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São Paulo, 27 de fevereiro de 2020. 
 

À 
 
Secretaria Nacional do Consumidor – SENACON/MJSP 
 
 
Ref.: Resposta à Consulta Pública sobre Publicidade Infantil – Comentários à minuta 
de portaria sobre publicidade infantil proposta pela SENACON 
 
 
Excelentíssimos(as) Senhores(as), 
 
 
O IBRAC – Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio 
Internacional, com sede na Rua Cardoso de Almeida 788 cj. 121, São Paulo/SP, neste 
ato representado pela Diretora Thais Matallo Cordeiro, vem, respeitosa, formal e 
tempestivamente, apresentar seus comentários à minuta de portaria sobre publicidade 
infantil proposta pela SENACON disponibilizada em 15 de janeiro de 2020 por meio de 
formulário online1 próprio, bem como tecer comentários adicionais à proposta 
conforme apresentado abaixo. 
 
1. O IBRAC é uma entidade privada, sem fins lucrativos, criada há a mais de 25 anos, 
com o objetivo de promover a realização de pesquisas, estudos e debates sobre temas 
relacionados à defesa da concorrência, comércio internacional e consumo. 
 
2. A Diretoria de Relações de Consumo, formada predominantemente por 
advogados atuantes em temas relativos ao direito do consumidor, dentre diversas 
outras atribuições, estuda e debate internamente questões relacionadas à publicidade 
sob seus mais diferentes aspectos.  
 
3. Independentemente de qualquer opinião que aqui se expresse, o Instituto deseja 
ampliar o alcance de suas discussões e contribuir para o debate nacional e democrático, 
pelo que permanece sempre à disposição desta ilma. Secretaria para todos os temas 
que afetem as relações de consumo.  

 
1 Acessível pelo link até o prazo final da consulta pública (27 de fevereiro de 2020) 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IAQJ60xE90OR8kuNpr_o4eOsh6yq0y5Fmqk2FcJ
rCHpUNUNIVzlaQlFSWTE2OU5WU0RDQVZBSkpJMi4u 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IAQJ60xE90OR8kuNpr_o4eOsh6yq0y5Fmqk2FcJrCHpUNUNIVzlaQlFSWTE2OU5WU0RDQVZBSkpJMi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IAQJ60xE90OR8kuNpr_o4eOsh6yq0y5Fmqk2FcJrCHpUNUNIVzlaQlFSWTE2OU5WU0RDQVZBSkpJMi4u
http://ibrac.org.br/
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4. Particularmente em relação ao tema ora em debate, cabe, inicialmente, 
parabenizar a SENACON pela abertura de diálogo democrático e, neste espírito, 
submeter à consulta pública a presente minuta de portaria sobre publicidade infantil. O 
IBRAC também endossa e preza sempre pela publicidade responsável, especialmente 
àquela voltada ao público infantil. Seguimos, portanto, a firme orientação de que a 
publicidade enquanto uma atividade econômica importante para o desenvolvimento, 
deve ser pautada pelos mais elevados padrões de seriedade e respeito ao ordenamento 
jurídico vigente. Não é contraditório, porém, reforçar que a publicidade é atividade lícita 
e está devidamente embasada na livre iniciativa2, na liberdade de informação e 
expressão3, valores constitucionalmente protegidos, além da Declaração de Direitos de 
Liberdade Econômica (LLE). 
 
5. Assim, e na qualidade de advogados associados, o Comitê de Relações de 
Consumo do IBRAC apresenta, respeitosamente, seus comentários à minuta de portaria 
ora proposta. Permitimo-nos, assim, tecer comentários tanto de ordem formal – que diz 
respeito à elaboração de eventual Portaria – quanto materiais e específicos sobre os 
dispositivos elencados em seu texto.  
 
CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 
A. Regulamentação existente e competência normativa  
 
6. Como já tivemos a oportunidade de nos manifestar em resposta ao Ofício-
Circular nº 1/2019/CGCTSA/DPDC/SENACON/MJ, o IBRAC, respeitosamente pondera 
que a Portaria não é o instrumento adequado à regulação da publicidade, qualquer que 
seja o setor econômico envolvido.  
 
