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EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN DO SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.631/DF 

 

 

IDEC – INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR, entidade civil sem fins lucrativos, legalmente constituída desde 

1987, inscrita no CNPJ sob n° 58.120.387/0001-08, com sede na Rua 

Desembargador Guimarães, 21, São Paulo/SP, CEP 05002-005, endereço 

eletrônico juris@idec.org.br, representado por sua Coordenadora Executiva, Elici 

Maria Checchin Bueno (DOC.01) e por sua procuradora infra-assinada, com 

fundamento no artigo 138 do Código de Processo Civil, vem, respeitosamente, à 

presença de Vossa Excelência, requerer o seu ingresso na presente ação na 

qualidade de amicus curiae, com base nos argumentos  a seguir: 
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I. LEGITIMIDADE DO IDEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR 

  

A presente demanda busca a declaração de 

inconstitucionalidade da integralidade da Lei nº. 13.583, de 2016 do Estado da 

Bahia, sob o fundamento de que o ato normativo teria usurpado competência da 

União ao dispor sobre a restrição de publicidade de alimentos ultraprocessados 

dirigida a crianças e que são veiculados em escolas, na televisão e no rádio. 

Contudo, a questão levada para apreciação desta Corte 

Suprema vai além da inconstitucionalidade formal ou material da lei baiana, como 

defende a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMISSORAS DE RÁDIO E TELEVISÃO – 

ABERT.  O que está sendo, de fato, discutido é se o Estado pode ou não legislar 

sobre proteção da saúde, em especial da saúde dos consumidores hipervuneráveis, 

como são as crianças, que não devem ser bombardeados com mensagens 

publicitárias que ofertam produtos de baixo ou nenhum valor nutricional e 

desrespeitam a condição da criança como ser em desenvolvimento.   

O Idec entende que pode contribuir para o debate onde se 

coloca em discussão a ponderação de bens jurídicos que devem ser tutelados pelo 

Estado, de um lado a proteção da livre iniciativa e de outro a proteção da saúde e da 

própria infância, que por sua vez conta atualmente não apenas com o peso da 

proteção constitucional prioritária e integral, mas também com tutela jurídica 

infraconstitucional també prioritária:  

LEI Nº 13.257, DE 8 DE MARÇO DE 2016 – (Marco Legal da Primeira 

Infância) Art. 5º - Constituem áreas prioritárias para as políticas 

públicas para a primeira infância a saúde, a alimentação e a nutrição, 

a educação infantil, a convivência familiar e comunitária, a assistência 

social à família da criança, a cultura, o brincar e o lazer, o espaço e o 
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meio ambiente, bem como a proteção contra toda forma de 

violência e de pressão consumista, a prevenção de acidentes e a 

adoção de medidas que evitem a exposição precoce à 

comunicação mercadológica. 

É importante que se diga que a ratio legis da lei atacada é a 

proteção da infância contra o apelo comercial que fomenta o consumo de alimentos 

não saudáveis, mais do que isso, alimentos que causam uma série de doenças 

crônicas, como a obesidade e hipertensão.  

O IDEC tem participado com protagonismo em todas as 

discussões perante os demais Poderes da República sobre o fortalecimento da 

proteção das crianças no mercado de consumo e sobre a restrição da atividade 

publicitária voltada ao público infantil. Com relação às discussões perante o Poder 

Judiciário Nacional, o IDEC é o autor da publicação Direitos sem ruído: A histórica 

decisão do STJ sobre publicidade de alimentos dirigida à criança1, lançada em Abril 

deste ano em homenagem ao julgamento pela Segunda Turma do STJ, que entendeu 

de forma unânime no REsp 1.558.086, como abusiva a publicidade de alimentos 

dirigida ao público infantil.  

Neste ponto, é importante que se ressalte a grande luta do Idec 

na proteção dos consumidores brasileiros: ao longo dos seus 30 anos de atuação, o 

Idec, desde de a sua fundação, tem protegido os consumidores, sob todos enfoques 

possíveis, contribuindo para conquistas e manutenção de direitos.    

 

Nesta linha importa destacar que a primeira ação civil pública 

ajuizada pelo Idec ajuizou perante a Justiça, em setembro de 1988, utilizando como 

fundamento legal a Carta Magna ainda não vigente, mas que previa o direito à 

saúde. Mesmo antes da vigência do Código de Defesa do Consumidor, o Idec 

defendeu que os consumidores tinham direito ao consumo de alimentos livres de um 

                                        

1 Disponível em: http://www.idec.org.br/uploads/publicacoes/publicacoes/direitos-sem-ruido-por.pdf 

http://www.idec.org.br/uploads/publicacoes/publicacoes/direitos-sem-ruido-por.pdf
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hormônio cancerígeno utilizado na engorda do gado, o Dietilestilbestrol (DES).  

 

Merece destaque também a ação cautelar ajuizada em 

05/11/1998, pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, em parceria 

com a Associação Civil Greenpeace contra a União Federal, Monsanto do Brasil 

e Monsoy, que suspendeu o plantio de soja transgênica por 5 anos, até 

12/08/2003, onde restou decidido, verbis: 

 

 “fica suspenso o cultivo, em escala comercial do referido 

produto, sem que sejam suficientemente esclarecidas, no curso 

da instrução processual, as questões técnicas suscitadas por 

pesquisadores de renome, a respeito das possíveis falhas 

apresentadas pela CTNBio em relação ao exame do pedido de 

desregulamentação da soja Roundup Ready, o que, certamente, 

ocorrerá, com a apresentação do Estudo Conclusivo de Impacto 

Ambiental”. 

 

Esses são apenas alguns exemplos da relevante atuação do 

Idec, que não se limitam a atuação judicial, vão muito além com o desenvolvimento 

de estudos, pesquisas, testes e levantamento de evidências científicas que resultam 

na disseminação de informações que contribuem para o exercício da cidadania e do 

equilíbrio nas relações de consumo.   

 

Por esta razão, considerando a relevância do tema e o longo 

trabalho desenvolvido pelo Instituto, reconhecida a sua legitimidade para levar ao 

conhecimento dessa Corte subsídios relevantes sobre o tema, colaborando, desse 

modo, para o enriquecimento do debate. 

  

Sendo, assim, comprovada sua competência e capacidade de 

trazer importantes contribuições para a discussão do tema, imprescindível sua 

admissão como amicus curie no presente processo.  

 

II. PEDIDO 

  

Diante do exposto, é a presente para requerer: 

 

a) A admissão da participação do Idec como amicus curiae 
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na presente demanda, a fim de que possa trazer à baila considerações relativas à 

proteção mais ampla do consumidor hipervulnerável, com foco no direito à saúde;   

 

b) Requer, por fim, que as publicações referentes aos atos 

praticados neste processo, para que válidas e vinculativas, sejam realizadas 

exclusivamente em nome da Dra. Claudia de Moraes Pontes Almeida, OAB/SP 

261.291, conforme mandato judicial anexo. 

 

Termos em que, 

pede deferimento. 

 

São Paulo, 29 de agosto de 2017. 

 
 
 

 

 

CLAUDIA DE MORAES PONTES ALMEIDA 

OAB/SP 261.291 

 

 

IGOR RODRIGUES BRITTO 

OAB/DF 54.565 
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