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Ilust re Procurador da República,

o Inst it ut o Alana (docs. 1 a 3) vem apresent ar sua manifest ação acerca da
Consult a Pública sobre TVs por Assinat ura, a part ir da perspect iva de prot eção
à criança frent e à comunicação mercadológica.
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O ,QVWLWXWR$ODQD(doc.1 a 3) é uma organização sem fins lucrat ivos que
desenvolve at ividades educacionais, cult urais, de f oment 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].
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 da
publicidade e da comunicação mercadológica volt adas ao público infant oj uvenil criou o 3URMHWR&ULDQoDH&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 f ormação, foment ando a reflexão a
respeit o da f orça que a mídia, a publicidade e a comunicação mercadológica
infant o-j uvenil possuem na vida, nos hábit os e nos valores dessas pessoas
ainda em formação.
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
sexualidade precoce e irresponsável; o mat erialismo excessivo e o desgast e
das relações sociais; dent re out ros.
,,
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Para manifest ar-se acerca da Consult a Pública em apreço, inicialment e
o ,QVWLWXWR $ODQD apresent ará breves considerações sobre o set or de TV por
assinat ura no Brasil e em seguida serão analisados dados específicos de canais
direcionados ao público infant o-j uvenil, part icularment e com foco em 6
canais, quais sej am: Nickelodeon, Discovery Kids, Disney Channel, Cart oon
Net work, Disney XD e TV Rát imbum. Post eriorment e, será analisada a
legislação pert inent e à mat éria.
De acordo com not ícia recent ement e veiculada no Jornal Meio &
Mensagem, 25 milhões de brasileiros t êm acesso à TV paga no Brasil, sendo
que mais de 7,6 milhões de lares brasileiros cont am com TV por assinat ura. No
ano de 2010, j á f oi regist rado um cresciment o no set or de 2,01% em relação
ao mês de dezembro de 2009. Trat am-se de dados do Relat ório publicado pela
ANATEL, que ainda informa: “ Ent re t odas as regiões brasileiras, a que mais
colaborou para a expansão do set or f oi a Nort e, que encerrou o ano de 2009
com 33,94% a mais de usuários de TV por assinat ura do que o obt ido ao final
2

de 2008. Na sequência do cresciment o aparece a região Nordest e, que
ampliou em 24,85% sua base de assinant es. Em t erceiro lugar ficou o Sudest e,
com cresciment o de 20,08%, seguido do Cent ro-Oest e (15,56%) e do Sul
(14,52%). 1”
Crianças brasileiras que t êm acesso t ant o à TV abert a como à TV por
assinat ura, t êm pref erido a segunda opção. Segundo mat éria publicada em
25.2.2010 no Jornal Folha de São Paulo:
“ Em j aneiro, no período ent re 6h e 12h, quando as redes abert as
concent ram boa part e de sua programação infant oj uvenil, a
audiência desse público foi 48% maior nos canais por assinat ura
quando comparados aos de sinal livre. Trat a-se de um recorde. Ao
longo de 2009, t endo como referência as manhãs, foi 32% maior a
pref erência da criançada pelos canais fechados.
O levant ament o, feit o pelo Ibope, abrange crianças de 4 a 11 anos
com acesso a TV por assinat ura e confirma uma t endência de
migração observada em anos ant eriores.
A pesquisa é realizada em oit o praças: Belo Horizont e, Brasília,
Campinas, Curit iba, Florianópolis, Port o Alegre, Rio de Janeiro e
São Paulo2.
Os serviços de t elevisão por assinat ura podem ser of erecidos ao
consumidor mediant e o uso de diversas t ecnologias, dent re elas o serviço de
TV a cabo, o serviço de Dist ribuição de Sinais Mult ipont o Mult icanais (MMDS),
o Serviço de Dist ribuição de Sinais de Televisão e de Áudio por Assinat ura via
Sat élit e (DTH) e Serviço Especial de TV por Assinat ura (TVA). O mais
amplament e difundido no país são a of ert a de canais t elevisivos por cabo e
por sat élit e, serviços prest ados principalment e pelas empresas Net (para TV a
cabo) e SKY (para TV por sat élit e) 3. Ambas as empresas oferecem pacot es com
canais exclusivament e direcionados a crianças.
No leque de opções de programas t elevisivos — a TV por Assinat ura
oferece uma pluralidade de canais, muit as vezes segment ando seu cont eúdo
para at ingir públicos-alvo específicos — encont ra-se uma enorme quant idade

1
Meio&Mensagem, Em Paut a - Mídia, 25/ 2/ 2010
Link:
ht t p: / / www.mmonline.com.br/ not icias.mm?url=TV_por_assinat ura_at inge_7,6_milhoes_de_la
res_brasileiros&origem=home
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Folha de S. Paulo, Ilust rada, 25/ 2/ 2010
Link: ht t p:/ / www1.folha.uol.com.br/ fsp/ ilust rad/ fq2502201006.ht m
3
Segundo dados da ANATEL de 2009, há no Brasil at ualment e exist em 109 prest adoras de
serviços de TV a Cabo,
ocupando 63% do mercado.
De acordo com:
ht t p: / / www.anat el.gov.br/ Port al/ verificaDocument os/ document o.asp?numeroPublicacao=23
2842&assunt oPublicacao=Dados%20Est at íst icos%20dos%20Serviços%20de%20TV%20por%20Assina
t ura%20-%20Cap.%2001%20%2038. ª%20Ediçã o&caminhoRel=null&filt ro=1&document oPat h=232842.pdf
(acesso
em
10.3.2010).
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de programações dest inadas a crianças e adolescent es. Tant o a empresa NET4
como a Sky5 oferecem ao público infant il as seguint es opções de canais
exclusivament e direcionados ao público infant il:
•
•
•
•
•
•
•

29 44 45 46 56 57 67 -

TV Rá Tim Bum
Nickelodeon
Discovery Kids
Cart oon Net work
Disney XD
Boomerang
Disney Channel

Segundo informações disponibilizadas no port al ANMTV6, no Brasil os
canais por assinat ura mais assist idos por crianças são: Discovery Kids, Cart oon
Net work, Disney Channel, Nickelodeon, Jet ix e Boomerang7.
Para a elaboração da present e manifest ação, foram gravados os
seguint es canais, em dias aleat órios: Nickelodeon, Discovery Kids, Disney
Channel, Cart oon Net work, Disney XD e TV Rát imbum. A part ir dest a gravação
— foi gravada apenas um dia de programação de cada canal —, t abulou-se os
dados acerca da quant idade de publicidade comercial, vinhet as inst it ucionais
e vinhet as sobre programas, sendo que, para t ant o, f oi considerado:
• Publicidade comercial: aquela mensagem cuj o obj et ivo é
anunciar a venda de um produt o ou serviço;
4

ht t p: / / net combo.globo.com/ net Port alWEB/ index.port al?_nf pb=t rue&amp;_pageLabel=progra
macao_gradedecanais_gradedecanais_home_page (acesso em 1.3.2010).
5

