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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR MINISTRO EDSON FACHIN DO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.631 

 

 

 

A ASSOCIAÇÃO DE CONTROLE DO TABAGISMO, PROMOÇÃO DA SAÚDE E DOS DIREITOS 

HUMANOS – ACT PROMOÇÃO DA SAÚDE/ACT, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

08.658.766/0001-70, com sede na capital do Estado de São Paulo, na Rua Batataes, 602, cj 31 

(Doc. 01), neste ato representada por suas procuradoras infra assinadas (Doc. 02), vem à 

presença de Vossa Excelência, com fundamento nos artigos 7º, § 2o, da lei 9.868/99 e 138, do 

Código de Processo Civil, requerer o seus ingresso na presente ação na qualidade de amicus 

curiae e, consequentemente, a apreciação da manifestação que ora apresenta. 

 

 

1. DO OBJETO DA AÇÃO – LEI N° 13.582/16 DO ESTADO DA BAHIA  

 

A presente ação, proposta pela Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão – 

ABERT em face da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, visa à declaração de 

inconstitucionalidade da integralidade da lei 13.582, de 16 de setembro de 2016, por 

inconstitucionalidade formal (compete privativamente à União legislar sobre publicidade) e 

inconstitucionalidades materiais. 

 

A lei impugnada proíbe a publicidade dirigida a crianças, de alimentos e bebidas pobres em 

nutrientes e com alto teor de açúcar, gorduras saturadas ou sódio, das 6h às 21h, no rádio e 

televisão, e em qualquer horário nas escolas públicas e privadas: 
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Art. 1º Fica proibida no Estado da Bahia a publicidade, dirigida a crianças, 

de alimentos e bebidas pobres em nutrientes e com alto teor de açúcar, 

gorduras saturadas ou sódio. 

§1º a vedação se estenderá no período compreendido entre 06 (seis) e 

21 (vinte e uma) horas, no rádio e televisão, e em qualquer horário nas 

escolas públicas e privadas. 

§2º Fica impedida a utilização de celebridades ou personagens infantis na 

comercialização, bem como a inclusão de brindes promocionais, 

brinquedos ou itens colecionáveis associados à compra do produto. 

Art. 2º A publicidade durante o horário permitido deverá vir seguida de 

advertência pública sobre os males causados pela obesidade 

Art. 3º Em caso de descumprimento das restrições apresentadas nos 

artigos antecedentes, o infrator estará sujeito às penas de: 

I – multa; 

II – suspensão da veiculação da publicidade; 

III – imposição de contrapropaganda. 

§1º O Estado providenciará, na forma do regulamento, a graduação da 

pena de multa de acordo com a gravidade. 

§2º A contrapropaganda será divulgada pelo responsável da mesma 

forma, frequência e dimensão e, preferencialmente, no mesmo veículo, 

local, espaço e horário, de forma capaz de desfazer o malefício e informar 

as crianças sobre o mal ocasionado pelo consumo dos alimentos 

indicados no art. 1º. 

§3º A pena de multa, suspensão da veiculação da publicidade e imposição 

de contrapropaganda será aplicada pela administração, mediante 

procedimento administrativo, assegurados o contraditório e ampla 

defesa. 

§4º As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade 

administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas 

cumulativamente, inclusive por medida cautelar antecedente ou 

incidente de procedimento administrativo. 

Art. 4º Entende-se por publicidade qualquer forma de veiculação do 

produto ou marca, seja de forma ostensiva ou implícita em programas 

dirigidos ao público infantil. 
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Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Alega a autora que a lei viola a liberdade de expressão comercial e o direito de informação, ao 

considerar que a publicidade comercial deve ser vista como um direito da sociedade a novos 

produtos de serviços. Alega que a lei afronta o princípio constitucional da livre iniciativa, ao 

considerar que as emissoras de rádio e televisão sofrerão sérios prejuízos financeiros com a 

restrição de publicidade. 

 

Ainda, alega a autora a relevância do papel da publicidade comercial para o mercado 

concorrência, pois os veículos de comunicação permitem ao setor produtivo a apresentação 

de seus produtos e serviços ao público alvo.  Alega violação ao princípio constitucional da livre 

concorrência. 

 

A autora alega que a restrição à veiculação de publicidade é desproporcional, pela 

“inadequação entre seus meios e fins”, por já haver regras de auto-regulamentação, por a 

norma ser arbitrária e genérica. Requer a concessão de liminar. 

 

2. DA RELEVÂNCIA DA MATÉRIA 

 

As alegações da ABERT, a justificar a presente ação, são somente relacionadas a interesses 

comerciais das emissoras de rádio e televisão, em desprezo ao interesse público, princípio 

norteador que orienta o serviço de radiodifusão – artigo 3º, do decreto nº 52.795/1963.  

 

Importa destacar que a publicidade de alimentos ricos em açúcar, sódio e gorduras saturadas 

não foi proibida, mas, sim, restringida a alguns horários considerando o tempo de exposição 

das crianças e esse tipo de anúncio publicitário. 

 

Assim, o litígio em questão não deve ser analisado apenas sob o viés da restrição da 

publicidade, com abordagem tão somente na defesa da livre iniciativa e na liberdade de 

expressão comercial.  Data venia, esta abordagem é simplista e prejudicial ao interesse 

público. 

 

Ao restringir a publicidade de certos alimentos e bebidas dirigida a crianças nos meios de 

comunicação de massa e no ambiente escolar, a lei trata de temas caros aos interesses da 

sociedade brasileira, a saber: a proteção da saúde pública, da infância e do ambiente escolar.   
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Os alimentos e bebidas referidos na lei são aqueles “pobres em nutrientes e com alto teor de 

açúcar, gorduras saturadas ou sódio”, que estão justamente inseridos no conceito de 

alimentos classificados como ultraprocessados (como biscoitos recheados, salgadinhos “de 

pacote”, refrigerantes e macarrão “instantâneo”), no Guia Alimentar da População Brasileira 

(Ministério da Saúde/2014). 

 

O Guia orienta que o consumo dos alimentos ultraprocessados deve ser evitado, pois pode 

levar à formação de hábitos alimentares caracterizados pelo excesso de alimentos 

hipercalóricos e por baixa variedade e qualidade da alimentação, o que contribui para a 

obesidade e surgimento e/ou agravamento das doenças crônicas não transmissíveis, como 

doenças cardiovasculares, diabetes e câncer. 

 

Dentre os fatores determinantes da obesidade está a alimentação, e as preferências 

alimentares pessoais, decisões de compra e comportamentos alimentares são moldados pelo 

preço, marketing, disponibilidade e acessibilidade (OPAS/2014).  

 

A Lei Estadual da Bahia nº 13.582/2016, assim, tem o objetivo de prevenção e redução da 

obesidade infantil. 

 

A obesidade tem consequências adversas para a saúde em idade precoce, pois aumenta o risco 

de asma, diabetes tipo 2, apneia do sono e doenças cardiovasculares, doenças que afetam o 

crescimento e o desenvolvimento psicossocial durante a adolescência e comprometem a 

qualidade de vida e a longevidade (OPAS 2014).  

 

Os hábitos alimentares são constituídos na infância, e a promoção e consumo de produtos 

com poucos nutrientes nesta fase da vida interfere com a formação de hábitos alimentares 

saudáveis.  As crianças são incapazes de discernir a intenção persuasiva da comercialização e 

publicidade de alimentos e bebidas com valor nutricional mínimo, e estas campanhas 

restringem a possibilidade de a criança gozar do mais alto padrão de saúde atingível 

(OPAS/2014). 

 

A lei também veda o uso de celebridades ou personagens infantis na comercialização, e a 

inclusão de brindes promocionais, brinquedos ou itens colecionáveis associados à compra do 

produto, a fim de evitar o incremento na publicidade dirigida à criança, que por si só é 



 

 

 
 

5 

abusiva, pois se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança, e é capaz de 

induzi-la a se comportar de forma prejudicial à sua saúde, conforme o artigo 37, § 2º, do CDC. 

 

A lei cumpre o artigo 227, da Constituição Federal, que preconiza o dever da família, da 

sociedade e do Estado de assegurar à criança, com absoluta prioridade, o direito à saúde e à 

alimentação, e colocá-las a salvo de toda forma de negligência e exploração. 

