empresa quant o à not ificação enviada pelo
Inst it ut o Alana – Proj et o Criança e Consumo t raduz uma respeit ável at uação
j unt o à sociedade civil e a seus leit ores ao se pront ificar a t omar providências e a
não mais realizar comunicação mercadológica
dirigida às crianças

reconhecendo a necessidade de preservação da infância cont ra os apelos
publicit ários. Isso pode ser observado nos t rechos a seguir ret irados da respost a à
not ificação recebida pelo Inst it ut o (doc. 5):
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“ (...) 3. Após conhecer o Inst it ut o ALANA, pudemos perceber o quão sério
e import ant e é est e t rabalho de conscient ização relacionado à defesa dos
int eresses da criança no que t ange à sua cada vez mais precoce inserção
no mercado consumidor.
4. A not ificação enviada por V.Sas. nos fez reflet ir sobre essa eminent e
quest ão e a forma como cont ribuir com t ais preocupações do Inst it ut o
ALANA.
5. Tant o é que a PANINI est á enviando uma cópia da Not ificação e da
present e respost a aos seus anunciant es nest a dat a, acredit ando que uma
melhor avaliação das campanhas publicit árias poderá ser feit a por eles, os
responsáveis pela elaboração das publicidades cit adas na Not ificação.
(...)
8. Assim, a PANINI compromet e-se com a causa defendida pelo Inst it ut o
ALANA e fará t odos os esforços para alcançar a excelência j á t ingida no
cont eúdo de seus quadrinhos, t ambém com relação à publicidade inserida
em suas revist inhas.
9. Mais uma vez, agradecemos o recebiment o da not ificação encaminhada
e firmamos nosso compromisso com a causa defendida pelo Inst it ut o
ALANA. (...)”
Ent ret ant o, diferent ement e da Panini, a empresa Maurício de Souza
Produções Lt da. não endereçou nenhuma respost a à not ificação e, a despeit o das
novas diret rizes edit orias da Panini, cont inua a realizar publicidades no int erior
das revist as em quadrinho da ‘ Turma da Mônica’ , mot ivo est e pelo qual se faz
necessário a at uação das aut oridades compet ent es int eressadas na prot eção dos
direit os e garant ias da criança.
,9
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A t endência at ual de visão da criança como agent e de consumo t em
crescido cada vez mais. Empresas adapt am suas ações mercadológicas para esse
público mais suscet ível, aproveit ando-se dos processos inconclusos de formação
da resist ência emocional e int elect ual das crianças. Est e preocupant e cenário é
ret rat ado por NICOLAS MONTIGNEAUX , publicit ário especializado em market ing
infant il, em seu livro que, apesar de incent ivar a abusiva comunicação
mercadológica para o publico infant il, expõe de forma didát ica est a nociva
prát ica:
“ As empresas se desenvolvem na maioria dos set ores de produt os ou de
serviços especificament e adapt ados para a criança. Isso se t raduziu, como
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veremos mais adiant e, na criação de serviços ou de produt os que dizem
respeit o às crianças ou no apareciment o de ofert as nos set ores de
consumo que ant es eram reservados aos adult os.”
Essa post ura do mercado at ual reit era a idéia de que a criança é:
“ fort ement e influenciadora, part icipant e das decisões de compra de
produt os e serviços que lhe dizem respeit o diret ament e ou que fazem
part e do conj unt o familiar.(...) Sua influência ult rapassa, de longe, sua
própria esfera de consumo.”
Por se t rat ar de revist as em quadrinhos com personagens do imaginário
infant il, rest a evident e que o público-alvo dessas publicidades é sempre a
criança, uma vez que as revist as ut ilizam-se de linguagem, imagens e at rat ivos
t ipicament e infant is, como será analisado nos it ens seguint es.
No caso, cumpre regist rar, foram escolhidas aleat oriament e, para a
not ificação do mês de março, 4 revist as da Turma da Mônica, ent re elas o
Almanaque do Cascão – n° 7 (doc. 6), Mônica – n° 14 (doc. 6), Chico Bent o – n° 14
(doc. 6), t odas do ano 2008, nas quais const at ou-se uma média de 5 publicidades
por publicação. Ent ret ant o, para melhor cont ext ualizar t emporalment e a
represent ação, foram analisadas out ras 2 revist as de edições mais recent es aos
das ant eriores: Cascão – n° 19 (doc. 7) e Magali n°19 (doc. 7), as quais não
demonst raram nenhuma diferença quant o às abusividades apresent adas na
not ificação endereçada à empresa.
3XEOLFLGDGHLPSHUDWLYD