ht t p: / / www.sky. com.br/ comprarapida/ combos-epacot es/ det alhes.aspx?__qsProdut o=PACOTE NEW SKY PLUS 2010 (acesso em 1. 3.2010).
6
Segundo informações disponibilizadas no próprio sit e: “ A idéia do ANMTV surgiu em 2006
dent ro da comunidade do ext int o bloco Toonami. Na época, alguns membros mais at ivos
discut iam não apenas sobre a at ração, mas falavam de animes de uma forma geral. Os
debat es int eligent es e as t eorias mirabolant es acabaram fazendo com que o ANMTV viesse a
nascer no ano seguint e (2007).
A idéia aos poucos f oi t omando f orma e o que começou como um simples blog, acabou
t ornando-se algo levado a sério. Em pouco t empo, os leit ores passaram a olhar para aquele
pequeno proj et o, que aos poucos foi incorporando diversas idéias novas, dando espaço a
colunist as, fazendo mat érias e ent revist as. Hoj e em dia t ambém est amos present es dent ro do
port al de TV por assinat ura vcfaz.net , que at ravés de uma parceria, hospeda uma coluna do
ANMTV.
Não demorou muit o, e a página despert ou at enção do público hispânico, que acabou pedindo
uma versão em espanhol e como t ambém j á era um desej o ant igo dos donos brasileiros, isso
foi levado a sério e em 2008 foi lançado o ANMTVLA, que complet ou 1 ano de vida a poucos
meses at rás. Est a versão possui algumas diferenças com relação a versão brasileira e é
independent e em diversos aspect os. Nossa met a é cont inuar sendo uma opção diferent e e
com muit a informação, para t odos os públicos, sej a aquele que gost e de animes, desenhos e
t udo
mais
que
é
abordado
pelo
universo
do
ANMTV.”
ht t p: / / www.anmt v. com.br/ 2007/ 04/ sobre.ht ml (acesso em 25.02.2010)
7

ht t p: / / 1.bp. blogspot .com/ _5zZUpS46LWY/ Sgim8AaW5fI/ AAAAAAAAAEA/ kN515Bg5KQg/ s1600h/ Audiencia_anmt v.j pg (acesso em 25.02.2010)

4

• Vinhet as inst it ucionais: mensagens que visam promover o próprio
canal, muit as vezes ut ilizando personagens ícones do canal em
sit uações divert idas. Tais personagens são usualment e licenciados,
sendo ut ilizados para a promoção de diversos out ros produt os;
• Vinhet as sobre programas: aquelas que convocam o
t elespect ador para assist ir a det erminado programa, anunciando
dias e horários de exibição, por exemplo.

A seguir serão apresent ados os dados consolidados a part ir dest a
pesquisa, por canal est udado. Serão t ambém most rados dados relat ivos aos
sit es dos canais infant is, pois eles são at ualment e uma import ant e forma de
cont at o com as crianças. Durant e a programação dos diversos canais, sugerese com freqüência que o t elespect ador mirim acesse as páginas na int ernet .
Nest es ambient es virt uais, em geral há j ogos, informações sobre a
programação, possibilidade de GRZQORDG de imagens para configurarem
prot et ores de t ela et c. Em alguns sit es exist em t ambém possibilidades de
at ividades int erat ivas, como FKDWV. Conforme será demonst rado abaixo,
muit as páginas cont ém publicidade, sej a explicit ament e, sej a na forma de
“ pat rocínio” .
'LVFRYHU\.LGV



De acordo com inf ormações disponíveis no sit e da NET8, t rat a-se de:
“ canal que despert a o int eresse das crianças para o conheciment o,
est imulando sua capacidade de aprendizagem por meio da curiosidade,
exploração e diversão” .
No dia 28. 1.2010, foram gravadas um t ot al de 5:58:52 horas de
programação dest e canal, período no qual foram const at adas a presença de 13
minut os e 47 segundos de publicidade comercial (3,84% por hora), 23 minut os
e 35 segundos em vinhet as inst it ucionais (6,57% por hora) e 43 minut os e 33
segundos de chamadas para programas (12,14% por hora), conforme t abela
abaixo:
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3RUFHQWDJHPGH3XEOLFLGDGH WHPSRWRWDO QRWRWDOGHKRUDV



3RUFHQWDJHPGH9LQKHWDV,QVWLWXFLRQDLV WHPSRWRWDO QRWRWDOGHKRUDV



3RUFHQWDJHPGH9LQKHWDVGH3URJUDPDV WHPSRWRWDO QRWRWDOGHKRUDV



3URJUDPDomR1RUPDO

77,45%
Font e: Pesquisa realizada pela equipe do Proj et o Criança e Consumo. Fev-Mar/ 2010

8

ht t p: / / net combo.globo.com/ net Port alWEB/ index.port al?_nf pb=t rue&_pageLabel=t v_planos_s
it e_at ual_page (acesso em 25. 2.2010).
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Not a-se, port ant o, que há relat ivament e pouca publicidade comercial
sendo veiculada nest e canal. O sit e de Discovery no Brasil
(ht t p:/ / www.discoverykidsbrasil.com/ ) apresent a informações gerais sobre a
programação, j ogos sem publicidade, além de um sist ema em que a criança
pode se cadast rar para receber avisos da programação por e-mail.
De maneira geral, embora a página cont enha publicidade na part e
lat eral e superior, est es cont eúdos t êm o int uit o de promover o próprio canal
e não anunciar novos produt os. Em geral não são apresent ados apelos diret os
para crianças, sendo que na área reservada aos pais há um aviso, ant es de se
ent rar nest a seção, dizendo o seguint e: “ Área para pais do
DiscoveryKidsBrasil.com inclui mensagens de nossos pat rocinadores” 9,
conforme imagem abaixo reproduzida:

Como se not a, de fat o, nest a seção do sit e há publicidade na área
lat eral da página.


&DUWRRQ1HWZRUN



De acordo com inf ormações const ant es do sit e da NET: “ O Cart oon
oferece o que há de melhor em animação exclusiva, como As meninas
Superpoderosas, As t erríveis Avent uras de Billy e Mandy, KND, A Mansão Fost er
para Amigos Imaginários, Hi Hi Puff y Ami Yumi, A Vida e Avent uras de Júpit er
Lee, Ben 10, ent re out ros. 10”

9

ht t p: / / www.discoverykidsbrasil. com/ pais/ aviso.sht ml?origen=ht t p:/ / www.discoverykidsbrasil
.com/ pais/ &volver= (acesso em 1. 3.2010).
10

ht t p: / / net combo.globo.com/ net Port alWEB/ index.port al?_nf pb=t rue&_pageLabel=t v_planos_s
it e_at ual_page (acesso em 25. 2.2010).
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No dia 29. 1.2010, foram gravadas um t ot al de 5:49:23 horas de
programação dest e canal, período no qual foram const at adas a presença de 28
minut os e 32 segundos de publicidade comercial (8,17% por hora), 10 minut os
e 15 segundos em vinhet as inst it ucionais (2,93% por hora) e 23 minut os e 24
segundos de chamadas para programas (6,70% por hora), conf orme t abela
abaixo:
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82,20%
Font e: Pesquisa realizada pela equipe do Proj et o Criança e Consumo. Fev-Mar/ 2010

É import ant e observar que est e canal, j unt ament e com o Nickelodeon,
é um dos que possui maior quant idade de publicidade comercial. Se est e
percent ual (8, 17%) f or somado com as vinhet as inst it ucionais (2, 93%), que no
caso promovem o próprio canal, que é em si um produt o cult ural, t er-se-á um
t ot al de 11,10% de mensagens comerciais sendo veiculadas por hora de
programação.