 

Dessa forma, o questionamento da constitucionalidade da lei baiana 13.582/2016 envolve 

o interesse público, o que transcende os limites da lide. A restrição à publicidade de 

alimentos e bebidas pobres em nutrientes e com alto teor de açúcar, gorduras saturadas ou 

sódio prevista na lei baiana está inserida no contexto da saúde pública e proteção à infância, 

e, portanto, o debate não se reduz, data venia, à publicidade no contexto da livre iniciativa. 

 

Evidente a relevância social da matéria tratada na lei objeto desta ação, o que torna necessário 

que sejam trazidos aos autos outros elementos para contribuir com a pluralização do debate 

e com a formação e convencimento do julgador, além daqueles já trazidos pelas partes.  

 

 

2. Legitimidade da ACT PROMOÇÃO DA SAÚDE  

 

 

A ACT PROMOÇÃO DA SAÚDE tem legitimidade para ingresso na condição de amicus curiae 

na presente ação, na medida em que se trata de processo que toca tema relevante para a 

promoção da saúde e da alimentação adequada e saudável - notadamente às crianças. 

 

Dada a especificidade do tema tratado na lei objeto desta ação, a ACT pode contribuir e 

oferecer ao processo elementos e informações relevantes, inclusive não jurídicas, e contribuir 

para a pluralização e enriquecimento do debate da matéria.  

 

A ACT possui interesse institucional na causa, o que comprova sua representatividade 

adequada e pertinência temática, pois atua para promover a saúde e a alimentação adequada 

e saudável, para a prevenção da obesidade e de outras doenças relacionadas à má 

alimentação, principalmente para crianças. 

 

A ACT Promoção da Saúde foi fundada em 2006, quando ficou conhecida como Aliança de 
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Controle do Tabagismo, com a missão de contribuir com políticas públicas de controle do 

tabagismo, seguindo a Convenção Quadro para o Controle do Tabaco, primeiro tratado 

internacional de saúde pública, negociado sob os auspícios da Organização Mundial de Saúde 

e ratificado por 181 países, como o Brasil, por meio do Decreto 5.658/2006. 

 

Em reconhecimento de suas atividades, a ACT Promoção da Saúde recebeu da Organização 

Mundial da Saúde, o Certificado de Apreciação pelo Reconhecimento da Excelente 

Contribuição no Controle do Tabagismo, em 2016 (Doc. 03). 

 

Em 2014, a ACT Promoção da Saúde passou a contribuir também com políticas públicas para 

a promoção da alimentação saudável e da atividade física, e do controle do uso abusivo do 

álcool.  

 

Assim como o tabagismo, a má alimentação, o sedentarismo e o consumo abusivo do álcool 

consistem em fatores de risco das principais doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs): 

câncer, diabetes, doenças circulatórias crônicas e cardiovasculares, responsáveis por mais de 

72% das causas de mortes no Brasil (2007)1. 

 

As DNCT se constituem como o grupo de doenças de maior magnitude no país, atingindo, 

especialmente, as populações mais vulneráveis, como as de baixa renda e escolaridade, o 

que levou o governo brasileiro a adotar o Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento 

das Doenças Crônicas não Transmissíveis2. 

 

As DCNTs são responsáveis por quase 70% de todas as mortes no mundo, e representam 

barreiras para a diminuição da pobreza e para o desenvolvimento sustentável – quase três 

quartos de todas as mortes por DCNTs e 82% dos 16 milhões de pessoas que morreram 

                                                 
1http://www.brasil.gov.br/saude/2014/12/pesquisa-revela-que-57-4-milhoes-de-brasileiros-tem-

doenca-cronica 
2 Elaborado pelo Ministério da Saúde em parceria com vários ministérios, instituições de ensino e 

pesquisa, ONGs da área da saúde, entidades médicas, associações de portadores de doenças crônicas, 

entre outros, o Plano visa promover o desenvolvimento e a implementação de políticas públicas 

efetivas, integradas, sustentáveis e baseadas em evidências para a prevenção e o controle das DCNT 

e seus fatores de risco e apoiar os serviços de saúde voltados às doenças crônicas.  

http://portalms.saude.gov.br/vigilancia-em-saude/vigilancia-de-doencas-cronicas-nao-

transmissiveis-dcnt/plano-de-acoes-estrategicas-para-o-enfrentamento-das-doencas-cronicas-nao-

transmissiveis-dcnt 

http://www.brasil.gov.br/saude/2014/12/pesquisa-revela-que-57-4-milhoes-de-brasileiros-tem-doenca-cronica
http://www.brasil.gov.br/saude/2014/12/pesquisa-revela-que-57-4-milhoes-de-brasileiros-tem-doenca-cronica
http://portalms.saude.gov.br/vigilancia-em-saude/vigilancia-de-doencas-cronicas-nao-transmissiveis-dcnt/plano-de-acoes-estrategicas-para-o-enfrentamento-das-doencas-cronicas-nao-transmissiveis-dcnt
http://portalms.saude.gov.br/vigilancia-em-saude/vigilancia-de-doencas-cronicas-nao-transmissiveis-dcnt/plano-de-acoes-estrategicas-para-o-enfrentamento-das-doencas-cronicas-nao-transmissiveis-dcnt
http://portalms.saude.gov.br/vigilancia-em-saude/vigilancia-de-doencas-cronicas-nao-transmissiveis-dcnt/plano-de-acoes-estrategicas-para-o-enfrentamento-das-doencas-cronicas-nao-transmissiveis-dcnt
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prematuramente, ou antes dos 70 anos de idade, ocorrem em países de baixa e média renda3. 

 

A magnitude das DCNTs4 dentre as causas de mortalidade global e seus fatores de risco 

orientaram a formulação de estratégias preventivas pela Organização Mundial de Saúde a 

partir de 2005. 

 

A partir da ampliação do escopo de sua atuação, a requerente passou a ser ACT Promoção da 

Saúde, e a ACT Alimentação Saudável é sua área focada em políticas públicas para este fim. 

 

Em todas as áreas que atua, o foco da ACT é contribuir com políticas públicas para a criação 

de ambientes saudáveis que, por sua vez, contribuem para promover escolhas conscientes e 

saudáveis, como a restrição da promoção de alimentos ultraprocessados, principalmente para 

crianças e nos ambientes escolares.  O ambiente alimentar é um dos principais determinantes 

das escolhas alimentares.  

 

Para fortalecer a atuação da sociedade civil nos temas em que atua, a ACT integra uma rede 

composta por mais de 1100 membros e 150 instituições5, e é membro do Conselho Estadual 

sobre Drogas – CONED/SP6 (Doc.04), e no Conselho Nacional de Saúde – CNS7 (Doc.05). 

 

Em outubro de 2016, a ACT e o IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor 

participaram da criação da Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável8, cujo objetivo é 

desenvolver e fortalecer ações coletivas que contribuam com a realização do direito humano 

à alimentação adequada por meio de políticas públicas para a garantia da segurança alimentar 

e nutricional e da soberania alimentar no Brasil.  

 

Para tanto, as referências para construir as mudanças necessárias são as políticas públicas, 

                                                 
3 Em 2012 houve 38 milhões de mortes por conta de doenças crônicas não transmissíveis no mundo e 

este número pode chegar a 52 milhões em 2030. Câncer, diabetes, doenças circulatórias e respiratórias 

crônicas representam 82% das mortes por estas doenças crônicas não transmissíveis.  

Global status report on noncommunicable diseases 2014. Geneva: World Health Organization; 2014. 

Disponível em http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/148114/1/9789241564854_eng.pdf. 
4 http://www.who.int/ncds/en/ 
5 http://actbr.org.br/institucional/rede-act-associados.asp 
6 http://www.justica.sp.gov.br/downloads/Coned/Lista%20dos%20Conselheiros%202012.pdf  
7 Portaria nº 2056/2015 do Ministério da Saúde, sobre composição do CNS para o Triênio 2015-2018. 
8 Formada por organizações da sociedade civil de interesse público, profissionais, associações e 

movimentos sociais. http://alimentacaosaudavel.org.br 

http://www.alimentacaosaudavel.org.br/
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/148114/1/9789241564854_eng.pdf
http://www.who.int/ncds/en/
http://actbr.org.br/institucional/rede-act-associados.asp
http://www.justica.sp.gov.br/downloads/Coned/Lista%20dos%20Conselheiros%202012.pdf
http://alimentacaosaudavel.org.br/
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como a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, a Política Nacional de 

Alimentação e Nutrição e o Guia Alimentar para a População Brasileira. 