A grande maioria das publicidades cont idas nas publicações da ‘ Turma da
Mônica’ possui comandos imperat ivos, com um int enso uso de vocat ivos
clarament e direcionados ao público infant il, como analisado na not ificação envia
às empresas: ‘ São muit as opções de brinquedos pra você, pro irmãozinho, pra
irmãzinha e pra t oda a família’ nas publicidades do PBKIDS que est ão em t odas as
edições analisadas; ‘ Vem com carrinho super veloz. Corra at rás do seu!!’ na
publicidade do t ênis da Kidy no n° 14 do Chico Bent o; ‘ Vem aí mais uma
novidade dos Sorvet es Jundiá e Turma da Mônica.
Já nas novas revist as analisadas, ainda há a presença desse t ipo de
abusividade, como pode ser vist o na página na cont ra-capa de ambas as
revist inhas com a publicidade em format o de hist ória em quadrinho dos biscoit os
recheados ‘ Mabelokos’ , a qual cont ém a frase imperat iva clarament e direcionada
às crianças ‘ Experiment e Mabelokos. O biscoit o sem gordura t rans mais gost oso
do planet a.’ .
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3XEOLFLGDGH&ODQGHVWLQD(QJDQRVD

NICOLAS MONTIGNEAUX relat a de forma clara que as hist órias em
quadrinhos são um eficaz suport e para publicidades e para a fascinação das
crianças:
“ As hist órias em quadrinhos, em geral, são muit o valorizadas pela criança
no caso de ut ilização publicit ária (...). A at enção das crianças é superior
nest e caso em relação a t odas as out ras formas de suport es gráficos. (...)
Além disso, est abelece uma relação muit o pessoal e a conserva
facilment e.”
Logo, por est arem inseridas ent re as hist órias nas revist as em quadrinhos e
se ut ilizarem da mesma linguagem, com desenhos e at é mesmo com os mesmos
personagens, as publicidades são de fácil aceit ação e fascinação, mas não são de
fácil e imediat a ident ificação pelas crianças leit oras. Valem-se da aproximação
da linguagem redacional dos quadrinhos para mascarar as publicidades.
Essa prát ica ficou evident e na publicidade da sandália ‘ Kidy Modinha’ no
n° 14 da Mônica (doc. 6   DQDOLVDGD LQLFLDOPHQWH SHOD QRWLILFDção do dia
10.3.2008.
Ainda, nas novas revist inhas observadas (doc. 7) a reit eração dessa prát ica
é ost ensiva, cont endo na cont ra-capa de ambas uma publicidade no format o de
uma hist ória em quadrinhos dos biscoit os recheados ‘ Mabelokos’ da empresa
Mabel. Como pode ser observado, a publicidade int encionalment e se confunde
com os quadrinhos da ‘ Turma da Mônica’ , configurando-se em prát ica de
publicidade mascarada.
O uso de argument os de uma revist a em quadrinhos no int erior de uma
revist a em quadrinhos para comercialização de produt os se apropria da
dificuldade infant il de dist inguir comerciais de programas ou, no caso, anúncios
impressos do cont eúdo lit erário de uma revist a, beneficiando-se da emoção
provocada na criança pelo enredo dos quadrinhos de modo que ela sej a
t ransferida para o produt o anunciado.
9