O
sit e
de
Cart oon
Net work
(ht t p:/ / www.cart oonnet work.com. br/ #/ home) é replet o de j ogos, vídeos e
brincadeiras diversas, como um ambient e para ‘ chat ’ . Dent re os j ogos, alguns
apresent am publicidades, na forma de pat rocínio, conforme se not a a part ir
da imagem11, do sit e, reproduzida abaixo:

11
Imagem
feit a
no
sit e
de
Cart oon
(ht t p:/ / www. cart oonnet work.com.br/ #/ game/ 96713881/
ht t p: / / www.cart oonnet work.com.br/ #/ game/ 96908176/ ) em 11.3.2010.

7

Net work
e

Out ros j ogos não são livres para quaisquer int ernaut as, mas requerem
um cadast ro prévio, conf orme indicado abaixo12:

12

Imagem
feit a
no
sit e
de
Cart oon
(ht t p:/ / www. cart oonnet work.com.br/ #/ game/ 16484606/ ) em 11. 3.2010.

8

Net work

Embora na imagem acima haj a a indicação de que é preciso comprar o
j ogo, quando se realiza o cadast ro, na próxima página logo se afirma que t odo
o sit e é grat uit o e que a compra de j ogos é realizada mediant e a ut ilização
dos j ogos no próprio sit e, o que gera crédit os, conf orme abaixo13:

É import ant e observar que para realizar o cadast ro é preciso informar a
dat a de nasciment o e um e-mail dos pais. Há t ambém no sit e uma área
dest inada
aos
pais

13

Imagem
feit a
no
sit e
de
Cart oon
(ht t p:/ / www. cart oonnet work.com.br/ #/ regist rat ion) em 11.3.2010.

9

Net work

(ht t p:/ / www.cart oonnet work.com. br/ st at icCont ent / help?operat ion=cnhelp)
em que são apresent adas inf ormações gerais sobre o sit e do canal.
1LFNHORGHRQ

Segundo informações const ant es do sit e da NET: “ A Nick possui uma
programação variada com desenhos, filmes, seriados e especiais. Tem o
personagem f avorit o das crianças na at ualidade, Bob Esponj a, e est réias t odos
os meses. Durant e a noit e, o bloco Nick@Nit e exibe séries clássicas para
alegria dos pais! 14” .
No dia 27. 1.2010, foram gravadas um t ot al de 5:33:14 horas de
programação dest e canal, período no qual foram const at adas a presença de 29
minut os e 35 segundos de publicidade comercial (8,88% por hora), 12 minut os
e 22 segundos em vinhet as inst it ucionais (3,71% por hora) e 24 minut os e 10
segundos de chamadas para programas (7,25% por hora), conf orme t abela
abaixo:
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80,16%
Font e: Pesquisa realizada pela equipe do Proj et o Criança e Consumo. Fev-Mar/ 2010

É import ant e observar que est e canal, j unt ament e com o Cart oon
Net work, é um dos que possui maior quant idade de publicidade comercial. Se
est e percent ual (8, 88%) for somado com as vinhet as inst it ucionais (3,71%),
que no caso promovem o próprio canal, que é em si um produt o cult ural, t erse-á um t ot al de 12,59% de mensagens comerciais sendo veiculadas por hora
de programação.
O sit e de Nickelodeon (ht t p:/ / mundobob.uol.com.br/ po/ index.php)
cont a com uma série de j ogos e informações sobre os programas int egrant es
da grade horária do canal. Embora nos j ogos não haj a publicidade, t al est á
present e em diversas áreas do sit e, conf orme se not a abaixo. Chama-se
14

ht t p: / / net combo.globo.com/ net Port alWEB/ index.port al?_nf pb=t rue&_windowLabel=program
acao_grade_canais_port let &programacao_grade_canais_port let _act ionOverride=%2Fbr%2Fcom
%2Fnet serv%2Fnet naweb%2Fweb%2Fpagef low%2Fprogramacao%2Fgradecanais%2FselecionaCan
al (acesso em 2. 3.2010).

10

especial at enção para a ofert a de serviços bancários na part e superior da
página (imagem 01) 15.

15

Imagens feit as no sit e de Nickelodeon (ht t p:/ / mundobob.uol. com.br/ po/ index.php) em
11.3.2010.

11

Ao se clicar na publicidade de Royal, na área lat eral do sit e (conf orme
imagem
acima
reproduzida),
abre-se
uma
nova
página
(ht t p:/ / www.gelat ube.com.br/ nick?ut m_source=nick&ut m_medium=banner_s
elo_nick&ut m_cont ent =bob&ut m_campaign=campanha_gelat ube), relacionada
à promoção de produt o aliment ício mediant e a ut ilização de uma das
personagens licenciadas mais conhecidas de Nickelodeon, Bob Esponj a,
segundo indicado abaixo:

12
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De acordo com inf ormações const ant es do sit e da NET: “ Disney XD é um
canal dest inado às crianças de 6 a 14 anos que est imula sua aprendizagem,
descobriment os e cresciment o ao incent ivá-los sent irem-se seguros de si
mesmos. 16” .

No dia 3.3.2010, período vespert ino, foram gravadas um t ot al de
04:58:13 horas de programação dest e canal, período no qual foram
const at adas a presença de 11 minut os e 40 segundos de publicidade comercial
(3,91% por hora), 3 minut os e 56 segundos em vinhet as inst it ucionais (1,32%
por hora) e 46 minut os e 16 segundos de chamadas para programas (15,51%
por hora), conforme t abela abaixo:
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79,25%

Font e: Pesquisa realizada pela equipe do Proj et o Criança e Consumo. Fev-Mar/ 2010

O sit e (ht t p:/ / www.disney.com.br/ disneyxd/ ) possui pouca publicidade
explícit a. Em alguns ambient es not a-se publicidade do próprio canal e
anúncios de pat rocínio, conforme demonst rado abaixo17:

16

ht t p: / / net combo.globo.com/ net Port alWEB/ index.port al?_nf pb=t rue&_windowLabel=program
acao_grade_canais_port let &programacao_grade_canais_port let _act ionOverride=%2Fbr%2Fcom
%2Fnet serv%2Fnet naweb%2Fweb%2Fpagef low%2Fprogramacao%2Fgradecanais%2FselecionaCan
al (acesso em 2.3. 2010).
17

Imagens feit as no sit e de Disney XD (ht t p:/ / www.disney.com.br/ disneyxd/ ) em 11. 3.2010.

13












14
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Segundo informações const ant es do sit e da NET: “ O mundo Disney 24h
por dia na sua casa. Programação t ot alment e em port uguês com séries,
desenhos animados, filmes de sucesso dos est údios Walt Disney e shows
exclusivos. 18” .