7. Com efeito, por força das disposições da Constituição Federal de 1988 (art. 22, 
XXIX4 c/c art. 220, § 3º, II5), a atividade publicitária somente deve ser regulada por meio 
de legislação federal aprovada pelo Congresso Nacional. Neste sentido, gostaríamos de 
ponderar que – a despeito da incontroversa boa-fé – a edição de atos normativos que 

 
2 Artigo 1º IV e 170 da Constituição Federal de 1988.  
3 Artigo 5º IX e 220 da Constituição Federal de 1988. 
4 Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: (...) XXIX – propaganda comercial.  
5Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, 
processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição.§ 1º 
Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação 
jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e 
XIV. § 3º Compete à lei federal: (...) II - estabelecer os meios legais que garantam à pessoa e à família a 
possibilidade de se defenderem de programas ou programações de rádio e televisão que contrariem o 
disposto no art. 221, bem como da propaganda de produtos, práticas e serviços que possam ser nocivos 
à saúde e ao meio ambiente. 
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não observem os aspectos formais requeridos pelo texto constitucional podem ensejar 
maior insegurança jurídica, pois poderão dar ensejo a questionamentos perante o Poder 
Judiciário. 
 
8. O princípio da reserva legal é, pois, o que vigora em nossa Constituição Federal, 
sendo tal orientação recepcionada pelo STF6 e demais Tribunais7. 
 
9. Seguindo, pois, esses mandamentos constitucionais, cabe frisar, que a atividade 
publicitária infantil está autorizada, restando regulamentada pelo: (i) o Código de Defesa 
do Consumidor (Lei 8.078/1990); e (ii) o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 
8.069/1990). Nos termos do CDC, entende-se abusiva e, portanto, ilícita unicamente a 
publicidade que “se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança” 
(art. 37 §2º8).  
 
10. Já o ECA determina que “publicações destinadas ao público infanto-juvenil não 
poderão conter ilustrações, fotografias, legendas, crônicas ou anúncios de bebidas 
alcoólicas, tabaco, armas e munições, e deverão respeitar os valores éticos e sociais da 
pessoa e da família” 9. Importante observar também que o ECA define “crianças” como 
indivíduos de até 12 anos de idade e “adolescentes” como indivíduos que se encontram 
entre 12 e 18 anos de idade10, quando se alcança a maioridade e a plena capacidade 
civil, nos termos do Código Civil brasileiro11.   
 
11. Adicionalmente, como é de conhecimento desta ilma. Secretaria, a 
regulamentação da atividade publicitária brasileira é historicamente feita pelo Conselho 
Nacional de Autorregulamentação Publicitária, o CONAR. Tal entidade privada, que 

 
6 Tais como, ADI 4761/PR; ADI 2815-SC; ADI 5424 -SC. 
7 Em outras tentativas de imposição de restrições à publicidade que não fosse por meio de lei federal, o 
Judiciário também sustou referidos atos: “ADMINISTRATIVO. AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA (ANVISA). RDC 24/2010. NORMAS SOBRE A PROPAGANDA E PUBLICIDADE DE ALIMENTOS 
POTENCIALMENTE NOCIVOS À SAÚDE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE DISCIPLINA 
DA MATÉRIA, POR MEIO DE ATO ADMINISTRATIVO. Não compete à ANVISA disciplinar, por meio de 
resolução, a questão referente à propaganda e à publicidade de produtos que possam ser nocivos à saúde 
ou ao meio ambiente, ante a ausência de previsão legal”. (TRF-1, AI n.º 0017377-33.2011.4.01.0000/DF, 
Rel. Des. Daniel Paes Ribeiro). No mesmo sentido: TRF-1, AgIns n.º 0005540-78.2011.4.01.0000/DF, j. 
16.9.2011; TRF-1, AgIns n.º 0017377-33.2011.4.01.0000/DF; AgIns n.º 0067108-32.2010.4.01.0000/DF). 
8 “Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. § 2° É abusiva, dentre outras a publicidade 
discriminatória de qualquer natureza, a que incite à violência, explore o medo ou a superstição, se 
aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança, desrespeita valores ambientais, ou que 
seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou 
segurança.” 
9 Art. 79. 
10 ECA Art. 2º: “Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade 
incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade.” 
11 Código Civil, art. 5º: “A menoridade cessa aos dezoito anos completos, quando a pessoa fica habilitada 
à prática de todos os atos da vida civil”. 
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reúne não apenas o setor, mas também diferentes integrantes da sociedade civil, como 
consumidores, médicos, advogados, estabeleceu em seu Código Brasileiro de Auto 
Regulamentação de 1977 (“CBARP”) princípios gerais e demais normas específicas para 
criação de mensagens publicitárias de produtos e serviços infantis, que devem ser 
seguidas por agências de publicidade, anunciantes e veículos de mídia.  
 
