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9764412 08012.002887/2019-61

Ministério da Jus�ça e Segurança Pública
Secretaria Nacional do Consumidor

Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor
Coordenação-Geral de Consultoria Técnica e Sanções Administra�vas

 

 

OFÍCIO-CIRCULAR Nº 1/2019/CGCTSA/DPDC/SENACON/MJ

 

Brasília, 23 de setembro de 2019.

 

 

AOS(ÀS) DIRIGENTES DOS PROCONS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DAS CAPITAIS

AOS(ÀS) DIRIGENTES DAS ENTIDADES CIVIS DE DEFESA DO CONSUMIDOR

À PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO CONSUMIDOR - MPCON

À COORDENADORA DA COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR DO COLÉGIO NACIONAL
DE DEFENSORES PÚBLICOS-GERAIS

 

 

Assunto: regulamentação da publicidade infan�l

 

 

Senhor(a) Dirigente,

Senhora Presidente,

Senhora Coordenadora,

 

Recentemente, tem-se visto a evolução das novas tecnologias e uma maior intensificação
das ações de publicidade por meio das plataformas digitais - com tendência de menor impacto das mídias

tradicionais - o que impõe a necessidade de se revisitar
[1]

 o tema para atualizar a defesa do consumidor
para os dias atuais. Não bastasse, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico -
OCDE - en�dade a que o Brasil busca aceder na condição de membro efe�vo, es�mula a adoção de
indutores (insights) comportamentais nas polí�cas de defesa do consumidor, o que torna impera�vo que
esta Secretaria, no exercício de sua missão ins�tucional, busque um alinhamento com tais prá�cas.

Diante disso, e com vistas à atualização da regulamentação do tema, venho informá-los
que esta Secretaria está coletando subsídios, pelos próximos trinta dias, para nova regulamentação da
publicidade infan�l.
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Caso queira apresentar subsídio para tal finalidade, favor indicar expressamente o
Processo nº 08012.002887/2019-61.

Na oportunidade, reitero os votos de es�ma e consideração e coloco-me à disposição de
Vossa Senhoria para quaisquer esclarecimentos necessários.

 

 

LEONARDO ALBUQUERQUE MARQUES
 Coordenador-Geral de Consultoria Técnica e Sanções Administra�vas

[1]
 Inclusive, mas não se limitando a ela, a Nota Técnica nº 3/2016/CGEMM/DPDC/SENACON.

Documento assinado eletronicamente por Leonardo Albuquerque Marques, Coordenador(a)-Geral
de Consultoria Técnica e Sanções Administra�vas, em 23/09/2019, às 11:34, conforme o § 1º do art.
6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site h�p://sei.auten�ca.mj.gov.br informando o
código verificador 9764412 e o código CRC 2A46DDCE 
O trâmite deste documento pode ser acompanhado pelo site h�p://www.jus�ca.gov.br/acesso-a-
sistemas/protocolo e tem validade de prova de registro de protocolo no Ministério da Jus�ça e
Segurança Pública.

 

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 08012.002887/2019-61 SEI nº 9764412
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