3URLELomRGDSXEOLFLGDGHGLULJLGDjFULDQoD

$KLSRVVXILFLrQFLDSUHVXPLGDGDVFULDQoDVQDVUHODo}HVGHFRQVXPR


Em razão de sua peculiar condição de pessoa em desenvolviment o, a
criança é j uridicament e considerada t it ular da prot eção int egral, por meio da
qual lhe é assegurada a garant ia de t odos os seus direit os fundament ais,
acrescidos de direit os específicos dest inados a t ut elar seu saudável cresciment o
e formação.
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Como é um ser humano ainda em desenvolviment o, a criança será sempre
mais vulnerável e suscet ível aos apelos comerciais e às publicidades, vist o que
ainda não possui plena capacidade de j ulgament o. Dessa forma, será sempre
considerada hipossuficient e em qualquer relação de consumo. Not e-se que essa
hipossuficiência presumida decorre simplesment e da sua condição de ser criança,
por não t er, ainda, desenvolvido, plenament e, suas percepções do mundo,
possuindo capacidade crít ica e aut onomia limit adas.
Sobre isso, em caso semelhant e ao present e, o document o ‘ Relat ório do
Caso Ovos de Páscoa’ const ado nos aut os do procediment o n° 42.161.226/ 08
(doc. 8 e 9) no Minist ério Público do Est ado de São Paulo – Promot oria do
Consumidor, é esclarecedor sobre publicidades infant is:
“ Pelo fat o de a criança ser o alvo da publicidade em t ela e, port ant o,
possuir cert a deficiência de j ulgament o e experiência da realidade de
forma a prej udicar o real ent endiment o de uma publicidade como est a,
maquiada pela sobreposição do brinde em relação ao produt o principal, a
criança acaba consumindo um excesso de chocolat e devido a euforia de
comprar o brinde, ou os brindes, para colecioná-los ou pelo simples prazer
de t ê-los. Tudo isso devido ao j ogo suj o de market ing empregado pela
publicit ária. A criança sendo hipossuficient e merece uma prot eção a
mais.”
O ilust re j urist a JOSÉ DE FARIAS TAVARES , ao est abelecer quem são os
suj eit os infant o-j uvenis de direit o, observa que as crianças e os adolescent es são
“ legalment e SUHVXPLGRV KLSRVVXILFLHQWHV, t it ulares da prot eção int egral e
priorit ária” (grifos inseridos).
Em semelhant e sent ido, ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN
assevera:
“ A hipossuficiência pode ser físico-psíquica, econômica ou merament e
circunst ancial. O Código, no seu esforço enumerat ivo, mencionou
expressament e a prot eção especial que merece a criança cont ra os abusos
publicit ários.
O Código menciona, expressament e, a quest ão da publicidade que envolva
a criança como uma daquelas a merecer at enção especial eHPIXQomRGR
UHFRQKHFLPHQWR GHVVD YXOQHUDELOLGDGH H[DFHUEDGD

KLSRVVXILFLrQFLD

HQWmR

que alguns parâmet ros especiais devem ser t raçados.” (grifos
inseridos)
Por serem presumidament e hipossuficient es para efeit os do Código de
Defesa do Consumidor, as crianças t êm a seu favor a garant ia de uma série de
direit os e prot eções. Não é por out ra razão que a exacerbada vulnerabilidade em
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função da idade é preocupação expressa daquele microssist ema, como se observa
da análise de seu art igo 39, inciso IV, que proíbe como prát ica abusiva o
fornecedor valer-se da ´IUDTXH]DRXLJQRUkQFLDGRFRQVXPLGRUWHQGRHPYLVWD
VXD LGDGH,
saúde, conheciment o ou condição social, para impingir-lhe seus
produt os ou serviços” (grifos inseridos).
O emérit o professor de psicologia da Universidade de São Paulo, YVES DE
LA TAILLE, em parecer conferido sobre o t ema ao Conselho Federal de Psicologia,
t ambém ressalt a (doc. 10):
“ 1mR

WHQGR DV FULDQoDV GH DWp  DQRV FRQVWUXtGR DLQGD WRGDV DV

IHUUDPHQWDV

LQWHOHFWXDLV

TXH

OKHV

SHUPLWLUi

FRPSUHHQGHU

R

UHDO

,
not adament e quando esse é apresent ado at ravés de represent ações
simbólicas (fala, imagens), a publicidade t em maior possibilidade de
induzir ao erro e à ilusão. (...) é cert o que cert as propagandas podem
enganar as crianças, vendendo-lhes gat o por lebre, e ist o sem ment ir, mas
apresent ando discursos e imagens que não poderão ser passados pelo crivo
da crít ica.”
“ $V FULDQoDV não t êm, os adolescent es não t êm a mesma capacidade de
resist ência ment al e de compreensão da realidade que um adult o e,
port ant o, QmRHVWmRFRPFRQGLo}HVGHHQIUHQWDUFRPLJXDOGDGHGHIRUoD
D SUHVVmR H[HUFLGD SHOD SXEOLFLGDGH QR TXH VH UHIHUH j TXHVWmR GR
FRQVXPR