No dia 2.2.2010, f oram gravadas um t ot al de 04:46: 57 horas de
programação dest e canal, período no qual foram const at adas a presença de 10
minut os e 39 segundos de publicidade comercial (  por hora), 59 minut os
e 33 segundos em vinhet as inst it ucionais (  por hora). Não foram
const at adas chamadas para programas:


727$/GHKRUDVGHSURJUDPDomR



3XEOLFLGDGH WHPSRWRWDO 



+RUDVGH9LQKHWDV,QVWLWXFLRQDLV WHPSRWRWDO 



+RUDVGH9LQKHWDV&KDPDGDVSDUD3URJUDPDV)LOPHV



3RUFHQWDJHPGH3XEOLFLGDGH WHPSRWRWDO QRWRWDOGHKRUDV
3RUFHQWDJHPGH9LQKHWDV,QVWLWXFLRQDLV WHPSRWRWDO QRWRWDOGHKRUDV




3RUFHQWDJHPGH9LQKHWDVGH3URJUDPDV WHPSRWRWDO QRWRWDOGHKRUDV

0
75,54%
Font e: Pesquisa realizada pela equipe do Proj et o Criança e Consumo. Fev-Mar/ 2010
3URJUDPDomR1RUPDO






O sit e (ht t p:/ / www.disney.com.br/ DisneyChannel/ ) possui publicidade
na seção lat eral direit a e superior da página, em geral de filmes e CDs da
própria Disney, conforme observado abaixo19:


18

ht t p: / / net combo.globo.com/ net Port alWEB/ index.port al?_nf pb=t rue&_windowLabel=program
acao_grade_canais_port let &programacao_grade_canais_port let _act ionOverride=%2Fbr%2Fcom
%2Fnet serv%2Fnet naweb%2Fweb%2Fpagef low%2Fprogramacao%2Fgradecanais%2FselecionaCan
al (acesso em 2.3. 2010).
19

Imagens f eit as no sit e de Disney Channel (ht t p:/ / www. disney. com.br/ DisneyChannel/ ) em
11.3.2010.
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Na programação do canal infant il TV Rát imbum, não f oram encont radas
peças publicit árias comerciais, inviabilizando a consecução da t abulação dos
dados.

,,,

79SRUDVVLQDWXUDUHJXODPHQWDomR



No Brasil, os serviços de t elecomunicações são regulament ados por
diversas legislações, sendo a principal conhecida como Código Brasileiro de
Telecomunicações (Lei 4.117/ 62). Est e Código t raça diret rizes gerais para a
prest ação dos serviços de t elecomunicações e radiodifusão no país.
Adicionalment e, a Lei 9.472/ 97, dispõe sobre a organização dos serviços de
t elecomunicações e sobre a criação de um órgão regulador para
implement ação da legislação sobre a mat éria (ANATEL). Os serviços de
t elevisão por assinat ura são t ambém genericament e t rat ados pelo Decret o
95.744/ 88.
O Serviço de TV a Cabo, além de se submet er às normas gerais do
Código Brasileiro de Telecomunicações, é regulament ado principalment e
pelos seguint es document os: Lei 8.977/ 95, Decret o 2. 206/ 97, Port aria 256/ 97
e pela Port aria 399/ 9720.
A Lei 8.977/ 95 dispõe sobre o Serviço de TV a Cabo, sendo que em seu
art igo 30 det ermina que: “ A operadora de TV a Cabo poderá: (...) IV – veicular
publicidade.” . A Norma 13/ 96 - REV/ 97, que regulament a a Port aria 256/ 97,
apenas menciona em seu art igo 7.2.1 que: “ É vedada a publicidade comercial
nos canais básicos de ut ilização grat uit a mencionados no it em 7.2, sendo
permit ida, no ent ant o, a menção ao pat rocínio de programas.” . No ent ant o,
em nenhum dos document os legais supra-cit ados foi encont rada det erminação
sobre o percent ual de publicidade que é permit ido veicular.
Os serviços de Dist ribuição de Sinais Mult ipont o Mult icanais (MMDS) t êm
t rat ament o legal regulament ado pelos seguint es document os: Decret o
2.196/ 97, Port aria 254/ 97, Norma 002/ 94 e Port aria 399/ 9721. Sobre
veiculação de publicidade, a port aria 254, de 16 de abril de 1997 det ermina
que: “ 7.1 A permissionária de MMDS poderá, ent re out ros: (...) b) veicular

20

Conforme
informações
disponíveis
em:
ht t p: / / www.anat el.gov.br/ Port al/ exibirPort alPaginaEspecial.do?acao=&codIt emCanal=1371&
codigoVisao=4&nomeVisao=Cidadão&nomeCanal=TV por Assinat ura&nomeIt emCanal=TV a
Cabo (acesso em 10.3.2010).
21
Conforme
informações
disponíveis
em:
ht t p: / / www.anat el.gov.br/ Port al/ exibirPort alPaginaEspecial.do?acao=&codIt emCanal=1372&
codigoVisao=4&nomeVisao=Cidadão&nomeCanal=TV por Assinat ura&nomeIt emCanal=MMDS
(acesso em 10. 3.2010).
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publicidade comercial.” . Também não são f ornecidas inf ormações mais
det alhadas acerca da quant idade de publicidade permit ida.
O Serviço de Dist ribuição de Sinais de Televisão e de Áudio por
Assinat ura via Sat élit e – DTH est á regulament ado pelo Decret o 2.196/ 97 e
pela Port aria 321/ 9722. Enquant o o Decret o 2.196 silencia sobre a mat éria, a
Port aria 321 de 21 de Maio de 1997, det ermina em seu art igo 7.1 que: “ A
permissionária do Serviço DTH poderá: (...)b) veicular publicidade
comercial.” .
Port ant o, observa-se que embora diversas normas prevej am o direit o de
as prest adoras dos serviços de TV por Assinat ura — independent ement e da
t ecnologia empregada para t ant o — veicularem publicidade comercial, o
limit e para t ant o não se encont ra clarament e definido. Ant e a ausência de
normat iva específica, é preciso socorrer-se da legislação geral sobre a
mat éria, no caso o Código Brasileiro de Telecomunicações — Lei 4.117/ 6223 —
que dispõe: 
“ Art . 38. Nas concessões, permissões ou aut orizações para explorar
serviços de radiodif usão, serão observados, além de out ros
requisit os, os seguint es preceit os e cláusulas: (Redação dada pela
Lei nº 10.610, de 20. 12.2002)
(...)
d) os serviços de informação, divert iment o, propaganda e
publicidade das empresas de radiodifusão est ão subordinadas às
finalidades educat ivas e cult urais inerent es à radiodifusão, visando
aos superiores int eresses do País;
(...)
Art . 124. O t empo dest inado na programação das est ações de
radiodifusão, à publicidade comercial, não poderá exceder de 25%
(vint e e cinco por cent o) do t ot al.”
Com isso, not a-se que as prest adoras de serviços de t elevisão por
assinat ura embora possam veicular publicidade comercial, t al não pode
exceder 25% de sua programação. Deve ser levado em cont a que,
diferent ement e da programação em t elevisão abert a, a TV por assinat ura
cont a com a cont ribuição financeira de seus assinant es para se mant er. Em
razão disso, est e limit e de 25% de veiculação de publicidade deve ser
considerado como um percent ual máximo, sendo que novas normat ivas devem
ser urgent ement e aprovadas para regulament ar a mat éria e cert ament e
est abelecendo um percent ual inferior.
No ent ant o, quando o público-alvo da programação são crianças, é
preciso t er em vist a out ras legislações, que limit am a possibilidade de
22