 

Entre as atividades prioritárias da Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável estão9: 

 

• A promoção, proteção e apoio aos saberes e práticas convergentes com a alimentação 

adequada e saudável 

• A efetivação da proibição da publicidade dirigida ao público infantil 

• A restrição da publicidade de alimentos ultraprocessados 

• O monitoramento e expor práticas e políticas que estimulem condutas alimentares 

nocivas à saúde 

 

 

2.1 ACT como amicus curiae no Supremo Tribunal Federal e outros 

 

Perante o Poder Judiciário, em especial no Supremo Tribunal Federal, considerando seu 

conhecimento técnico específico, a ACT Promoção da Saúde tem atuado para fornecer de 

forma qualificada informações relevantes para contribuir com o processo decisório.    

 

A ACT foi admitida como amicus curiae nas ações judiciais em que são questionadas políticas 

públicas para o controle do tabaco no STF (Doc.06).   

 

Merece destaque a atuação da requerente nos autos da ADI 4874, ajuizada pela Confederação 

Nacional da Indústria em face da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, em que pretendia a 

declaração de inconstitucionalidade do inciso XV do artigo 7º da lei 9.782/99, e, 

consequentemente, invalidar norma da ANVISA, RDC 14/2012, que restringe o uso de aditivos 

em produtos de tabaco.  A requerente contribuiu de forma qualificada no processo decisório, 

inclusive por meio de sustentação oral, na sessão de julgamento. 

 

A ACT, ainda, foi admitida como amicus curiae nos autos das: ADI 3311, ajuizada pela 

Confederação Nacional da Indústria, em que questiona a constitucionalidade da restrição à 

publicidade de produtos de tabaco prevista no artigo 3º, da lei 9.294/2006; ADI 4353 e 4351, 

em que é questionada a constitucionalidade da lei antifumo, que proíbe o fumo em locais 

                                                 
9 http://alimentacaosaudavel.org.br/a-alianca/o-que-queremos/ 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/d7272.htm
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/pnan2011.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/pnan2011.pdf
http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2014/novembro/05/Guia-Alimentar-para-a-pop-brasiliera-Miolo-PDF-Internet.pdf
http://www.alimentacaosaudavel.org.br/
http://alimentacaosaudavel.org.br/a-alianca/o-que-queremos/
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fechados, no estado do Paraná; ADI 4306, em que é questionada a constitucionalidade da lei 

antifumo, que proíbe o fumo em locais fechados, no estado do Rio de Janeiro; ADI 4249, em 

que é questionada a constitucionalidade da lei antifumo, que proíbe o fumo em locais 

fechados, no estado de São Paulo.  

 

A ACT Promoção da Saúde assinou termo de cooperação técnica com o Ministério Público do 

Estado de São Paulo, Instituto Alana e IDEC, em 2015, com o objetivo de conjugação de 

esforços, para facilitar representações e denúncias sobre questões de interesses difusos, 

coletivos ou individuais homogêneos na área da Defesa do Consumidor (Doc.07). 

 

Dessa forma, dada a relevância social do objeto do litígio, e considerando a finalidade 

institucional da ACT Promoção da Saúde, seu conhecimento técnico específico e sua atuação 

na defesa do direito à vida, à saúde e à alimentação adequada e saudável, resta comprovada 

sua legitimidade para apresentar a este C. Supremo Tribunal Federal subsídios relevantes ao 

tema, de forma a contribuir para a pluralização e enriquecimento do debate jurisdicional.  

 

3. A ALIMENTAÇÃO E A OBESIDADE – EPIDEMIA E O AMBIENTE ALIMENTAR 

 A alimentação inadequada e não saudável, um dos fatores de risco das DCNTs, está 

diretamente relacionada com a obesidade10, problema de saúde pública global. 

A obesidade  é considerada pela OMS uma epidemia no Brasil e no mundo11 e a obesidade 

infantil é um problema de saúde pública e no Brasil tem se agravado12.  

 

A prevalência da obesidade13 no mundo dobrou no período entre 1980 e 2014, há meio bilhão 

                                                 
10 Guideline: Sugars intake for adults and children. Geneva: World Health Organization; 2015. 

Disponível em http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/149782/1/9789241549028_eng.pdf?ua=1. 

11 Organização Pan-Americana da Saúde. Plano de Ação para Prevenção da Obesidade em Crianças e 

Adolescentes. Disponível em: 

http://www.paho.org/BRA/images/stories/UTFGCV/planofactionchildobesity-

por.pdf?ua=1http://www.paho.org/BRA/images/stories/UTFGCV/planofactionchildobesity-

por.pdf?ua=1 
12 Organização Pan-Americana da Saúde. Plano de Ação para Prevenção da Obesidade em Crianças e Adolescentes.  Disponível em:  

http://www.paho.org/BRA/images/stories/UTFGCV/planofactionchildobesity-

por.pdf?ua=1http://www.paho.org/BRA/images/stories/UTFGCV/planofactionchildobesity-

por.pdf?ua=1 

13 De acordo com o Ministério da Saúde, a obesidade ocorre quando o Índice de Massa Corporal (IMC) 

do indivíduo está acima de 30. Disponível em http://bvsms.saude.gov.br/bvs/dicas/215_obesidade.html. 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/149782/1/9789241549028_eng.pdf?ua=1
http://www.paho.org/BRA/images/stories/UTFGCV/planofactionchildobesity-por.pdf?ua=1http://www.paho.org/BRA/images/stories/UTFGCV/planofactionchildobesity-por.pdf?ua=1
http://www.paho.org/BRA/images/stories/UTFGCV/planofactionchildobesity-por.pdf?ua=1http://www.paho.org/BRA/images/stories/UTFGCV/planofactionchildobesity-por.pdf?ua=1
http://www.paho.org/BRA/images/stories/UTFGCV/planofactionchildobesity-por.pdf?ua=1http://www.paho.org/BRA/images/stories/UTFGCV/planofactionchildobesity-por.pdf?ua=1
http://www.paho.org/BRA/images/stories/UTFGCV/planofactionchildobesity-por.pdf?ua=1http://www.paho.org/BRA/images/stories/UTFGCV/planofactionchildobesity-por.pdf?ua=1
http://www.paho.org/BRA/images/stories/UTFGCV/planofactionchildobesity-por.pdf?ua=1http://www.paho.org/BRA/images/stories/UTFGCV/planofactionchildobesity-por.pdf?ua=1
http://www.paho.org/BRA/images/stories/UTFGCV/planofactionchildobesity-por.pdf?ua=1http://www.paho.org/BRA/images/stories/UTFGCV/planofactionchildobesity-por.pdf?ua=1
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/dicas/215_obesidade.html
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de adultos obesos, e a prevalência de adultos com sobrepeso14 é de 39% da população adulta 

mundial. Importante destacar que a América tem a maior prevalência de sobrepeso (61%) e 

obesidade (27%) em sua população15.  

 

Dados da OMS mostram que número de crianças e adolescentes (de cinco a 19 

anos) obesos em todo o mundo aumentou dez vezes nas últimas quatro décadas e que, caso 

as tendências atuais continuarem, haverá mais crianças e adolescentes com obesidade do que 

com desnutrição moderada e grave até 202216.  

 

A prevalência do sobrepeso em crianças em idade pré-escolar aumenta de forma mais intensa 

em países com renda baixa e média. Em 2013, 42 milhões de crianças com menos de 5 anos 

estavam acima do peso (6,3%)17. 

 

O Brasil segue a tendência mundial: 54% da população adulta está com sobrepeso e 19% está 

obesa18. Entre as crianças, 1 em cada 3 têm excesso de peso e 15% estão obesas19, sendo que 

a criança que é obesa aos 4 ou 5 anos de idade tende a permanecer obesa na vida adulta20. 