12. Especificamente sobre a publicidade infantil, lembramos que o CBARP proíbe a 
veiculação de merchandising de produtos e serviços destinados exclusivamente ao 
público infantil, nos “conteúdos segmentados, criados, produzidos ou programados 
especificamente para o público infantil, qualquer que seja o veículo utilizado”, além de 
trazer demais normas especiais a este público em seção dedicada exclusivamente ao 
tema (seção 11).  
 
13. A autorregulamentação não apenas apresenta enorme dinamicidade e 
flexibilidade em atualização das normas, como também se preocupa com sua 
implementação. Neste particular, o CONAR vem atuando fortemente no enforcement 
de seu Código, notadamente no que toca à publicidade infantil, quer nos veículos 
tradicionais de mídia, ou nos meios de comunicação online. E mais importante, o CONAR 
é órgão que atua também mediante provocação direta de consumidores, mantendo 
porta aberta gratuita e acessível a qualquer reclamação (da mesma forma como atua a 
plataforma “consumidor.gov.br”). 
 
14. Segundo dados fornecidos pelo CONAR, na última década, foram instaurados 
mais de 500 processos éticos específicos sobre publicidade infantil, com aplicação de 
alguma penalidade em mais de 50% dos casos. A autorregulamentação está atenta ao 
controle da publicidade infantil, sendo certo que a sua efetividade é de indiscutível 
reconhecimento. Apenas para se ter uma ideia, o caso julgado pelo STJ em 2015 (“Hora 
do Shrek”) havia sido liminarmente sustado pelo CONAR 10 (dez) anos antes.  
 
15. Não há dúvidas, portanto, da efetividade do controle autorregulamentar, como 
ocorreu no exemplo da publicidade acima mencionada, valendo destacar, ainda, que as 
decisões do Conselho são acatadas imediatamente pelos veículos de comunicação, seja 
a empresa condenada associada ou não ao CONAR. A efetividade é, pois, enorme. No 
tocante ao digital, cumpre informar que o CONAR em seus processos sempre notifica as 
plataformas, bem como insere os influenciadores no polo passivo de suas 
Representações, como forma de orientar, corrigir e conscientizar quanto a eventuais 
desvios. Um controle efetivo, atualizado e dinâmico, como ocorre na maior parte dos 
países do mundo.   
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B. A Lei de Liberdade Econômica e a Atividade Publicitária 
 
16. Para além dos óbices de natureza formal, essenciais para que a regulamentação 
goze da legitimação democrática necessária e requerida pela Constituição, um segundo 
ponto que o IBRAC respeitosamente gostaria de trazer à reflexão desta ilma.  Secretaria 
– e sempre de forma contributiva – é que a intervenção do Estado sobre a livre iniciativa 
dos agentes econômicos deve observar o princípio da subsidiariedade. Ao Estado se 
monstra razoável restringir a vida econômica apenas quando os próprios agentes não 
forem capazes de, por si sós, zelar pelo funcionamento adequado de um setor. Esse 
mandamento de lastro constitucional foi recentemente valorizado pelo Congresso ao 
aprovar a Lei de Liberdade Econômica (Lei n. 13.874/2019), idealizada pelo governo ora 
em andamento. 
 
17. Como sabido, a atividade publicitária – qualquer que seja o segmento – é 
atividade econômica lícita no Brasil, até mesmo por força de determinação da 
Constituição Federal12. Como qualquer outra atividade econômica exercida no país, gera 
renda, empregos e é fonte de tributos para diversos entes federativos. Ademais, a 
publicidade especificamente é fonte de receita para diversos serviços que sem estas não 
teriam como subsistirem ou teriam seu plano de negócios drasticamente alterado, como 
é o caso da televisão aberta13 que depende de receitas publicitárias para sua existência 
e sucesso no mercado. 
 
