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Ministério da Educação 
A/c: Exmo. Sr. Dr. Ministro de Estado da Educação Renato Janine Ribeiro 
Esplanada dos Ministérios Bloco L, 8º andar - gabinete 
Brasília - DF 
70047-900 
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Ref.: Ciência da continuidade de realização de publicidade 
direcionada à criança em ambiente escolar pela empresa 
“Arcos Dourados Comércio de Alimentos Ltda.” (‘Mc 
Donald’s’). 

 
 
 

Prezados senhores, 
 
no dia 27.9.2013, o Instituto Alana, por meio de seu Projeto Criança e Consumo, 
enviou ao Ministério da Educação e ao Departamento de Proteção e Defesa do 
Consumidor da Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça (DPDC-
Senacon-MJ) uma representação referente à prática abusiva de publicidade dirigida 
à criança em ambiente escolar praticada pela empresa “Arcos Dourados Comércio 
de Alimentos Ltda.”, que promove a marca McDonald’s em creches e escolas de 
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educação infantil e ensino fundamental por meio dos “Shows do Ronald 
McDonald”.  
 

Nos dias 22.3.2015 e 23.4.2015 o Projeto Criança e Consumo recebeu, por 
meio do seu site, duas novas denúncias (anexas) a respeito da realização dos 
‘Shows do Ronald McDonald’ e distribuição de panfletos da empresa em 
instituições públicas de ensino, que comprovam que essas ações publicitárias 
abusivas continuam acontecendo, contrariando a legislação pátria que protege com 
prioridade absoluta os direitos das crianças.  
 
 Ante o exposto, dá-se ciência do fato ao Ministério da Educação, que já se 
posicionou por meio da Nota Técnica nº 21/2014/CGDH contrariamente à 
realização de publicidade infantil dentro de escolas, e requer sejam anexadas essas 
novas denúncias ao documento anteriormente enviado pelo Projeto Criança e 
Consumo para a adoção das providências cabíveis.  
 
Atenciosamente,  

 
 

Instituto Alana 
Projeto Criança e Consumo 

 
 
 
 
 
 

     Ekaterine Karageorgiadis                              Mariana Hanssen B. N. de Siqueira 
                   Advogada                                                       Acadêmica de Direito          
 