 

                                                 
14 De acordo com o Ministério da Saúde, o sobrepeso ocorre quando o Índice de Massa Corporal (IMC) 

do indivíduo está acima de 25. Disponível em http://bvsms.saude.gov.br/bvs/dicas/215_obesidade.html. 
15 Global status report on noncommunicable diseases 2014. Geneva: World Health Organization; 2014. 

Disponível em http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/148114/1/9789241564854_eng.pdf.  
16Disponível em: 

https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5527:obesidade-entre-

criancas-e-adolescentes-aumentou-dez-vezes-em-quatro-decadas-revela-novo-estudo-do-imperial-

college-london-e-da-oms&Itemid=820.  
17 Global status report on noncommunicable diseases 2014. Geneva: World Health Organization; 2014. 

Disponível em http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/148114/1/9789241564854_eng.pdf. 
18 Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância de Doenças e 

Agravos não Transmissíveis e Promoção da Saúde. Vigitel Brasil 2017: vigilância de fatores de risco e 

proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico : estimativas sobre frequência e distribuição 

sociodemográfica de fatores de risco e proteção para doenças crônicas nas capitais dos 26 estados 

brasileiros e no Distrito Federal em 2017 / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, 

Departamento de Vigilância de Doenças e Agravos não Transmissíveis e Promoção da Saúde. – Brasília: 

Ministério da Saúde, 2018.Disponível em 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/vigitel_brasil_2017_vigilancia_fatores_riscos.pdf. 

19 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Pesquisa de Orçamentos Familiares. 2008 – 

2009. Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv50063.pdf. 

20 Obesidade infantil,  Enciclopédia para o Desenvolvimento da Primeira Infância. 

Disponível em: http://www.enciclopedia-crianca.com/obesidade-infantil/sintese 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/dicas/215_obesidade.html
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/148114/1/9789241564854_eng.pdf
https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5527:obesidade-entre-criancas-e-adolescentes-aumentou-dez-vezes-em-quatro-decadas-revela-novo-estudo-do-imperial-college-london-e-da-oms&Itemid=820
https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5527:obesidade-entre-criancas-e-adolescentes-aumentou-dez-vezes-em-quatro-decadas-revela-novo-estudo-do-imperial-college-london-e-da-oms&Itemid=820
https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5527:obesidade-entre-criancas-e-adolescentes-aumentou-dez-vezes-em-quatro-decadas-revela-novo-estudo-do-imperial-college-london-e-da-oms&Itemid=820
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/148114/1/9789241564854_eng.pdf
http://www.enciclopedia-crianca.com/obesidade-infantil/sintese
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Em 40 anos, a prevalência de obesidade no Brasil aumentou em mais de 6 vezes entre os 

homens e triplicou entre as mulheres, chegando em 2013 a 16,9% e 24,1%, respectivamente21. 

Essa situação configura um grave problema de saúde pública e gera custos ao Sistema Único 

de Saúde. Os custos atribuíveis diretamente à obesidade em 2016 atingem cerca de R$ 488 

milhões22. 

 

Na região nordeste 20% dos adolescentes de 13 a 17 anos têm excesso de peso e 6,4% são 

obesos. Entre os adolescentes de 13 a 15 anos, 6,4% são obesos.23  

Na Bahia, dentre os alunos do 9º ano, 11,6% das meninas se consideram gordas ou muito 

gordas e 11,6% dos meninos – enquanto somente 12,8% das meninas e 27,3% dos meninos 

fazem atividade física regularmente (300 minutos ou mais por semana)24. 

Segundo projeção realizada pelo Ministério da Saúde, se as taxas de obesidade continuarem 

aumentando na proporção atual, em 2022 o número de crianças obesas no Brasil será o dobro 

do registrado em 2013, ou seja, 38% das meninas e 47% dos meninos entre 5 e 9 anos estarão 

sofrendo com a obesidade infantil25. 

 

Como a obesidade em crianças e adolescentes alcançou proporções epidêmicas nas Américas, 

a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) lançou uma iniciativa regional para unificar 

esforços e assumir a liderança no seu enfrentamento no período de cinco anos (2014-2019): 

Plano de Ação para Prevenção da Obesidade em Crianças e Adolescentes26 (Doc.08). 

                                                 
21 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Pesquisa Nacional de Saúde 2013 Percepção 

do estado de saúde, estilo de vida e doenças crônicas. Rio de Janeiro: IBGE; 2014. 
22 Oliveira MLd. Estimativa dos custos da obesidade para o Sistema Único de Saúde do Brasil [tese de 

doutorado]. Brasília: Universidade de Brasilia [internet]. 2013 

23 Pesquisa nacional de saúde do escolar: 2015 / IBGE, Coordenação de População e Indicadores 

Sociais. – Rio de Janeiro: IBGE, 2016. Disponível em 

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv97870.pdf. 

24 Idem. 
25 Lisbôa G. Quase metade das crianças serão obesas em 2022 [internet]. 2018 [acesso em 2018 out 3]. 

Disponível em: https://noticias.r7.com/saude/quase-metadedas-criancas-brasileiras-serao-obesas-em-

2022- 10082018 
26 Plano de Ação para Prevenção da Obesidade em Crianças e Adolescentes - Washington, D.C., USA, 

2014 – 66ª Sessão do Comitê Regional da OMS - 3 de outubro de 2014.Dsponível em: 

https://www.paho.org/bra/images/stories/UTFGCV/planofactionchildobesity-por.pdf?ua=1 

Disponível em http://www.paho.org/BRA/images/stories/UTFGCV/planofactionchildobesity-

por.pdf?ua=1http://www.paho.org/BRA/images/stories/UTFGCV/planofactionchildobesity-

por.pdf?ua=1 

 

http://www.paho.org/BRA/images/stories/UTFGCV/planofactionchildobesity-por.pdf?ua=1http://www.paho.org/BRA/images/stories/UTFGCV/planofactionchildobesity-por.pdf?ua=1
http://www.paho.org/BRA/images/stories/UTFGCV/planofactionchildobesity-por.pdf?ua=1http://www.paho.org/BRA/images/stories/UTFGCV/planofactionchildobesity-por.pdf?ua=1
http://www.paho.org/BRA/images/stories/UTFGCV/planofactionchildobesity-por.pdf?ua=1http://www.paho.org/BRA/images/stories/UTFGCV/planofactionchildobesity-por.pdf?ua=1
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Este documento fornece aos Estados Membros a justificação e as principais linhas de ação 

estratégica para intervenções integrais de saúde pública para conter a progressão da epidemia 

de obesidade em crianças e adolescentes. 

 

A obesidade é uma doença multifatorial. Vários fatores isolados ou combinados (genéticos, 

fisiológicos, hormonais, psicológicos e culturais) podem interferir no seu desenvolvimento, e 

muito se sabe sobre as consequências e ações que devem ser realizadas para impedi-la. 

Dentre os fatores determinantes da epidemia da obesidade está a alimentação, e as 

preferências alimentares pessoais, decisões de compra e comportamentos alimentares são 

moldados pelo preço, marketing, disponibilidade e acessibilidade (OPAS).   

O padrão alimentar hipercalórico e o estilo de vida sedentário contribuem para o crescimento 

da obesidade na infância e adolescência (OPAS). 

Uma tendência comercial atual de destaque associada à epidemia de obesidade é a 

disponibilidade generalizada e o aumento do consumo per capita de produtos energéticos com 

poucos nutrientes e bebidas açucaradas em países de baixa e média renda (OPAS). 

“O consumo de produtos energéticos com poucos nutrientes é cinco vezes 

maior e o de refrigerantes é quase três vezes maior em comparação ao de países 

desenvolvidos, onde o consumo está atualmente atingindo níveis de saturação 

do mercado. A publicidade de produtos energéticos com poucos nutrientes e 

de bebidas açucaradas para crianças e adolescentes aumentou na Região, 

influenciando as preferências alimentares, os pedidos de compra e os padrões 

alimentares nestas populações.”27 

 

Publicações da Organização Mundial da Saúde, Organização das Nações Unidas para a 

Alimentação e a Agricultura (FAO) e Fundo Mundial para Pesquisa em Câncer concordam que 

os fatores mais importantes que promovem o aumento de peso e obesidade, e as doenças não 

transmissíveis conexas, são:  

 

                                                 
27 Plano de Ação para Prevenção da Obesidade em Crianças e Adolescentes – OPAS 2014. Página 8. 
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a) o alto consumo de produtos com poucos nutrientes e muito açúcar, gordura e sal 

(doravante denominados produtos energéticos com poucos nutrientes), como lanches 

e fast foods salgados ou açucarados,  

b) consumo rotineiro de bebidas açucaradas e  

c) atividade física insuficiente.  