A lut a é t ot alment e desigual.” (grifos inseridos)

Assim t ambém ent ende o próprio Conselho Federal de Psicologia, que,
represent ado pelo psicólogo RICARDO MORETZOHN, por ocasião da audiência
pública realizada na Câmara dos Deput ados Federais, ocorrida em 30.8.2007,
manifest ou-se no seguint e sent ido (doc. 11):
“ Aut onomia int elect ual e moral é const ruída paulat inament e e SUHFLVR
HVSHUDUHPPpGLDDLGDGHGRVDQRVSDUDTXHRLQGLYtGXRSRVVXDXP
UHSHUWyULR FRJQLWLYR FDSD] GH OLEHUiOR 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
cost umam ser veiculadas pela mídia e a mídia cost uma ser vist a como
inst it uição de prest ígio, é cert o que seu poder de influência pode ser
grande sobre as crianças. Logo, H[LVWH D WHQGrQFLD GH D FULDQoD MXOJDU
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)
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'LVSRVLWLYRV/HJDLV

O ent endiment o do 3URMHWR &ULDQoD H &RQVXPR segue as int erpret ações e
t endências mundiais quant o à comunicação mercadológica dirigida à criança. Na
Suécia e Noruega é proibida a publicidade de produt os e serviços direcionados a
crianças com menos de 12 anos.
Na Dinamarca e Irlanda, são proibidas publicidades durant e os programas
infant is. Na Holanda, não é permit ido às t elevisões públicas int erromper com
publicidade os programas dirigidos às crianças menores de 12 anos. Pelas Regras
de Condut a do Conselho Alemão de Publicidade, é proibida publicidade dirigida
às crianças que as incent ivem a comprar ou consumir. Na It ália, é proibida
publicidade de qualquer produt o ou serviço durant e desenhos animados. Nos
EUA, a CARU (Children's Advert ising Review Unit ) regula a publicidade infant il,
possibilit ando ações como a recent e adoção de mais de 13 empresas, ent re elas
McDonald’ s e Pepsico, à linha de condut a da CARU referent e à abolição da
publicidade de aliment os não-saudáveis às crianças.
Dest aca-se, dent re o ordenament o, est rangeiro o Decret o de aplicação da
Lei 223/ 90 da Comunidade Européia que prescreve :
“ (...) De forma a prevenir quaisquer prej uízos morais ou físicos para os
menores, a publicidade t elevisiva não poderá:
- encoraj ar diret ament e os menores a comprarem um produt o ou serviço
abusando da sua inexperiência e credulidade;
- encoraj ar diret ament e os menores a pedirem aos seus pais ou a out ras
pessoas para comprarem os referidos produt os ou serviços;
- abusar da confiança específica que os menores deposit am nos seus pais,
professores ou out ras pessoas quaisquer;
- most rar menores envolvidos em sit uações perigosas quando t al não for
necessário para t ransmit ir a mensagem do anúncio; (...)”
No Brasil publicidade dirigida ao público infant il é ilegal. Pela
int erpret ação sist emát ica da Const it uição Federal, do Est at ut o da Criança e do
Adolescent e e do Código de Defesa do Consumidor, pode-se dizer que a
publicidade dirigida ao público infant il é proibida, mesmo que na prát ica ainda
sej am encont rados diversos anúncios volt ados para esse público.
Nesse sent ido, para dirimir os conflit os dout rinários sobre o t ema e
definit ivament e pacificar o ent endiment o de se prot eger a criança dos apelos
mercadológicos, foi aprovado no Congresso Nacional, por part e da Comissão de
Defesa do Consumidor, no dia 9.7.2008 o Proj et o de Lei que proíbe a publicidade
dirigida à criança em função de sua abusividade. Apesar de o PL ainda t er que
percorrer um longo caminho at é que a norma ingresse no ordenament o
posit ivado, não há dúvidas deque a sua exist ência e a cit ada aprovação são um
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indício da problemát ica. Sobre isso, a not ícia da Agência da Câmara (doc. 12) e o
Art . 3° do PL (doc. 13) são claros:

“ (...)
Art . 3º Fica proibido qualquer t ipo de publicidade e de comunicação
mercadológica dirigida à criança, em qualquer horário e por meio de
qualquer suport e ou mídia, sej a de produt os ou serviços relacionados à
infância ou relacionados ao público adolescent e e adult o...
§1º A publicidade e a comunicação mercadológica dirigida à criança é
aquela que se vale, dent re out ros, de algum dos seguint es at ribut os:
I - linguagem infant il, efeit os especiais e excesso de cores;
II - t rilhas sonoras de músicas infant is ou cant adas por vozes de criança;
III - represent ação de criança;
IV - pessoas ou celebridades com apelo ao público infant il;
V - personagens ou apresent adores infant is;
VI - desenho animado ou de animação;
VII - bonecos ou similares;
VIII - promoção com dist ribuição de prêmios ou de brindes colecionáveis ou
com apelos ao público infant il;
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 suport es ou mídias dest inados à criança.
(...)”
A Const it uição Federal ao inst it uir os direit os e garant ias fundament ais de
t odos, homens e mulheres, promove os direit os e garant ias t ambém das crianças
e adolescent es, assegurando os direit os individuais e colet ivos à vida, à
liberdade, à segurança e à propriedade, além de elencar os direit os sociais à
educação, à saúde, ao lazer, à segurança, à prot eção, à mat ernidade e à
infância.
No art igo 227, a Const it uição Federal est abelece o dever da família, da
sociedade e do Est ado de assegurar “ com absolut a prioridade” à criança e ao
adolescent e os direit os à vida, à saúde, à aliment ação, à educação, ao lazer, à
profissionalização, à cult ura, à dignidade, ao respeit o, à liberdade e à
convivência familiar e comunit ária. Também det ermina que t odas as crianças e
adolescent es deverão ser prot egidos de qualquer forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
No mesmo sent ido, o Est at ut o da Criança e do Adolescent e est abelece os
direit os dessas pessoas em desenvolviment o e o respeit o à sua int egridade
inclusive com relação aos seus valores, nos art igos 4º, 5º, 6º, 7º, 17, 18, 53,
dent re out ros.
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Também prevê, no seu art igo 76, as normas a serem seguidas pelas
emissoras de rádio e t elevisão no t ocant e à programação, a fim de que dêem
preferência a finalidades educat ivas, art íst icas, cult urais e informat ivas que
respeit em os valores ét icos e sociais da pessoa e da família. Assim, parece claro
que a revist a, sendo t ambém um veículo de informação, deveria seguir esses
princípios.
O Est at ut o da Criança e do Adolescent e não disciplina a publicidade de
forma específica, que, por compet ência delegada pela Const it uição Federal à
prot eção do consumidor, é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor.
Cabe dest acar o art igo do Código de Defesa do Consumidor que proíbe a
veiculação de publicidade clandest ina:
“ Art . 36. A publicidade deve ser veiculada de t al forma que o consumidor,
fácil e imediat ament e, a ident ifique como t al.”
ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN a propósit o de seus
coment ários ao cit ado disposit ivo diz:
“ A publicidade só é lícit a quando o consumidor puder ident ificá-la. Mas t al
não bast a: a ident ificação há que ser imediat a (no moment o da exposição)
e fácil (sem esforço ou capacit ação t écnica). (...) Veda-se, port ant o, a
chamada publicidade clandest ina, especialment e em sua forma
redacional, bem como a subliminar.”
Ainda, o Código de Defesa do Consumidor, no t ocant e ao público infant il,
det ermina, no seu art igo 37, §2º, que a publicidade não pode se aproveit ar da
GHILFLrQFLD GH MXOJDPHQWR H H[SHULrQFLD GD FULDQoD,
sob pena de ser
considerada abusiva e, port ant o, ilegal.
Ao t rat ar do t ema e especialment e do art . 37 do CDC, a edição n° 115 de
out ubro 2007 da Revist a do IDEC – Inst it ut o de Defesa do Consumidor é
cont undent e:
“ O Art igo 37 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) deixa claro que é
proibida t oda publicidade enganosa que (...) se aproveit e da GHILFLrQFLD
GH MXOJDPHQWR H H[SHULrQFLD GD FULDQoD Ant es dos 10 anos, poucas
conseguem ent ender que a publicidade não faz part e do programa
t elevisivo e t em como obj et ivo convencer o t elespect ador a consumir.
Dessa forma, FRPHUFLDLV GHVWLQDGRV D HVVH S~EOLFR VmR QDWXUDOPHQWH
DEXVLYRVHGHYHULDPVHUSURLELGRVGHIDWR.” (grifos inseridos)
É no mesmo sent ido o ent endiment o do PROCON, cuj a mat éria na revist a
n° 7 (out ubro, novembro e dezembro de 2007) da Fundação Procon-SP, expõe
clarament e:
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“ (...) Analisemos os art igos 36 e 37 da legislação consumerist a. O primeiro
det ermina que a publicidade deve ser fácil e clarament e ident ificada como
t al. Aqui surge o primeiro problema com relação à criança. (...) Já o art igo
37 proíbe publicidade abusiva e enganosa. Se levarmos em cont a o fat o de
que, em sua grande maioria, as crianças não são capazes de compreender
a complexidade das relações de consumo, fica evident e que ‘ sempre que
a publicidade for volt ada para a criança, vai se valer dessa deficiência de
j ulgament o e de experiência dela’ , define a advogada, que é aut ora do
livro Publicidade abusiva dirigida à criança (Ed. Juruá).”
Esse é o grande problema da publicidade volt ada ao público infant il no
país – que a t orna int rinsecament e carregada de abusividade e ilegalidade –,
porquant o o market ing infant il se vale, para seu sucesso, ou sej a, para conseguir
vender os produt os que anuncia e at rair a at enção desse público alvo,
j ust ament e da deficiência de j ulgament o e experiência da criança.
Toda a publicidade abusiva é ilegal, nos t ermos do art igo 37, §2º do Código
de Defesa do Consumidor, lembrando que assim o será aquela que, nas palavras
de PAULO JORGE SCARTEZZINI GUIMARÃES , “ ofende a ordem pública, ou não é
ét ica ou é opressiva ou inescrupulosa” .
Com relação a essa abusividade, cumpre ressalt ar que as mensagens que a
revist a passa, bem como suas publicidades, são j ust ament e no sent ido de formar
valores dist orcidos e comport ament os infant is at ípicos – mot ivo pelo qual não é
ét ica, é inescrupulosa e ofende a ordem pública.
A publicidade que se dirige ao público infant il não é ét ica, pois, por suas
inerent es caract eríst icas, vale-se de subt erfúgios e t écnicas de convenciment o
perant e um ser que é mais vulnerável – e mesmo presumidament e hipossuficient e
– incapaz não só de compreender e se defender de t ais art imanhas, mas mesmo
de prat icar – inclusive por força legal – os at os da vida civil, como, por exemplo,
firmar cont rat os de compra e venda .
Mas não é só. Um dos princípios fundament ais que rege a publicidade no
país é o ‘ princípio da ident ificação da mensagem publicit ária’ , por meio do qual,
nos t ermos do art igo 36 do Código de Defesa do Consumidor, “ a publicidade deve
ser veiculada de t al forma que o consumidor, fácil e imediat ament e a ident ifique
como t al” .
Ora, exist em inúmeras pesquisas, pareceres e est udos realizados não só no
Brasil, como no ext erior – sendo um dos mais relevant es o est udo realizado pelo
sociólogo ERLING BJURSTRÖM (doc. 14), demonst rando que DV FULDQoDV DVVLP
FRQVLGHUDGDV DV SHVVRDV GH DWp GR]H DQRV GH LGDGH QmR WrP FRQGLo}HV GH
HQWHQGHU