18. A promulgação da Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, nesse 
sentido, nos parece reforçar o sentimento do Estado Brasileiro (portanto, do governo e 
do próprio Congresso Nacional) de que tanto a livre iniciativa quanto o livre exercício da 
atividade econômica são fundamentos basilares da República e devem ser protegidos 
frente demasiada regulação e normatização por parte de todos os entes estatais, nos 
seus diferentes níveis (art. 1º da Lei 13.874/1914).  

 
12 Constituição Federal, art. 220: “A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, 
sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta 
Constituição. § 4º A propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e 
terapias estará sujeita a restrições legais, nos termos do inciso II do parágrafo anterior, e conterá, sempre 
que necessário, advertência sobre os malefícios decorrentes de seu uso.” 
13 Aqui é interessante notar que a relação entre publicidade infantil e disponibilização de conteúdo 
direcionado a crianças e jovens pelas televisões abertas foi alvo de comentário do Ministro da Justiça e 
Segurança Pública, Sérgio Moro, em recente tweet. Afirmou o Ministro: “"Quando criança, adorava 
assistir desenhos nos sábados pela manhã. Atualmente, quase não existem mais programas infantis nas 
TVs abertas, salvo honrosas exceções. Um exemplo de que o excesso de regulação pode inviabilizar a 
atividade", conforme reportagem acessível pelo link https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-
noticias/2020/02/09/moro-anuncia-consulta-publica-para-flexibilizar-publicidade-infantil-na-tv.htm . 
14 Lei de Liberdade Econômica, art. 1º: “Fica instituída a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, 
que estabelece normas de proteção à livre iniciativa e ao livre exercício de atividade econômica e 
disposições sobre a atuação do Estado como agente normativo e regulador, nos termos do inciso IV do 
caput do art. 1º, do parágrafo único do art. 170 e do caput do art. 174 da Constituição Federal.” 

https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/02/09/moro-anuncia-consulta-publica-para-flexibilizar-publicidade-infantil-na-tv.htm
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/02/09/moro-anuncia-consulta-publica-para-flexibilizar-publicidade-infantil-na-tv.htm
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19. É, pois, dentro deste contexto, que a LLE traz princípios que orientam a atividade 
do Estado de forma excepcional e subsidiária (art.2 III15) e sempre após ter, cuidadosa e 
detalhadamente, refletido sobre os impactos de tal intervenção mediante apresentação 
de análise de impacto correspondente que “conterá informações e dados sobre os 
possíveis efeitos do ato normativo para verificar a razoabilidade do seu impacto 
econômico” (art. 5º16). 
 
20. Neste sentido, entendemos que a movimentação desta ilma. Secretaria que 
contratou expert17 para conduzir estudo e produzir relatório sobre a regulamentação da 
atividade publicitária infantil, ao final do ano passado, nos pareceu a mais acertada no 
sentido de dar concretude aos ditames legais acima mencionados. Ocorre que a atual 
proposta de Portaria, conforme apresentada, parece não se coadunar com tais 
garantias, pois se editada estará: (a) restringindo a atividade econômica lícita que já 
conta com regulamentação posta e efetiva; e (b) tomando medida normativa-
reguladora sem dispor dos suficientes embasamentos técnicos para tanto. 
 
21. Trata-se de orientação da LLE que, ademais, se alinha ao art. 20 caput da LINDB, 
que, nas palavras do legislador, na esfera administrativa, “não se decidirá com base em 
valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da 
decisão”. Em outras palavras, nenhum ato da Administração, concreto ou normativo, 
deverá ser editado sem uma análise prévia de seus impactos. Assim, não há como se 
imaginar um regulamento sem estudos prévios, exame de impactos e de consequências, 
principalmente em termos de custos para os agentes de mercado e de efetividade para 
os consumidores - sobretudo, como dito, em virtude de já existir um sistema 
autorregulatório eficaz e respeitável e que é o caminho jurídico observado no tocante 
à matéria da publicidade pelas demais jurisdições.  