 

Estes fatores fazem parte de um ambiente obesogênico, que promove e apoia a obesidade em 

indivíduos ou populações (OPAS). 

 

“O ambiente alimentar é um dos principais determinantes das escolhas 

alimentares. Atualmente, a alta disponibilidade de alimentos classificados como 

ultraprocessados e a hiperpalatabilidade dos mesmos são estímulos 

importantes para o desenvolvimento do padrão alimentar obesogênico em 

crianças e adolescentes.  

 

Nesse contexto, a alta exposição aos alimentos hiperpalatáveis – por meio da 

grande oferta atual aliada à publicidade direcionada a crianças e adolescentes 

– influencia os processos psicológicos de pensamentos, sentimentos, desejos e 

atitudes em relação às escolhas alimentares. Décadas atrás, o acesso aos 

alimentos ultraprocessados como chocolates, biscoitos, snacks doces ou 

salgados, refrigerantes e outras bebidas com alto teor de açúcar, entre muitos 

outros produtos alimentícios, era mais restrito e o custo era mais elevado. 

Entretanto, na atualidade, é possível encontrar uma grande variedade desses 

produtos a um custo menor e de fácil acesso em diversos lugares desde 

supermercados, mercearias, padarias, lanchonetes em geral, cantinas 

escolares, lojas de conveniência, shoppings e até mesmo em drogarias. Ou seja, 

o ambiente alimentar contemporâneo oferece uma grande oferta de alimentos 

ultraprocessados e hiperpalatáveis, podendo contribuir para o consumo 

excessivo de tais alimentos em qualquer dia, horário e lugar. 

Nesse contexto, a alta exposição aos alimentos hiperpalatáveis – por meio da 

grande oferta atual aliada à publicidade direcionada a crianças e adolescentes 

– influencia os processos psicológicos de pensamentos, sentimentos, desejos e 

atitudes em relação às escolhas alimentares. Décadas atrás, o acesso aos 

alimentos ultraprocessados como chocolates, biscoitos, snacks doces ou 

salgados, refrigerantes e outras bebidas com alto teor de açúcar, entre muitos 
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outros produtos alimentícios, era mais restrito e o custo era mais elevado. 

Entretanto, na atualidade, é possível encontrar uma grande variedade desses 

produtos a um custo menor e de fácil acesso em diversos lugares desde 

supermercados, mercearias, padarias, lanchonetes em geral, cantinas 

escolares, lojas de conveniência, shoppings e até mesmo em drogarias. Ou seja, 

o ambiente alimentar contemporâneo oferece uma grande oferta de alimentos 

ultraprocessados e hiperpalatáveis, podendo contribuir para o consumo 

excessivo de tais alimentos em qualquer dia, horário e lugar.”28 

A meta geral do Plano de Ação da OPAS é conter a epidemia de obesidade em rápido 

crescimento em crianças e adolescentes, para que as atuais taxas de prevalência nos países 

não continuem aumentando, o que requer enfoque para transformar o atual ambiente 

obesogênico em oportunidades para maior consumo de alimentos nutritivos e aumento na 

atividade física. 

 

Para tanto, orienta-se a implementação de políticas nas seguintes linhas de ação estratégica:  

 

a) atenção primária à saúde e promoção de aleitamento materno e alimentação 

saudável;  

b) melhoria de ambientes de nutrição e atividade física escolar;  

c) políticas fiscais e regulamentação do marketing e rotulagem de alimentos;  

d) outras ações multissetoriais;  

e) vigilância, pesquisa e avaliação 

 

No tocante à melhoria de ambientes de nutrição escolar e à regulação do marketing, 

respectivamente, são as seguintes ações: 

 

23.As evidências científicas atuais demonstram a efetividade das intervenções na 

                                                 
28 Helena Previato, in Ambiente alimentar e obesidade infantil: qual a relação entre eles na sociedade 

contemporânea? 

Disponível em: http://rebrinc.com.br/noticias/alimentacao/ambiente-alimentar-e-obesidade-infantil-

qual-a-relacao-entre-eles-na-sociedade-contemporanea/ 

REBRINC – Rede Brasileira Infância e Consumo 

 

 

http://rebrinc.com.br/noticias/alimentacao/ambiente-alimentar-e-obesidade-infantil-qual-a-relacao-entre-eles-na-sociedade-contemporanea/
http://rebrinc.com.br/noticias/alimentacao/ambiente-alimentar-e-obesidade-infantil-qual-a-relacao-entre-eles-na-sociedade-contemporanea/
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escola para modificar o comportamento alimentar e prevenir o sobrepeso e a 

obesidade, proporcionando refeições nutritivas que atendem as necessidades 

alimentares de crianças e adolescentes (52).  

Além disso, o marketing e a venda de produtos energéticos com poucos nutrientes e 

bebidas açucaradas nas escolas precisam ser regulamentados e a atividade física deve 

ser incorporada às atividades escolares diárias. 

 

24. (...) Por causa da maior vulnerabilidade das crianças ao poder persuasivo das 

mensagens de marketing (por exemplo, publicidade na televisão e internet, endossos 

de celebridades, marketing em estabelecimentos comerciais e associação de marcas a 

brinquedos), a OMS29 e a OPAS30 publicaram recomendações para limitar o impacto 

negativo do marketing de alimentos dirigido às crianças e adolescentes com o objetivo 

de reduzir o consumo de produtos energéticos com poucos nutrientes, fast-foods e 

bebidas açucaradas. 

 

Assim, para combater e prevenir o aumento da obesidade infantil, é necessário observar o 

ambiente alimentar em que as crianças estão inseridas e expostas cada vez mais 

precocemente. 

Nesse sentido, a lei 13.582/16, ao restringir a publicidade de alimentos ultraprocessados 

dirigida a crianças e no ambiente escolar, contribui para a criação de ambientes alimentares 

que contribuem para o enfrentamento da obesidade infantil. 

 

4. A ALIMENTAÇÃO COMO DETERMINANTE E CONDICIONANTE DA SAÚDE 

 

A alimentação é reconhecida como direito humano pelo artigo 25 da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos e pelo artigo 11 do Pacto sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. 

O direito à alimentação foi reconhecido como um direito social, ao lado do direito à saúde, 

                                                 
29 A FRAMEWORK FOR IMPLEMEN TING THE SE T OF RECOMMENDATIONS on the 

marketing of foods and non-alcoholic beverages to children – OMS 2012. 

Disponível em: http://www.who.int/dietphysicalactivity/MarketingFramework2012.pdf  
30 Recommendations from a Pan American Health Organization Expert Consultation on the Marketing 

of Food and Non-Alcoholic Beverages to Children in the Americas – OAS 2011. 

Disponível em: http://bvs.minsa.gob.pe/local/minsa/1734.pdf 

 

http://www.who.int/dietphysicalactivity/MarketingFramework2012.pdf
http://bvs.minsa.gob.pe/local/minsa/1734.pdf
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pelo artigo 6º da Constituição Federal.  

 

O direito à saúde, garantido também no artigo 196, da Carta Magna, é um direito inclusivo que 

se estende a determinantes e condicionantes subjacentes dos níveis de saúde de uma 

população, como a alimentação e a educação, conforme artigo 3º, da Lei nº 8080/90: 

 

Art. 3º.  Os níveis de saúde expressam a organização social e 

econômica do País, tendo a saúde como determinantes e 

condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento 

básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade 

física, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços 

essenciais.  (grifos nossos) 

 

4.1 ALIMENTAÇÃO – SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL  

A alimentação está diretamente relacionada com a segurança alimentar e nutricional.  