DV

PHQVDJHQV

SXEOLFLWiULDV
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TXH

OKHV

VmR

GLULJLGDV

SRU

QmR

FRQVHJXLUHP

GLVWLQJXtODV

GD

SURJUDPDomR

QD

WDPSRXFRFRPSUHHQGHUVHXFDUiWHUSHUVXDVLYR

TXDO

VmR

LQVHULGDV

QHP

.

Daí t em-se que as crianças não conseguem ident ificar a publicidade como
t al e, port ant o, qualquer publicidade que lhes sej a dirigida viola t ambém o
princípio da ident ificação da mensagem publicit ária, infringindo igualment e o
dispost o no art igo 36 do Código de Defesa do Consumidor.
Não é por acaso que cada vez mais as publicidades est ão sendo dirigidas às
crianças, uma vez que são mais suscet íveis aos apelos publicit ários. É por isso
que o poder de influência das crianças na hora das compras chega, hoj e, a 80%
em relação a t udo o que é comprado pela família, desde o aut omóvel do pai, à
cor do vest ido da mãe, passando inclusive pelo próprio imóvel do casal – segundo
pesquisa da Int erscience realizada em out ubro de 2003.
Além disso, a Convenção das Nações Unidas sobre os Direit os da Criança é
clara ao expor em seu Art igo 3°:
“ 1. 7RGDV DV Do}HV UHODWLYDV jV FULDQoDV, levadas a efeit o por inst it uições
públicas ou privadas de bem est ar social, t ribunais, aut oridades
administ rat ivas
ou
orgãos
legislat ivos,
GHYHP
FRQVLGHUDU
SULPRUGLDOPHQWHRPDLRULQWHUHVVHGDFULDQoD

2.