Conforme
informações
disponíveis
em:
ht t p: / / www.anat el.gov.br/ Port al/ exibirPort alPaginaEspecial.do?acao=&codIt emCanal=1373&
codigoVisao=4&nomeVisao=Cidadão&nomeCanal=TV por
Assinat ura&nomeIt emCanal=DTH
(acesso em 10. 3.2010).
23
Conforme
informações
disponíveis
em:
KWWSZZZSODQDOWRJRYEUFFLYLO/(,6/&RPSLODGDKWP(acesso em 10.3.2010).
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direcionament o de mensagens comerciais a t ais suj eit os. Isso porque de
acordo com a legislação brasileira, a publicidade que se dirige a crianças é
revest ida de pat ent e abusividade e conseqüent e ilegalidade.


,9

,OHJDOLGDGHGDSXEOLFLGDGHGLULJLGDDFULDQoDV


$KLSRVVXILFLrQFLDSUHVXPLGDGDVFULDQoDVQDVUHODo}HVGHFRQVXPR

As crianças, por se encont rarem em peculiar processo de
desenvolviment o, são t it ulares de uma prot eção especial, denominada no
ordenament o j urídico brasileiro como prot eção int egral. Segundo a advogada
e prof essora de Direit o de Família e de Direit o da Criança e do Adolescent e da
PUC/ RJ e UERJ, TÂNIA DA SILVA PEREIRA24:
“ Como ‘ pessoas em condição peculiar de desenvolviment o’ , segundo
Ant ônio Carlos Gomes da Cost a, ‘ elas desfrut am de t odos os direit os
dos adult os e que sej am aplicáveis à sua idade e ainda t êm direit os
especiais decorrent es do fat o de:
-Não t erem acesso ao conheciment o pleno de seus direit os;
- Não t erem at ingido condições de defender seus direit os frent e às
omissões e t ransgressões capazes de violá-los;
- Não cont am com meios próprios para arcar com a sat isfação de
suas necessidades básicas;
- Não podem responder pelo cumpriment o das leis e deveres e
obrigações inerent es à cidadania da mesma forma que o adult o, por
se t rat ar de seres em pleno desenvolviment o físico, cognit ivo,
emocional e sociocult ural.”
Assim, por cont a da especial fase de desenvolviment o bio-psicológico
das crianças, quando sua capacidade de posicionament o crít ico frent e ao
mundo ainda não est á plenament e desenvolvida, nas relações de consumo nas
quais se envolvem serão sempre consideradas hipossuficient es.
Nesse sent ido JOSÉ DE FARIAS TAVARES25, ao est abelecer quem são os
suj eit os inf ant o-j uvenis de direit o, observa que as crianças e os adolescent es
são ´OHJDOPHQWHSUHVXPLGRVKLSRVVXILFLHQWHVWLWXODUHV GDSURWHomRLQWHJUDO
HSULRULWiULDµ (grifos inseridos).
Em semelhant e sent ido, ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E
BENJAMIN26 assevera:
24

PEREIRA, Tânia da Silva. Direit o da Criança e do Adolescent e – Uma propost a
int erdisciplinar – 2a edição revist a e at ualizada. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 25.
25
,QDireit o da Infância e da Juvent ude, Belo Horizont e, Edit ora Del Rey, 2001, p. 32.
26
,Q Código Brasileiro de Defesa do Consumidor coment ado pelos Aut ores do Ant eproj et o, São
Paulo, Edit ora Forense, pp. 299-300.

19

“ A hipossuficiência pode ser físico-psíquica, econômica ou
merament e circunst ancial. O Código, no seu esf orço 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. e
HP IXQomR GR UHFRQKHFLPHQWR GHVVD YXOQHUDELOLGDGH H[DFHUEDGD
KLSRVVXILFLrQFLD HQWmR
que alguns parâmet ros especiais devem
ser t raçados.” (grifos inseridos)

Por serem presumidament e hipossuficient es no âmbit o das relações de
consumo, as crianças t êm a seu favor a garant ia de uma série de direit os e
prot eções, valendo ser observado, nesse exat o sent ido, que a exacerbada
vulnerabilidade em f unção 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
LPSLQJLUOKHVHXVSURGXWRVRXVHUYLoRVµ

(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 a27 (doc. 4):
“ 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, 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 lut a é t ot alment e

desigual.” (grifos inseridos)
Assim t ambém ent ende o 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 da seguint e forma28:
“ Aut onomia int elect ual e moral é const ruída paulat inament e.

e

SUHFLVR HVSHUDU HP PpGLD D LGDGH GRV  DQRV SDUD TXH R

27
Parecer sobre PL 5921/ 2001 a pedido do Conselho Federal de Psicologia, ‘ A Publicidade
Dirigida ao Público Inf ant il – Considerações Psicológicas’ .
28
Audiência Pública n° 1388/ 07, em 30/ 08/ 2007, ‘ Debat e sobre publicidade infant il’ .
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LQGLYtGXR SRVVXD XP 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)

Por se aproveit ar do desenvolviment o incomplet o das crianças, da sua
nat ural credulidade e falt a de posicionament o crít ico para impor produt os, a
publicidade dirigida a crianças rest ringe significat ivament e a possibilidade de
escolha das crianças, subst it uindo seus desej os espont âneos por apelos de
mercado.
Acerca da rest rição da liberdade de escolha da criança pelos
imperat ivos publicit ários, é válido reproduzir as palavras do psiquiat ra e
est udioso do t ema DAVID LÉO LEVISKY:
“ Há um t ipo de publicidade que t ende a mecanizar o público,
seduzindo, impondo, iludindo, persuadindo, condicionando, para
influir 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 inconscient e ao consumo, quando incessant e e
descont rolada, pode t razer graves conseqüências à formação da
criança. Isso af et a sua capacidade de escolha; o espaço int erno se
t orna cont rolado pelos est ímulos ext ernos e não pelas
manifest ações aut ênt icas e espont âneas da pessoa29.”
3URLELomRGDSXEOLFLGDGHGLULJLGDjFULDQoD