O Brasil possui o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, criado pela Lei nº 

11.346/2006. A segurança alimentar e nutricional, nos termos do artigo 3º, consiste na 

realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em 

quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo 

como base práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e 

que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis.  

O direito à alimentação adequada foi reconhecido como fundamental do ser humano e 

indispensável à realização de outros direitos garantidos constitucionalmente, pela Lei Orgânica 

da Segurança Alimentar e Nutricional (LOSAN) – Lei nº 11346/2006: 

 

“Art. 2º. A alimentação adequada é direito fundamental do ser 

humano, inerente à dignidade da pessoa humana e indispensável à 

realização dos direitos consagrados na Constituição Federal, devendo 

o poder público adotar as políticas e ações que se façam necessárias 

para promover e garantir a segurança alimentar e nutricional da 

população. (...) 

§ 2º.  É dever do poder público respeitar, proteger, promover, prover, 
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informar, monitorar, fiscalizar e avaliar a realização do direito humano 

à alimentação adequada, bem como garantir os mecanismos para sua 

exigibilidade”. 

Para executar a diretriz de implementação e promoção da alimentação adequada da Política 

Nacional de Alimentação e Nutrição, o Ministério da Saúde elaborou o Guia Alimentar para a 

População Brasileira31 (Doc. 09), em 2014, com diretrizes alimentares oficiais para a 

alimentação adequada e saudável. 

 

4.2 GUIA ALIMENTAR DA POPULAÇÃO BRASILEIRA – ALIMENTOS 

ULTRAPROCESSADOS 

A elaboração do Guia está inserida no conjunto de ações intersetoriais com o objetivo de 

melhorar os padrões de alimentação e nutrição da população e contribuir para a promoção da 

saúde, seguindo orientação da OMS para que governos forneçam informações à população 

para facilitar a adoção de escolhas alimentares saudáveis e que leve em conta a cultura local. 

Pede-se vênia para transcrição de trecho da Apresentação do Guia: 

Tendo por pressupostos os direitos à saúde e à alimentação adequada e saudável, o 

guia é um documento oficial que aborda os princípios e as recomendações de uma 

alimentação adequada e saudável para a população brasileira (...). Considerando os 

múltiplos determinantes das práticas alimentares e, a complexidade e os desafios que 

envolvem a conformação dos sistemas alimentares atuais, o guia alimentar reforça o 

compromisso do Ministério da Saúde de contribuir para o desenvolvimento de 

estratégias para a promoção e a realização do direito humano à alimentação 

adequada32. (grifamos) 

Para a alimentação adequada é de grande importância o tipo de processamento a que são 

submetidos os alimentos antes de sua aquisição, preparo e consumo. Quatro categorias de 

alimentos, definidas de acordo com o tipo de processamento empregado na sua produção, 

são abrangidas: alimentos in natura, minimamente processados, processados e 

ultraprocessados. 

                                                 
31 http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_alimentar_populacao_brasileira_2ed.pdf 
32 Página 6. 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_alimentar_populacao_brasileira_2ed.pdf
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O objeto da lide demanda a análise dos alimentos classificados como ultraprocessados. 

O Guia orienta que se evite o consumo destes alimentos, como biscoitos recheados, 

salgadinhos “de pacote”, refrigerantes e macarrão “instantâneo”, que possuem ingredientes 

que os tornam nutricionalmente desbalanceados e cujas formas de produção, distribuição, 

comercialização e consumo afetam de modo desfavorável a cultura, a vida social e o meio 

ambiente33. 

As razões para se evitar o consumo estão relacionadas à composição nutricional desses 

produtos, às características que os ligam ao consumo excessivo de calorias e ao impacto que 

suas formas de produção, distribuição, comercialização e consumo têm sobre a cultura, a vida 

social e sobre o meio ambiente. 

De acordo com o Guia: 

A fabricação de alimentos ultraprocessados, feita em geral por indústrias de grande 

porte, envolve diversas etapas e técnicas de processamento e muitos ingredientes, 

incluindo sal, açúcar, óleos e gorduras e substâncias de uso exclusivamente industrial. 

(...) 

Alimentos ultraprocessados incluem vários tipos de guloseimas, bebidas adoçadas com 

açúcar ou adoçantes artificiais, pós para refrescos, embutidos e outros produtos 

derivados de carne e gordura animal, produtos congelados prontos para aquecer, 

produtos desidratados (como misturas para bolo, sopas em pó, “macarrão” 

instantâneo e “tempero“ pronto), e uma infinidade de novos produtos que chegam ao 

mercado todos os anos, incluindo vários tipos de salgadinhos “de pacote”, cereais 

matinais, barras de cereal, bebidas energéticas, entre muitos outros. Pães e produtos 

panificados tornam-se alimentos ultraprocessados quando, além da farinha de trigo, 

leveduras, água e sal, seus ingredientes incluem substâncias como gordura vegetal 

hidrogenada, açúcar, amido, soro de leite, emulsificantes e outros aditivos. 

(...) 

Os ingredientes principais dos alimentos ultraprocessados fazem com que, com 

frequência, eles sejam ricos em gorduras ou açúcares e, muitas vezes, 

simultaneamente ricos em gorduras e açúcares. É comum que apresentem alto teor de 

sódio, por conta da adição de grandes quantidades de sal, necessárias para estender a 

                                                 
33 Página 39.  
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duração dos produtos e intensificar o sabor, ou mesmo para encobrir sabores 

indesejáveis oriundos de aditivos ou de substâncias geradas pelas técnicas envolvidas 

no ultraprocessamento. 

 

São várias questões que incidem nos maus hábitos alimentares da população brasileira. Os 

alimentos in natura e preparados em casa vêm sendo substituídos por bebidas e produtos 

alimentícios ultraprocessados.  

 

A Organização Mundial da Saúde e o Fundo Mundial de Pesquisa do Câncer concluíram que 

estes produtos estão entre as causas principais de obesidade, diabetes, doenças 

cardiovasculares e algumas formas de câncer34. 

 

Os alimentos ultraprocessados são consumidos em larga escala pela população brasileira. Os 

refrigerantes, por exemplo, são consumidos 5 ou mais vezes por semana por 14% da 

população35. 

 

Esses alimentos ultraprocessados têm preços acessíveis à população, o que favorece a 

substituição dos alimentos mais saudáveis. Estudo36 do Núcleo de Estudos Saúde e Trabalho 

da Faculdade de Medicina, da Universidade Federal de Minas Gerais, identificou que os 

alimentos não processados ou minimamente processados se tornarão mais caros do que os 

alimentos ultraprocessados no Brasil a partir de 2024, o que contribuirá significativamente 

para o aumento da obesidade no país e da DCNTs correlatas. 

 

Por meio da publicidade, o consumo de alimentos ultraprocessados é incentivado e 

promovido, situação que se agrava com a publicidade dirigida ao público infantil e realizada 

                                                 
34 Guia alimentar para a População Brasileira. 
35 Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância de 

Doenças e Agravos não Transmissíveis e Promoção da Saúde. Vigitel Brasil 2017: vigilância de fatores 

de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico: estimativas sobre frequência e 

distribuição sociodemográfica de fatores de risco e proteção para doenças crônicas nas capitais dos 26 

estados brasileiros e no Distrito Federal em 2017 / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em 

Saúde, Departamento de Vigilância de Doenças e Agravos não Transmissíveis e Promoção da Saúde. – 

Brasília: Ministério da Saúde, 2018. 

Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/vigitel_brasil_2017_vigilancia_fatores_riscos.pdf. 
36 Estudo ainda não publicado. 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/vigitel_brasil_2017_vigilancia_fatores_riscos.pdf
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no ambiente escolar. 

 

A lei objeto desta ação visa justamente restringir a promoção, o incentivo ao consumo, a 

publicidade de alimentos ultraprocessados, isto é, “alimentos e bebidas pobres em 

nutrientes e com alto teor de açúcar, gorduras saturadas ou sódio”, em alinhamento, 

portanto, com o Guia Alimentar da População Brasileira.  

Assim, a lei promove a saúde pública, ao proteger crianças e o ambiente escolar da 

publicidade deste tipo de alimento. 