 
 

15 Lei de Liberdade Econômica, art. 2º III: “São princípios que norteiam o disposto nesta Lei: a intervenção 
subsidiária e excepcional do Estado sobre o exercício de atividades econômicas (...)” 
16 Lei de Liberdade Econômica, art. 5: “As propostas de edição e de alteração de atos normativos de 
interesse geral de agentes econômicos ou de usuários dos serviços prestados, editadas por órgão ou 
entidade da administração pública federal, incluídas as autarquias e as fundações públicas, serão 
precedidas da realização de análise de impacto regulatório, que conterá informações e dados sobre os 
possíveis efeitos do ato normativo para verificar a razoabilidade do seu impacto econômico.” 
17 Fazemos referência ao Projeto BRA/11/08, cujo objetivo era a “Contratação de um consultor-pessoa 
física para elaboração de estudo, para fornecimento de subsídios à equipe da Secretaria Nacional do 
Consumidor, que abrange a análise da publicidade e práticas comerciais destinadas às crianças e 
adolescentes no âmbito televisivo e dos meios digitais e suas limitações pelo ordenamento jurídico 
brasileiro, bem como no direito comparado, mais especificamente: Estados Unidos, Reino Unido e União 
Europeia, além de organismos internacionais (v.g., Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e 
Desenvolvimento – UNCTAD – e Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE).” 
É de nosso conhecimento que a Sra. Roberta Densa foi selecionada pela Secretaria para condução dos 
trabalhos e terá 180 dias para sua conclusão. 
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22. Não por outra razão que a própria Declaração de Direitos de Liberdade 
Econômica reforçou as garantias constitucionais à publicidade, ao estabelecer em seu 
artigo 4º VIII que:  
 

“Art. 4º  É dever da administração pública e das demais entidades que 
se vinculam a esta Lei, no exercício de regulamentação de norma 
pública pertencente à legislação sobre a qual esta Lei versa, exceto se 
em estrito cumprimento a previsão explícita em lei, evitar o abuso do 
poder regulatório de maneira a, indevidamente: VIII - restringir o uso 
e o exercício da publicidade e propaganda sobre um setor econômico, 
ressalvadas as hipóteses expressamente vedadas em lei federal;” 

 
23. De acordo, pois, com esse importante diploma de proteção das liberdades de 
iniciativa e concorrência, é vedado ao Estado intervir em qualquer setor sem que sua 
ação de mostre fundamentalmente essencial. E sempre, convém ressaltar, de forma 
subsidiária. 
 
24. Reforçamos, neste ponto, que há regramentos muito detalhados e específicos 
sobre o tema, construídos de forma colaborativa pela própria sociedade e pelo mercado. 
Um ato normativo do Estado, no presente caso, mostra-se, respeitosamente, 
desnecessário, pois implica em forma de intervenção econômica em campo que já se 
organizou de modo suficiente a tutelar os interesses públicos primários. Isso significa 
que a regulamentação estatal gerará uma duplicidade desnecessária de parâmetros, 
claramente redundante (não subsidiária, portanto) e desprovida de qualquer caráter de 
excepcionalidade. Como se sabe, a autorregulamentação da publicidade no país é 
efetiva e dinâmica e está sempre em constante atualização, o que se verifica inclusive 
no âmbito da publicidade digital por meio de diversas orientações e decisões, além de, 
na atualidade, estar em elaboração um novo Guia de Boas Práticas. 
 
25. Por fim, a edição de um ato normativo, em detrimento de uma atualizada e 
eficiente autorregulamentação, acaba por gerar pesados ônus ao Estado, além do 
inequívoco incremento de judicialização face a inequívoca insegurança jurídica do tema 
no âmbito federal, estadual e municipal, o que segue na contramão de um cenário de 
pacificação e resolução de conflitos.  
 
26. Também por essas razões, o IBRAC gostaria de exaltar o formato adotado por 
essa Ilma. SENACON quanto à celebração de acordo de cooperação técnica com a 
FEBRABRAN como forma eficiente de reduzir os problemas decorrentes do crédito 
consignado na folha de pagamento. Ou seja, um prestígio ao fortalecimento da 
autorregulamentação, sem prejuízo do poder fiscalizatório que o Estado já detém por 
força do artigo 57 do CDC.  
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COMENTÁRIOS ESPECÍFICOS AO TEXTO APRESENTADO:  
 
27. O IBRAC, pelo exposto, reforça sua intenção de contribuir para o debate 
democrático, mas respeitosamente entende ser prudente e recomendável que se 
aguarde a conclusão do trabalho encomendado por meio do Projeto BRA/11/08, para 
que possa haver um amadurecimento e evolução dos debates acerca da necessidade e 
forma de regulamentação da publicidade infantil em face dos óbices formais e materiais. 
 