No Brasil, a 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, da Convenção das Nações Unidas sobre as Crianças 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.
Nest e sent ido, de acordo com o Prof essor da Faculdade de Direit o PUCSP e da Escola Superior do Minist ério Público VIDAL SERRANO NUNES JUNIOR
(doc.5), a publicidade dirigida à criança viola clarament e o ordenament o
j urídico brasileiro:
29
A mídia – int erf erências 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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“ Assim, t oda e qualquer publicidade dirigida ao público infant il
parece inelut avelment e maculada de ilegalidade, quando menos por
violação de t al dit ame legal.
(...)
Post o o carát er persuasivo da publicidade, a depender do est ágio de
desenvolviment o da criança, a impossibilidade de capt ar event uais
cont eúdos informat ivos, quer nos parecer que a publicidade
comercial dirigida ao público infant il est ej a, ainda uma vez, fadada
ao j uízo de ilegalidade.
Com efeit o, se não pode capt ar event ual cont eúdo inf ormat ivo e
não t em defesas emocionais suficient ement e f ormadas para
perceber os influxos de cont eúdos persuasivos, prat icament e em
t odas as sit uações, D SXEOLFLGDGH FRPHUFLDO GLULJLGD D FULDQoDV
HVWDUi D VH FRQILJXUDU FRPR DEXVLYD H SRUWDQWR LOHJDO.” (grifos
inseridos)

No art igo 227, a Const it uição Federal est abelece o dever da família, da
sociedade e do Est ado de assegurar ´FRP DEVROXWD SULRULGDGHµ 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 f amiliar 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.
Merece dest aque o art igo 4º do ECA, que em absolut a consonância com
o art igo 227 da Const it uição Federal, det ermina:


“ É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do
poder público assegurar, com absolut a prioridade, a efet ivação dos
direit os referent es à vida, à saúde, à aliment ação, à educação, ao
esport e, ao lazer, à profissionalização, à cult ura, à dignidade, ao
respeit o, à liberdade e à convivência familiar e comunit ária. ”
Repisando a idéia expressa no art igo 227 do t ext o const it ucional de que
a prot eção da infância e adolescência é responsabilidade colet iva e
compart ilhada pela família, sociedade e Est ado, est e art igo 4º deixa claro que
nenhum dest es ent es, nominalment e ident ificados e dest inados como
guardiões da infância e adolescência, podem se escusar de at uar para a
garant ia da prot eção int egral a t odas as crianças e adolescent es. De acordo
com DALMO DE ABREU DALLARI:
“ (...) são igualment e responsáveis pela criança a família, a
sociedade e o Est ado, não cabendo a qualquer dessas ent idades
22

assumir com exclusividade as t aref as, nem ficando alguma delas
isent a de responsabilidade. 30”
E no mesmo sent ido cont inua o eminent e j urist a:
“ Essa exigência [de se of erecer cuidados especiais à infância e
adolescência] t ambém se aplica à família, à comunidade, e à
sociedade. Cada uma dessas ent idades, no âmbit o de suas
respect ivas at ribuições e no uso de seus recursos, est á legalment e
obrigada a colocar ent re seus obj et ivos preferenciais o cuidado das
crianças e dos adolescent es. A prioridade aí previst a t em um
obj et ivo prát ico, que é a concret ização de direit os enumerados no
próprio art . 4 do Est at ut o, e que são os seguint es: direit o à vida, à
saúde, à aliment ação, à educação, ao esport e, ao lazer, à
profissionalização, à cult ura, à dignidade, ao respeit o, à liberdade e
à convivência familiar e comunit ária. 31”
Essa responsabilidade direcionada à sociedade envolve obrigações
posit ivas e negat ivas, vale dizer, envolve o dever da sociedade de agir
efet ivament e para evit ar danos e prej uízos à infância e ao saudável
desenvolviment o de pessoas com idade ent re zero e dezoit o anos e t ambém o
dever de se abst er de prat icar at os que possam lesionar t ão relevant e bem
j urídico que é a própria prot eção int egral. Nesse sent ido, é import ant e pensar
na at uação das agências de publicidade e anunciant es que, enquant o
ent idades privadas int egrant es da sociedade t êm o mesmo dever de promover
a prot eção int egral e de se abst erem de realizar ações que venham ofender
est e princípio.
O art igo 71 do Est at ut o garant e às crianças e adolescent es o pleno
acesso à informação, à cult ura e out ros produt os e serviços que est ej am
adequados à sua idade e à sua condição de pessoa em especial processo de
desenvolviment o. Segundo TÂNIA DA SILVA PEREIRA:
“ Declara ainda o art . 71, ECA o direit o da criança e do adolescent e
a informação, cult ura, lazer, esport es, diversões, espet áculos,
produt os e serviços que respeit em sua condição peculiar de pessoa
em desenvolviment o. A prevenção, porém, não se esgot a nas
circunst âncias previst as no art . 71, ECA. Admit iu o legislador
est at ut ário que out ras medidas de prevenção geral e especiais
fossem adot adas, desde que não cont rariassem os princípios da Lei
nº 8.069/ 90.
(...)
A prevenção indicada nos art s. 70 a 73, ECA é caract erizada como
prevenção primária, ao det erminar no art . 701, ECA que é dever de

30

Cury, Munir (coordenador) Est at ut o da Criança e do Adolescent e Coment ado. Coment ários
j urídicos e sociais. Edit ora Malheiros: São Paulo, 2003, 6 edição, página 37.
31
Cury, Munir (coordenador) Est at ut o da Criança e do Adolescent e Coment ado. Coment ários
j urídicos e sociais. Edit ora Malheiros: São Paulo, 2003, 6 edição, página 41.
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t odos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direit os da
criança e do adolescent e. 32”
Vale ser mencionada aqui a idéia de garant ia do melhor int eresse da
criança. Segundo int erpret ações as mais aut orizadas de j urist as especialist as
em infância e adolescência, as ações que at ingem as crianças e adolescent es
— prat icadas por part iculares ou pelo poder público — devem ser levadas a
cabo t endo-se em vist a o melhor int eresse da criança.
Como bem nos apont a TÂNIA DA SILVA PEREIRA acerca da prot eção do
melhor int eresse da criança:
“ O Brasil incorporou, em carát er definit ivo, o princípio do ‘ melhor
int eresse da criança’ em seu sist ema j urídico e, sobret udo, t em
represent ado um nort eador import ant e para a modificação das
legislações int ernas no que concerne à prot eção da infância em
nosso cont inent e. 33”
De acordo com est e princípio de at endiment o ao melhor int eresse da
criança, deve-se levar em cont a, no moment o da aplicação da lei; da criação
de polít icas públicas para a inf ância e adolescência e de desenvolviment o de
ações do poder público e privado, o at endiment o a t odos os seus direit os
fundament ais, o que inclui uma infância livre de pressões e imperat ivos
comerciais.
Assim, não é demais reafirmar que, com a garant ia da prot eção int egral
e da primazia do melhor int eresse da criança, espera-se proporcionar à
criança e ao adolescent e um desenvolviment o saudável e feliz, livre de
violências e opressões — aí incluídas as diversas formas de exploração
econômica — conf orme preconiza o t ext o const it ucional, o ECA e a Convenção
das Nações Unidas sobre os Direit os da Criança.
Aliás, import ant e se faz lembrar que a Convenção das Nações Unidas
sobre os Direit os das Crianças34 é o document o de direit os humanos mais bem
aceit o no mundo, t endo sido aprovada por unanimidade na Assembléia da ONU
de 20 de novembro de 1989 e rat ificada por quase t odos os países do planet a
(só não a rat ificaram os Est ados Unidos da América e a Somália). Em razão
disso, suas disposições assumem papel de consenso int ernacional acerca dos
direit os e garant ias dest inados a crianças e adolescent es.
Est e document o foi int ernalizado no Brasil por meio do Decret o no
99.710, de 21 de novembro de 1990 e por isso int egra o ordenament o j urídico
32