 

5. PUBLICIDADE - DETERMINANTE COMERCIAL DA SAÚDE E DA ALIMENTAÇÃO 

A ILEGALIDADE DA PUBLICIDADE DIRIGIDA À INFÂNCIA 

 

A publicidade de produtos e serviços que geram externalidades negativas para a saúde pública 

e individual consiste em uma determinante comercial da saúde da população, visto que 

influencia negativamente nas decisões de consumo.  Esta situação se agrava considerando-se 

a publicidade dirigida à criança e no ambiente escolar. 

 

Assim, a presente lide não deve ser analisada apenas sob o viés da restrição da publicidade, 

com abordagem tão somente na defesa da livre iniciativa e na liberdade de expressão 

comercial.  

 

Trata-se de restrição da publicidade direcionada ao público infantil e no ambiente escolar, de 

alimentos ultraprocessados como forma de o Estado cumprir suas obrigações para a garantia 

do direito à saúde, à alimentação adequada e à proteção das crianças frente à epidemia de 

obesidade no país.   

 

É fato que o estímulo ao consumo, via publicidade tem um espaço privilegiado na grande mídia 

e, particularmente, na TV. As crianças brasileiras são as que assistem a mais tempo de 

televisão. E quanto mais tempo na frente da televisão, maior a quantidade de publicidade que 

a criança entra em contato. A publicidade dirigida ao público infantil contribui para o 

agravamento de questões como obesidade infantil, erotização precoce e consumo de álcool e 

tabaco, estresse familiar, violência e diminuição do brincar. A criança brasileira é também a 
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que passa mais tempo na internet (Softwares Symantec, 2010), sobra pouco tempo para 

brincar, estudar e assim se desenvolver plenamente. 37 

 

A publicidade dirigida ao público infantil dialoga com as crianças, usa personagens do 

imaginário infantil, é veiculada nos intervalos de programas infantis, assistidos quase que 

exclusivamente por crianças. 

 

 A proteção da criança é assegurada no ordenamento jurídico brasileiro, e a publicidade 

dirigida ao público infantil é ilegal.   

 

A Constituição Federal, no artigo 227, dispõe em seu caput, que é dever da família, da 

sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta 

prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, 

à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de 

colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 

crueldade e opressão. 

 

O termo “absoluta”, presente somente no artigo 227, confere uma necessidade de aplicação 

invariável e incondicionada desta norma em todos os casos que envolvam crianças. 

 

No mesmo sentido dispõem os artigos 3º, 4º e 5º do Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA - Lei nº 8.069/1990) e a Convenção sobre os Direitos da Criança das Nações Unidas, de 

1989, ratificada pelo Brasil em 1990, o dever de proteção e cuidados especiais da criança “em 

                                                 
37 O tempo médio por dia que crianças e adolescentes passam em frente à televisão tem subido 

constantemente, em 10 anos (entre 2004 e 2014) foi registrado um aumento de 52 minutos. Os dados 

fazem parte do Painel Nacional de Televisão, do Ibope Media, que registra a evolução do tempo 

dedicado à TV (canais abertos e fechados, não inclui os programas assistidos sob demanda) por crianças 

e adolescentes entre 4 e 17 anos de todas as classes sociais.  

Em 2004 o tempo médio por dia de exposição à TV foi de 4h43, ao longo dos anos esse número 

aumentou e em 2014 chegou a 5h35, mais tempo que uma criança passa por dia na escola que é cerca 

de 3h15, segundo pesquisa da Fundação Getúlio Vargas de 2006. Os dados coletados em 2015 indicam 

que a tendência do tempo de exposição à TV é de subir ainda mais, até 27 de maio deste ano foram 

registrados 5h35, o mesmo tempo obtido no ano inteiro de 2014. 

Fonte do texto “Projeto Criança e Consumo/ Instituto Alana” 

http://criancaeconsumo.org.br/noticias/tempo-diario-de-criancas-e-adolescentes-em-frente-a-tv-

aumenta-em-10-anos/ 

 

 

http://criancaeconsumo.org.br/noticias/tempo-diario-de-criancas-e-adolescentes-em-frente-a-tv-aumenta-em-10-anos/
http://criancaeconsumo.org.br/noticias/tempo-diario-de-criancas-e-adolescentes-em-frente-a-tv-aumenta-em-10-anos/
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virtude de sua falta de maturidade física e mental” 

 

A publicidade dirigida à criança fere a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA) e o Código de Defesa do Consumidor (CDC).  

 

É abusiva por natureza, e, portanto, ilegal, nos termos dos artigos 6º, IV, e 37, § 2º, do Código 

de Defesa do Consumidor, pois se aproveita da deficiência de julgamento e experiencia da 

criança, e por induzi-la se comportar de forma prejudicial à sua saúde. 

 

A Resolução nº 163 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente 

(Conanda38), em seu art. 2º, caput, dispõe: 

 

Art. 2º Considera-se abusiva, em razão da política nacional de atendimento da 

criança e do adolescente, a prática do direcionamento de publicidade e de 

comunicação mercadológica à criança, com a intenção de persuadi-la para o 

consumo de qualquer produto ou serviço e utilizando-se, dentre outros, dos 

seguintes aspectos: (...) 

 

Nesse sentido, pedimos vênia para transcrever ementa de relevante julgado do C. Superior 

Tribunal de Justiça, que reconheceu a ilegalidade da publicidade dirigida à criança: 

 

“PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 

284/STF. PUBLICIDADE DE ALIMENTOS DIRIGIDA À CRIANÇA. ABUSIVIDADE. 

VENDA CASADA CARACTERIZADA. ARTS. 37, § 2º, E 39, I, DO CÓDIGO DE DEFESA 

DO CONSUMIDOR. 1. Não prospera a alegada violação do art. 535 do Código de 

Processo Civil, uma vez que deficiente sua fundamentação. Assim, aplica-se ao 

caso, mutatis mutandis, o disposto na Súmula 284/STF. 2. A hipótese dos autos 

caracteriza publicidade duplamente abusiva. Primeiro, por se tratar de 

                                                 
38 O Conanda é um órgão vinculado à Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da 

República, composto por representantes de entidades da sociedade civil e de ministérios do Governo 

Federal. Seus conselheiros atuam na formulação e controle das políticas públicas para a infância e a 

adolescência, fiscalizando o cumprimento e a aplicação das normas do ECA. É o principal órgão do 

Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

A Resolução considera abusivo o direcionamento de publicidade e de comunicação mercadológica à 

criança, pessoa de até 12 anos de idade, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 
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anúncio ou promoção de venda de alimentos direcionada, direta ou 

indiretamente, às crianças. Segundo, pela evidente "venda casada", ilícita em 

negócio jurídico entre adultos e, com maior razão, em contexto de marketing 

que utiliza ou manipula o universo lúdico infantil (art. 39, I, do CDC). 3. In casu, 

está configurada a venda casada, uma vez que, para adquirir/comprar o relógio, 

seria necessário que o consumidor comprasse também 5 (cinco) produtos da 

linha ‘Gulosos’”  

STJ - REsp nº 1.558.086SP/SP. 2ª Turma. Min. Relator Humberto Martins. 

15/04/2016 (negritamos) 

 

Apesar de não ter sido transcrito no acórdão publicado pelo STJ, no dia do julgamento, o Min. 

Herman Benjamim, ao proferir seu voto oralmente afirmou que: 

 

Aqui a hipótese, e daí o acerto, do voto do eminente relator, mas também no 

relator na origem que eu não conheço, mas que fez um voto exemplar ao 

adotar a posição de que aqui nós temos uma publicidade abusiva duas vezes. O 

eminente relator na parte que ele não leu do voto, por ser dirigida à criança, e 

dirigida à criança do que tange a produtos alimentícios. E aqui, ao contrário do 

que foi dito da Tribuna, não se trata de paternalismo sufocante nem de 

moralismo demais, é o contrário, significa reconhecer que a autoridade para 

decidir sobre a dieta dos filhos, é dos pais. E que nenhuma empresa comercial, 

e nem mesmo outras que não tenham interesse comercial direto, têm o direito 

constitucional legal assegurado de tolher a autoridade e o bom senso dos pais. 