28. De modo, porém, com intuito sempre contributivo e louvando as diversas ações 
desta ilma. Secretaria para aprimoramento das relações de consumo no Brasil, o IBRAC 
passa a endereçar sugestões de ordem material na minuta da portaria submetida para 
consulta pública:  
 
A. Artigo 1º §1º II – “Os anúncios deverão, exemplificativamente, abster-se de: 
associar crianças e adolescentes a situações incompatíveis com sua condição de 
hipervulneráveis (...)” 
 
Comentário IBRAC: Entendemos que o conceito de “hipervulnerabilidade”, apesar de 
largamente utilizado pela doutrina especializada, não é conceito estabelecido em 
legislação (CF, ECA, CDC) e, ao inovar nesta matéria, pode haver discussões judiciais. 
Neste sentido, sugerimos a sua exclusão. Trata-se de conceito demasiadamente aberto, 
que pode comportar subjetivismos pelo operador do direito e resultar em uma 
inconstitucional e ilegal censura da atividade com prejuízos inequívocos a todo o setor 
publicitário.  
 
Outro comentário que entendemos ser de suma importância está relacionado com os 
conceitos de “criança” e “adolescente” e a sua necessária distinção, por determinação 
do ECA, como mencionado acima. Neste sentido, observamos que as crianças são as 
destinatárias das normas existentes hoje (vide que o CDC, artigo 37) e não os 
adolescentes.  
 
Até porque não poderia ser diferente. Não há que se falar em condição de 
“hipervulnerabilidade” a adolescentes que estão autorizados pelo sistema jurídico 
vigente a praticar atos de grande responsabilidade e maturidade, tais como: (a) votar18; 
(b) eximir-se de responsabilidade legal por ter omitido sua idade19; (c) ser admitido 

 
18 Constituição Federal art. 14: § 1º O alistamento eleitoral e o voto são: II - facultativos para: c) os maiores 
de dezesseis e menores de dezoito anos. 
19 Código Civil art. Art. 180. “O menor, entre dezesseis e dezoito anos, não pode, para eximir-se de uma 
obrigação, invocar a sua idade se dolosamente a ocultou quando inquirido pela outra parte, ou se, no ato 
de obrigar-se, declarou-se maior.” 
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como testemunha judicial20; (d) casar-se21; (e) estabelecer seu próprio testamento22; (f) 
serem contratados como menores aprendiz e exercer atividade profissional 
remunerada23+ 
 
Desta forma, entende o IBRAC que o texto deveria ser substituído por: “Os anúncios 
deverão, exemplificativamente, abster-se de: associar crianças a situações incompatíveis 
com sua condição (...)”. 
 
B. Artigo 1 º § 2º I - “Quando os produtos forem destinados ao consumo por 
crianças e adolescentes, seus anúncios deverão: procurar contribuir para o 
desenvolvimento positivo das relações entre pais e filhos, alunos e professores, e 
demais relacionamentos que voltados ao pleno desenvolvimento da sua 
personalidade (...)” 
 
Comentário IBRAC: Entendemos que a expressão “relacionamentos que voltados ao 
pleno desenvolvimento da sua personalidade” é subjetiva e questionável do ponto de 
vista da finalidade da publicidade. Como mencionado acima, ressaltamos que a 
atividade publicitária é atividade econômica com fins específicos, incompatíveis 
eventualmente com a interpretação a ser dada para o trecho “moldar a personalidade”. 
Neste ponto, também ressaltamos que a responsabilidade para tanto, no entendimento 
deste Instituto recai sobre a família, a sociedade civil e o Estado, conforme ditames 
constitucionais. 
 
Desta forma, entende o IBRAC o texto deveria ser substituído pelo texto exato do art. 
37 II “a” do CBARP: “procurar contribuir para o desenvolvimento positivo das relações 
entre pais e filhos, alunos e professores, e demais relacionamentos que envolvam o 
público-alvo.” 
 
C. Artigo 1 º § 2º V – “Quando os produtos forem destinados ao consumo por 
crianças e adolescentes, seus anúncios deverão: abster-se de estimular 
comportamentos incompatíveis com a convivência civilizada em sociedade.” 
 