2V (VWDGRV 3DUWHV VH FRPSURPHWHP D DVVHJXUDU j FULDQoD D SURWHomR

H R FXLGDGR TXH VHMDP QHFHVViULRV DR VHX EHP HVWDU

, levando em
consideração os direit os e deveres de seus pais, t ut ores ou out ras pessoas
responsáveis por ela perant e a lei e, com essa finalidade, t omarão t odas as
medidas legislat ivas e administ rat ivas adequadas.
3. 2V(VWDGRV3DUWHVVHFHUWLILFDUmRGHTXHDVLQVWLWXLo}HVRVVHUYLoRVH
RV HVWDEHOHFLPHQWRV HQFDUUHJDGRV GR FXLGDGR RX GD SURWHomR GDV
FULDQoDV

FXPSUDP

RV

SDGU}HV

HVWDEHOHFLGRV

pelas aut oridades
compet ent es, especialment e no que diz respeit o à segurança e à saúde das
crianças, ao número e à compet ência de seu pessoal e à exist ência de
supervisão adequada.” (grifos inseridos)
Em seu art igo 13° diz que “ A criança t erá direit o à liberdade de
expressão” , incluindo o da liberdade de procurar e receber informações. No
ent ant o, t ambém prevê, visando prot eger a criança, que “ O exercício de t al
direit o poderá est ar suj eit o a det erminadas rest rições” .
Ainda com relação aos meios de comunicação, a Convenção garant e, em
seu Art igo 17°, que os Est ados devem zelar pelo “ bem-est ar social, espirit ual e
moral e sua saúde física e ment al” e que, para isso, “ promoverão a elaboração
de diret rizes apropriadas a fim de prot eger a criança cont ra t oda informação e
mat erial prej udiciais ao seu bem est ar” .
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At é mesmo o Código Brasileiro de Aut o-Regulament ação Publicit ária de
que se vale o CONAR – Conselho Nacional de Aut o-Regulament ação Publicit ária,
organização do mercado publicit ário que se aut o-regulament a, reconhece a
necessidade de se preservar a infância da publicidade. Nesse sent ido, o art igo 37
do dit o Código est abelece as regras para a publicidade em relação a crianças e
j ovens, mencionando, t axat ivament e, o seguint e:
“ 1. Os anúncios deverão reflet ir cuidados especiais em relação a segurança
e às boas maneiras e, ainda, abst er-se de:
a. desmerecer valores sociais posit ivos, t ais como, dent re out ros,
amizade, urbanidade, honest idade, j ust iça, generosidade e respeit o a
pessoas, animais e ao meio ambient e;
(...)
f. empregar crianças e adolescent es como modelos para vocalizar apelo
diret o, recomendação ou sugest ão de uso ou consumo, admit ida,
ent ret ant o, a part icipação deles nas demonst rações pert inent es de serviço
ou produt o;
(...)
2. Quando os produt os forem dest inados ao consumo por crianças e
adolescent es seus anúncios deverão:
a. procurar cont ribuir para o desenvolviment o posit ivo das relações ent re
pais e filhos, alunos e professores, e demais relacionament os que
envolvam o público-alvo;
b. respeit ar a dignidade, ingenuidade, credulidade, inexperiência e o
sent iment o de lealdade do público-alvo;
c. dar at enção especial às caract eríst icas psicológicas do público-alvo,
presumida sua menor capacidade de discerniment o;
d. obedecer a cuidados t ais que evit em event uais dist orções psicológicas
nos modelos publicit ários e no público-alvo; (grifos inseridos)
Aliás, o próprio president e do CONAR, Sr. GILBERTO LEIFERT, na audiência
pública havida em 30.8.2007 (doc. 11), pronunciou-se no sent ido de que t oda e
qualquer publicidade que sej a diret ament e dirigida às crianças é abusiva, ilegal e
deve ser coibida :
“ Assim, em 2006, o CONAR adot ou uma nova aut o-regulament ação 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
GLULJLGDHQGHUHoDGDDPHQVDJHPQmRpGLULJLGDDRPHQRUjFULDQoDRX
DRDGROHVFHQWH2VSURGXWRVVmRGHVWLQDGRVjFULDQoDHDRDGROHVFHQWH
PDVDPHQVDJHPQmRSRGHVHUDHOHVGHVWLQDGD
$V PHQVDJHQV GRV DQXQFLDQWHV IDEULFDQWHV GH SURGXWRV H VHUYLoRV
GHVWLQDGRV j FULDQoD GHYHUmR VHU VHPSUH HQGHUHoDGDV DRV DGXOWRV H
HVWDUmR