Então este acórdão recoloca a autoridade dos pais, e, nesse sentido, é que 

poderia ser paternalista, porque põe os pais na posição que eles têm em 

relação a tudo e ainda em relação ao futuro. Então este é o primeiro aspecto 

que eu queria ressaltar. 

(...) Então o primeiro ponto é este que espero que Vossa Excelência, ao 

confirmar integralmente o acórdão recorrido e os fundamentos do acórdão 

recorrido, reconhece que é uma publicidade abusiva por se dirigir à criança. 

Impressionou a linha de produtos que se chama “gulosos”, eu não sou religioso, 

mas a gula é um dos pecados, mas, vamos abstrair completamente o aspecto 

religioso porque não é disso que se trata aqui. Mas, no momento em que nós 

sofremos uma crise de obesidade, aliás, todos nós brigando com o peso que 

insiste em não nos obedecer, mas, sobretudo às crianças, é de se espantar que 
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uma publicidade como esta seja dirigida às crianças. 

 

O caso é paradigmático, pois julgou uma publicidade abusiva dirigida a crianças, confirmando 

que houve aproveitamento da deficiência de julgamento e experiência da criança, 

interpretando-se corretamente o art. 37, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, e a 

regulamentação do CONAR, especificadamente no art. 37 do Código Brasileiro de Auto-

Regulamentação Publicitária. 

 

Em decisão mais recente, no Recurso Especial nº 1.613.561, o mesmo C. STJ manteve multa 

aplicada à Sadia por publicidade infantil da campanha “Mascotes Sadia”, promovida durante 

os Jogos Pan Americanos do Rio de Janeiro, em 2007. 

 

Apesar de o acórdão ainda não ter sido publicado, conforme julgamento amplamente 

divulgado pelo próprio Tribunal, é possível afirmar que o julgamento confirma a jurisprudência 

daquele tribunal. Para o Relator do caso, Min. Herman Benjamin, ao argumentar que a 

campanha publicitária violava o art. 37, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, pois utilizam 

ou manipulam o universo infantil: 

 

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência reconhecendo a 

abusividade de publicidade e propaganda de alimentos direcionadas às 

crianças, de forma direta ou indireta. Isso porque a decisão de comprar 

os gêneros alimentícios cabe aos pais, especialmente em épocas de 

grandes índices de obesidade infantil. 

 

Dessa forma, resta claro que vem se formando uma jurisprudência dos tribunais brasileiros, 

confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça, de que são necessários meios diversos para 

combater a abusividade na publicidade e propaganda de alimentos dirigida a crianças.  

 

Nesse sentido é a lei ora impugnada, que confere efetividade à ilegalidade da publicidade 

dirigida à criança, conforme o Código de Defesa do Consumidor. 

 

O Marco Legal da Primeira Infância39 (Lei nº 13.257/2016), em seu art. 5º, reforça a proteção 

                                                 
39 Para os efeitos da lei, considera-se primeira infância o período que abrange os primeiros 6 (seis) 

anos completos ou 72 (setenta e dois) meses de vida da criança – artigo 2º. 
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contra toda forma de pressão consumista e de exposição precoce à comunicação 

mercadológica como uma das áreas prioritárias das políticas públicas da primeira infância: 

 

Art. 5ª  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 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. 

 

Diante disso, a lei objeto dessa ação tão somente cumpre disposições legais e constitucionais 

já existentes no ordenamento jurídico pátrio em prol da saúde e da infância, visando à 

prevenção e redução da obesidade e seus agravos. 

 

5.1 A ESCOLA COMO AMBIENTE A SER TUTELADO 

 

Ações de marketing e ações comerciais em ambiente escolar devem ser objeto de especial 

atenção do Estado. 

A ilegalidade da publicidade dirigida à criança, como demonstrado no item anterior, não 

permite que haja qualquer tipo de comunicação mercadológica no ambiente escolar. 

A Resolução nº 163 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente 

(Conanda40), em seu art. 2º, § 2º, dispõe expressamente que é abusiva a publicidade realizada 

em instituições escolares e creches, inclusive e em materiais didáticos e uniformes: 

 

Artigo 2º - § 2º Considera-se abusiva a publicidade e comunicação 

mercadológica no interior de creches e das instituições escolares da educação 

                                                 
 
40 O Conanda é um órgão vinculado à Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da 

República, composto por representantes de entidades da sociedade civil e de ministérios do Governo 

Federal. Seus conselheiros atuam na formulação e controle das políticas públicas para a infância e a 

adolescência, fiscalizando o cumprimento e a aplicação das normas do ECA. É o principal órgão do 

Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

A Resolução considera abusivo o direcionamento de publicidade e de comunicação mercadológica à 

criança, pessoa de até 12 anos de idade, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 
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infantil e fundamental, inclusive em seus uniformes escolares ou materiais 

didáticos. 

 

A Nota Técnica nº 21/2014 do Ministério da Educação reforça a importância da Resolução nº 

163/2014, do Conanda, afirmando que o espaço escolar é destinado à formação integral das 

crianças e dos adolescentes  e não deve ser utilizado para a promoção e veiculação de 

publicidade e de comunicação mercadológica, ainda que tenham algum tipo de aparente 

proposta educacional, direta ou indireta – por exemplo, por meio de apresentações, jogos, 

atividades, brincadeiras promocionais patrocinados por empresas.  

As crianças são extremamente vulneráveis a campanhas de marketing, particularmente 

quando realizadas em seu ambiente escolar.  Até completar 12 anos de idade, não têm ainda 

plena compreensão das diferenças entre publicidade comercial e intervenções com fins 

didático-pedagógicos.  

A escola é um espaço privilegiado para a formação de valores, a conformação de aspectos mais 

ou menos permanentes da personalidade que individualizam os pequenos em 

desenvolvimento, a criação de desejos, entre outros. É o segundo espaço de socialização da 

criança depois da família.   

A escola, assim, é um espaço central na formação da linguagem e pensamento das crianças, e 

qualquer intervenção alheia ao fim estritamente educativo, não adequada ao escopo 

pedagógico das instituições de ensino ou com fins comerciais, deve ser encarada com reservas.  

O anúncio de produtos e marcas em ambiente escolar pode sinalizar mensagem implícita aos 

alunos de que a própria escola e seus professores apoiam a empresa anunciante ou o consumo 

do produto ou serviço anunciado, e passam a associar as marcas comerciais presentes no 

ambiente do ensino como parte do momento de aprendizagem. 

A publicidade em escolas, sejam públicas ou privadas, representa uma afronta ao direito à 

educação, pois escolas têm por finalidade educar as crianças e adolescentes e formá-las como 

cidadãos – e não fomentar o consumismo precoce por meio de publicidade, principalmente 

no ambiente escolar.  

O artigo 205 da Constituição dispõe que “a educação, direito de todos e dever do Estado e da 

família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para 
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o trabalho”. 

No mesmo sentido, a Lei nº 9394/1996, que estabelece as diretrizes e bases para a educação 

nacional, dispõe, em seu art. 2º, que a educação tem por finalidade o pleno desenvolvimento 

do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.  

Nos termos da Lei nº 13.666/2018, a educação alimentar e nutricional passa a integrar os 

currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio. Dessa forma, 

permitir a publicidade direcionada a crianças nas escolas é colocar em risco, a efetividade de 

uma educação alimentar e nutricional.  

 

6. DO PEDIDO 

 

Por todo o exposto, nos termos dos artigos 138 do Código de Processo Civil, 7º, § 2º, da Lei 
9.868/99, e 131, § 3º, do Regimento Interno do STF, é a presente para requerer a V. Exa. a 
admissão do Requerente neste feito, na qualidade de amicus curiae. 
 

Requer, por fim, que as publicações referentes aos atos praticados neste processo, sejam 

realizadas exclusivamente em nome da advogada Adriana Pereira de Carvalho, OAB/SP 

148.379, conforme mandato judicial anexo. 

 

Termos em que, 

pede deferimento. 

São Paulo, 05 de novembro de 2018. 

 

 

 

 

 

Adriana Pereira de Carvalho  

OAB/SP 148.37 

 

Joana Indjaian Cruz 

OAB/SP 308.021 
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