Comentário IBRAC: Entendemos que a expressão “comportamento incompatível com a 
convivência civilizada” é abstrata e eminentemente subjetiva, o que pode trazer 
diversas dificuldades de interpretação e aplicação pelos mais diferentes agentes 

 
20 Código Civil: “Art. 228. Não podem ser admitidos como testemunhas: I - os menores de dezesseis anos;” 
21 Código Civil: “Art. 1.517. O homem e a mulher com dezesseis anos podem casar, exigindo-se autorização 
de ambos os pais, ou de seus representantes legais, enquanto não atingida a maioridade civil.” 
22 Código Civil Art. 1.860: “Além dos incapazes, não podem testar os que, no ato de fazê-lo, não tiverem 
pleno discernimento. Parágrafo único. Podem testar os maiores de dezesseis anos.” 
23 Lei de aprendizagem nº 10.097/2000. 
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envolvidos na aplicação da futura Portaria. Evidentemente que tal mudança traz imensa 
insegurança jurídica às entidades envolvidas, o que é nocivo à atividade econômica. 
Neste sentido, nos parece mais recomendável manter a expressão já adotada pelo 
CBARP que é de conhecimento do meio publicitário em razão dos diversos julgados que, 
ao longo dos anos, moldaram seu conceito.  
 
Desta forma, entende o IBRAC o texto deveria ser substituído por: “Quando os produtos 
forem destinados ao consumo por crianças e adolescentes, seus anúncios deverão: 
abster-se de estimular comportamentos socialmente condenáveis.” 
 
D. Artigo 4 §2º: “O planejamento de mídia dos anúncios de produtos que sejam 
destinados ao consumo por crianças e adolescentes deverá ser avaliado considerando 
a aplicação desta portaria à luz da Constituição Federal e da Lei 8.069, de 13 de julho 
de 1990.” 
 
Comentário IBRAC: Da mesma forma que em situações acima, entendemos aqui que tal 
texto pode dar margem ampla para interpretação e aplicação da futura Portaria, razão 
pela qual sugerimos manter a redação original do CONAR, cujo entendimento e 
aplicação pelo setor vem se consolidando ao longo dos anos.  
 
Desta forma, sugerimos a manutenção do texto do art. 37 §2º do CBARP: “O 
planejamento de mídia dos anúncios de produtos de que trata o inciso II levará em conta 
que crianças e adolescentes têm sua atenção especialmente despertada para eles. 
Assim, tais anúncios refletirão as restrições técnica e eticamente recomendáveis, e 
adotar-se-á a interpretação mais restritiva para todas as normas aqui dispostas.” 
 
E. Artigo 6º: “O anúncio de refrigerantes: I – deverá abster-se de utilizar crianças 
muito acima ou muito abaixo do peso normal, segundo os padrões biométricos 
comumente aceitos, evitando que elas e seus semelhantes possam vir a ser atingidos 
em sua dignidade; e II - quando se tratar de produto destinado à criança, deverá, 
ainda, abster-se de qualquer estímulo imperativo de compra ou consumo, 
especialmente se apresentado por autoridade familiar, escolar, médica, esportiva, 
cultural ou pública, bem como por personagens que os interpretem, salvo em 
campanhas educativas, de cunho institucional, que promovam hábitos alimentares 
saudáveis.” 
 
Comentário IBRAC: Entendemos que não deve haver necessariamente uma vinculação 
de padrões de publicidade para os “refrigerantes”. As normas de autoregulamentação 
do CONAR estão voltadas para alimentos, bebidas e refrigerantes (anexo H do CONAR). 
Entendemos que não deve haver a estigmatização de um produto apenas, sendo que 
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várias espécies de alimentos, bebidas e refrigerantes merecem tratamento semelhante 
pela regulamentação. 
 
Artigo 10 – “O anúncio de produtos cuja venda seja proibida a crianças e adolescentes 
deverá mencionar expressamente essa circunstância.”  
 
Comentário IBRAC: Entendemos que poderá haver espaço para debate e discussão 
neste tópico, especialmente no que se refere a artigos cuja venda é proibida para 
crianças e adolescentes por lei (exemplo, bebida alcoólica e tabaco) e artigos cuja venda 
não seja recomendada (exemplo, cosméticos). Para os primeiros, a publicidade já é 
proibida. Para os segundos, é que a questão pode se mostrar complexa considerando a 
proposta de texto para a Portaria. Entendemos que esta é uma discussão mais ampla e 
que deve ser feita de maneira mais aberta entre toda a sociedade. 