VXEPHWLGDV

jV

SHQDV

SUHYLVWDV

&RQVXPLGRU

QR

&yGLJR

GH

'HIHVD

GR

, que j á impõe det enção e mult a ao anunciant e que comet er
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abusividade, e às regras ét icas dispost as no Código de Aut oregulament ação que eu mais minuciosament e me permit irei ler mais
adiant e.”
Por isso, é import ant e que o Poder Público t ome medidas no sent ido de
coibi-las. O mercado publicit ário, é verdade, t em afirmado que o regrament o da
publicidade afront aria o direit o de livre manifest ação e criação. Ocorre que,
como bem explica ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIM
“ não é o direit o em si que é regrado, é o seu excesso que se t orna obj et o
de regulament ação” . Além disso, afirma que a mensagem publicit ária não
pode ser considerada manifest ação de uma opinião ou pensament o: “ A
informação que é dada pelo anunciant e é um mero veículo – parcial – por
ele ut ilizado para incent ivar os consumidores a adquirirem seus produt os e
serviços. Não se deve, pois esperar dele mais informações que aquela que
sej a suficient e para alcançar t al obj et ivo” .
A propósit o, é sempre int eressant e lembrar que a prot eção ao consumidor
é garant ida pela Const it uição Federal (art . 170, V).
Cabe lembrar, pela análise do art igo 2° do Código de Defesa do
Consumidor, que é t oda e qualquer criança suscet ível aos vícios cont idos na
comunicação mercadológica direcionada a ela, como bem ressalt a o document o
‘ Relat ório do Caso Ovos de Páscoa’ const ado nos aut os do procediment o n°
42.161.226/ 08 no Minist ério Público do Est ado de São Paulo – Promot oria do
Consumidor, o qual est á analisando as ilegalidades de vendas de ovos de páscoa
com brinquedos infant is no seu int erior:
“ (...) Assim, est abelece-se que os possíveis lesados pela prát ica abusiva de
publicidade envolvida na venda de ovos de páscoa são t ant o as crianças
que, efet ivament e, compram t ais produt os, como t ambém aquelas que
apenas submet em-se a veiculação da publicidade, sendo, port ant o, t oda e
qualquer criança suscet ível aos vícios cont idos na prát ica publicit ária,
elevando esse grupo ao pat amar de consumidores em pot encial. Logo, a
publicidade abusiva alvo do PPIC at inge o direit o de um número
indet erminado de t it ulares, pois engloba t ambém os consumidores infant is
em pot encial.(...)”
9,

&RQFOXVmRH3HGLGR

Por t udo isso, é bem cert o que a veiculação de publicidades com o
obj et ivo venal em publicações infant is, afront a os direit os de prot eção int egral
da criança
 DWDFDQGR VXDV YXOQHUDELOLGDGHV H DWé
sua hipossuficiência
presumida, est imulando um consumo excessivo e propagando valores dist orcidos
EHPFRPRYLRODDOHJLVODção em vigor que regulament a as respect ivas prát icas.
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Em razão dos abusos apresent ados pelas publicações das revist as em
quadrinhos ‘ Turma da Mônica’ , decorrent e das publicidades veiculadas, o
Inst it ut o Alana vem pedir que sej am t omadas as devidas providências para que
est a condut a reprovável sej a coibida e cessada imediat ament e, bem como os
danos j á causados a um número indet erminado de crianças sej am reparados.
,QVWLWXWR$ODQD
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