Pereira, Tânia da Silva. Direit o da Criança e do Adolescent e – Uma propost a int erdisciplinar
– 2a edição revist a e at ualizada. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, páginas 760 e 761.
33
O princípio do “ melhor int eresse da criança” : da t eoria à prát ica. Pereira, Tania da Silva .
Disponível
para
download
em:
ht t p:/ / www.gont ij ofamilia. adv.br/ novo/ art igos_pdf/ Tania_da_Silva_Pereira/ MelhorInt eresse.pdf (acessado em
24.3.2008).
34
A Convenção da ONU Sobre as Crianças considera “ criança” como t odo ser humano com
idade ent re 0 e 18 anos.
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brasileiro, t endo as suas disposições ao menos hierarquia de lei ordinária. Est a
convenção t ambém det ermina que o t rat ament o j urídico dispensado a
crianças e adolescent es sej a balizado pelos parâmet ros de direit os humanos e
nort eadores da prot eção int egral.
Especificament e no que se refere à t emát ica de crianças e meios de
comunicações merecem dest aque os art igos 17 e 31, conforme abaixo
reproduzidos:
“ Art igo 17 – Os Est ados-part e reconhecem a import ant e função
exercida pelos meios de comunicação de massa e assegurarão que a
criança t enha acesso às informações e dados de diversas f ont es
nacionais e int ernacionais, especialment e os volt ados à promoção
de seu bem-est ar social, espirit ual e moral e saúde física e ment al.
Pára est e fim, os Est ados-part e:
a)encoraj arão os meios de comunicação a difundir informações e
dados de benefício social e cult ural à criança e em conf ormidade
com o espírit o do art igo 29;
b)promoverão a cooperação int ernacional na produção, int ercâmbio
e na difusão de t ais informações e dados de diversas font es
cult urais, nacionais e int ernacionais;
c)encoraj arão a produção e difusão de livros para criança;
d) incent ivarão os órgãos de comunicação a t er part icularment e em
cont a as necessidades lingüíst icas da criança que pert encer a uma
minoria ou que for indígena;
e) promoverão o desenvolviment o de diret rizes apropriadas à
prot eção da criança cont ra inf ormações e dados prej udiciais ao seu
bem-est ar, levando em cont a as disposições dos art igos 13 e 18.
Art . 31 –1. Os Est ados-part e reconhecem o direit o da criança de
est ar prot egida cont ra a exploração econômica e cont ra o
desempenho de qualquer t rabalho que possa ser perigoso ou
int erf erir em sua educação, ou sej a nocivo para saúde ou para seu
desenvolviment o físico, ment al, espirit ual, moral ou social.”
Assim, ref orçam-se as percepções de que a exposição de crianças à
mídia deve favorecer o seu pleno desenvolviment o físico, ment al e emocional
e não prej udicá-lo, o que inf elizment e ocorre quando da inserção de
publicidade a elas dirigidas.
É import ant e frisar que a publicidade não se insere no direit o à
informação de que são t it ulares t odas as crianças, vist o que publicidade é um
apelo comercial com o int uit o de promover o consumo e não a disseminação
de informações.
Sobre o t ema, vale indicar t recho do Coment ário Geral n. 1, parágraf o
21, do Comit ê das Nações Unidas ligado à Convenção Sobre os Direit os da
Criança:

25

“ A mídia, amplament e definida, t ambém t em um papel cent ral a
desempenhar t ant o na promoção dos valores e obj et ivos
est abelecidos no art igo 29 (1) como assegurando que suas
at ividades não prej udicarão esf orços de out ros na promoção dest es
obj et ivos. Os governos são obrigados pela Convenção, de acordo
com o art igo 17 (a), a adot ar t odas as medidas para encoraj ar a
mídia de massa a disseminar informações e mat eriais que
beneficiem a criança social e cult uralment e. 35”
Em que pese a responsabilidade dos pais na det erminação de horas a
que a criança est á expost a à Televisão, é import ant e frisar que a t ut ela da
infância é encargo compart ilhado por t odos: pais, comunidade, sociedade e
Est ado, em uma verdadeira rede de prot eção. Esse ent endiment o é endossado
pelo Comit ê das Nações Unidas para os Direit os da Criança:
“ O Comit ê enfat iza que os Est ados-part es da Convenção t êm a
obrigação legal de respeit ar e garant ir os direit os das crianças como
est abelecidos na Convenção, o que inclui a obrigação de assegurar
que provedores de serviços não-est at ais aj am em conf ormidade
com seus disposit ivos, port ant o, criando indiret ament e obrigações
para est es at ores. 36”
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
FRQVLGHUDUSULPRUGLDOPHQWHRPDLRULQWHUHVVHGDFULDQoD

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 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 (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
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)

35

De
geral
36
De
geral

acordo com: Código de direit o int ernacional dos direit os humanos anot ado/ coordenação
Flávia Piovesan. – São Paulo: DPJ Edit ora, 2008, página 336.
acordo com: Código de direit o int ernacional dos direit os humanos anot ado/ coordenação
Flávia Piovesan. – São Paulo: DPJ Edit ora, 2008, página 318.
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Em seu art igo 13° t ambém afirma que “ $ FULDQoD WHUi GLUHLWR j
” , incluindo o da liberdade de procurar e receber
informações. No ent ant o, t ambém prevê, visando prot eger a criança, que ´2
H[HUFtFLRGHWDOGLUHLWRSRGHUiHVWDUVXMHLWRDGHWHUPLQDGDVUHVWULo}HVµ.
OLEHUGDGH GH H[SUHVVmR

Mas nem o Est at ut o da Criança e do Adolescent e e nem a Convenção da
ONU disciplinam a publicidade de f orma específica. Em cont rapart ida, a
Const it uição Federal expressament e delega a prot eção ao consumidor à lei
própria, no caso o Código de Defesa do Consumidor.
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
deficiência de j ulgament o e experiência da criança, 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 f orma, FRPHUFLDLV GHVWLQDGRV D
HVVH S~EOLFR VmR QDWXUDOPHQWH DEXVLYRV H GHYHULDP VHU SURLELGRV
GHIDWR

.” (grifos inseridos)

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 inf ant 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 GUIMARÃES37, ´RIHQGH D RUGHP
S~EOLFDRXQmRppWLFDRXpRSUHVVLYDRXLQHVFUXSXORVDµ.
A publicidade que se dirige ao público inf ant 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
def ender de t ais art imanhas, mas mesmo de prat icar — inclusive por força

37

,Q A publicidade ilícit a e a responsabilidade civil das celebridades que dela part icipam, São
Paulo, Edit ora Revist a dos Tribunais, Bibliot eca de Direit o do Consumidor, volume 6, p. 136.
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legal — os at os da vida civil, como, por exemplo, firmar cont rat os de compra
e venda38.
O fat o de as pessoas menores de 16 anos de idade não serem
aut orizadas a prat icar t odos os at os da vida civil, como os cont rat os, reflet e a
sit uação da criança de impossibilidade de se aut o-det erminar perant e
t erceiros. Isso, no ent ant o, não significa que est a pessoa t enha menos
direit os, mas ao cont rário, a Lei lhe garant e mais prot eções exat ament e para
preservar est a fragilidade t emporária da criança. Segundo a j á cit ada
advogada e professora de Direit o de Família e de Direit o da Criança e do
Adolescent e da PUC/ RJ e UERJ, TÂNIA DA SILVA PEREIRA:
“ O Direit o Civil Brasileiro refere-se ao inst it ut o da ‘ Personalidade
Jurídica’ ou ‘ Capacidade de Direit o’ como ‘ apt idão genérica para
adquirir direit os e cont rair obrigações’ , dist inguindo-a da
‘ Capacidade de Fat o’ ou ‘ Capacidade de exercício’ , como ‘ apt idão
para ut ilizá-los e exercê-los por si mesmo’ . Considera o mesmo
aut or [Caio Mário da Silva Pereira] que ‘ a capacidade de direit o, de
gozo ou de aquisição não pode ser recusada ao indivíduo sob pena
de desprovê-lo da personalidade. Por isso dizemos que t odo homem
é dela dot ado, em princípio’ . (...) ‘ Aos indivíduos, às vezes, falt am
requisit os mat eriais para dirigirem-se com aut onomia no mundo
civil. Embora não lhes negue a ordem j urídica a capacidade de gozo
ou de aquisição, recusa-lhes a aut odet erminação, int erdizendo-lhes
o exercício dos direit os, pessoal e diret ament e porém, condicionado
sempre à int ervenção de uma out ra pessoa que o represent a ou
assist e’ .
(...) Segundo Caio Mário da Silva Pereira, ‘ diant e da inexperiência,
do incomplet o desenvolviment o das f aculdades int elect uais, a
facilidade de se deixar influenciar por out rem, a falt a de
aut odet erminação ou de aut o-orient ação impõem a complet a
abolição da capacidade de ação’ . 39”
Assim, é preciso que a criança sej a preservada da maciça influência
publicit ária em sua infância, de maneira que possa desenvolver-se
plenament e e alcançar a mat uridade da idade adult a com capacidade de
exercer plenament e seu direit o de escolha.
Mas não é só. Um dos princípios f undament 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, ´D
SXEOLFLGDGH GHYH VHU YHLFXODGD GH WDO IRUPD TXH R FRQVXPLGRU IiFLO H
LPHGLDWDPHQWHDLGHQWLILTXHFRPRWDOµ

.

38

Conforme o seguint e disposit ivo do Código Civil:

´$UW6mRDEVROXWDPHQWHLQFDSD]HVGHH[HUFHUSHVVRDOPHQWHRVDWRVGDYLGDFLYLO
,²RVPHQRUHVGHGH]HVVHLVDQRV  µ

.
Livro: Pereira, Tânia da Silva. Direit o da Criança e do Adolescent e – Uma propost a
int erdisciplinar – 2a edição revist a e at ualizada. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, páginas 127 e
128.
39
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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 BJURSTRÖM40, demonst rando que DVFULDQoDV
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 GLVWLQJXLODV GD SURJUDPDomR QD TXDO VmR LQVHULGDV
QHPWDPSRXFRFRPSUHHQGHUVHXFDUiWHUSHUVXDVLYR

.

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.
Com isso, t endo-se em vist a que a publicidade dirigida ao público
infant il não é ét ica, é ilegal e ofende a prot eção int egral de que são t it ulares
t odas as crianças brasileiras, é inadmissível que sej am promovidas est rat égias
de comunicação mercadológica em meio a programações exclusivament e
direcionadas ao público infant il.


9

%UHYHV FRQVLGHUDo}HV VREUH D SUHVHQoD GH SXEOLFLGDGH HP FDQDLV GH
WHOHYLVmR SRU DVVLQDWXUD H[FOXVLYDPHQWH GLUHFLRQDGRV DR S~EOLFR
LQIDQWLO

Embora no Brasil direcionar publicidade a crianças sej a proibido pela
legislação em vigor, est abeleceu-se como prát ica recorrent e no mercado de
t elevisão por assinat ura a veiculação de peças publicit árias em canais
direcionados a est e público-alvo. Com isso, a publicidade int egra a receit a
dest es canais e cont ribui para possibilit ar a veiculação da programação,
j unt ament e com os valores pagos pelos assinant es dos serviços.
Tendo em vist a o expost o, espera-se que est e document o possa
cont ribuir para uma revisão da legislação referent e à TV por assinat ura, bem
como dest e modelo de negócios, de maneira que sej am impost os limit es à
at ividade comercial que permit am a prot eção int egral de crianças, conforme
det erminado pela Const it uição Federal.
Em razão disso, sugere-se que as empresas responsáveis pela veiculação
de canais infant is, progressivament e, at uem no sent ido de eliminar t oda e
qualquer int erf erência publicit ária em sua programação, exat ament e como j á
é prat icado pelo canal brasileiro TV Rát imbum.
Not e-se que a ausência de publicidade nest e canal não inviabiliza sua
dist ribuição, sendo sua programação financiada por out ras font es. Alt ernat ivas
para a migração de um modelo com publicidade comercial para um
40
Bj urst röm, Erling, ‘ Children and t elevision advert ising’ , Report 1994/ 95:8, Swedish
Consumer Agency
KWWSZZZNRQVXPHQWYHUNHWVHGRFXPHQWVLQBHQJOLVKFKLOGUHQBWYBDGVBEMXUVWURPSGI.
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t ot alment e sem anúncios publicit ários pode se iniciar com a adoção de
mensagens de pat rocínio.
Por exemplo, no lugar de peças publicit árias direcionadas ao público
infant il, anunciant es podem inserir mensagens de pat rocínio ant es do início
das programações. A mensagem de pat rocínio veicularia a marca do
anunciant e sem, no ent ant o, dialogar diret ament e com a criança. Est a
poderia ser uma est rat égia int eressant e at é que, event ualment e, sej a possível
direcionar verbas publicit árias de out ros canais para financiar a programação
infant il.
É fundament al que o set or empresarial de TVs por assinat ura assuma
sua responsabilidade na prot eção int egral de crianças e adolescent es,
reduzindo a quant idade de mensagens publicit árias em meio à programação
at é que sej a possível não mais veicular nenhuma forma de comunicação
mercadológica a est e público. O cuidado e a preservação da inf ância deve ser
compromisso de t oda a sociedade, que não pode deixar de at ender a est e
obj et ivo para alcançar lucros.
9,

&RQFOXVmR



Em vist a do expost o, o 3URMHWR&ULDQoDH&RQVXPR, do ,QVWLWXWR$ODQD,
espera t er cont ribuído para est a Consult a Pública, no sent ido de assegurar
uma programação infant il — nos canais da t elevisão por assinat ura — que,
respeit ando o int egral desenvolviment o infant il, não mais veicule mensagens
publicit árias dirigidas diret ament e às crianças.

At enciosament e,
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