
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 11ª VARA DA FAZENDA

PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Processo nº 1006476-43.2021.8.26.0053

INSTITUTO ALANA, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com atuação

nacional, inscrita no CNPJ/MF sob n. 05.263.071/0001-09, com sede e foro no município de

São Paulo, SP, Rua Fradique Coutinho, n. 50, 11º andar, bairro de Pinheiros, CEP

05416-000, e filiais nas cidades do Rio de Janeiro, RJ, Rua General Dionísio, n. 14, bairro

Humaitá, CEP 22271-050, e Brasília, DF, SHN QD.01 – Bloco A, sala 1212, CEP

70701-010, por meio de seu programa Criança e Consumo, neste ato representada por

seus procuradores que esta subscrevem (docs. 1 a 3), vem, respeitosamente, à presença

de V. Exa., nos autos da Ação em epígrafe, proposta pelo BK BRASIL OPERAÇÃO E
ASSESSORIA A RESTAURANTES S/A (“BK”), em face de FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E
DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON MUNICIPAL DE SÃO PAULO/SP (“PROCON”),

requerer sua admissão ao presente feito na qualidade de Amicus Curiae, nos termos do

artigo 138 do Código de Processo Civil e pelas razões a seguir expostas.



I. Síntese da demanda.

Trata-se de ação anulatória de ato infracional com pedido de concessão de

tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade de multa aplicada em âmbito

administrativo.

Por meio da ação, a empresa BK pretende a declaração de nulidade do Auto de

Infração nº 44460 D8 e, por consequência, da multa administrativa pecuniária imposta no

procedimento administrativo nº 3219/2019. Subsidiariamente, a redução da multa fixada

pelo PROCON/SP.

Em sua argumentação o BK defende: (i) ausência de justificativa e

fundamentação, com consequente cerceamento de defesa, por alegações genéricas do

PROCON no Auto de Infração; (ii) ausência de manifestação do PROCON sobre o pedido

de produção de prova realizado no procedimento, (iii) violação do artigo 33 da Portaria

Normativa nº 45 do PROCON, pois os documentos de faturamento mensal do BK foram

rejeitados; (iv) ausência de infração, porque a publicidade não se destinaria ao

público-infantil, por adotar linguagem utilizada em aplicativos de comunicação que não

estão ou não deveriam estar acessíveis a esse público, sendo assim, o público da

campanha seriam os adolescentes (segundo classificação do ECA);

Em sede de contestação, o Procon mencionou que: (i) o Auto de Infração é

válido, porquanto atendeu a todas as etapas necessárias ao procedimento dispostas na Lei

Estadual 10.177/98, inclusive, com análise de manifestação técnica por agente da

Procuradoria Geral do Estado; (ii) quanto à motivação, defenderam que foi sucinta e não

insuficiente, havendo menção expressa das provas que levaram à conclusão sobre as

infrações; (iii) a recusa para a produção das provas pedidas pela empresa se deu em razão

de ter sido feito pedido genérico, portanto, houve devida fundamentação; (iv) ausência de

demonstração de efetivo prejuízo, evitando assim a declaração de nulidade, em atenção ao

princípio “pas de nullité sans grief”; (v) a promoção configurou publicidade abusiva,

porque dirigida ao público infantil e incentivava a aquisição e consumo de produto

alimentício para obtenção de item colecionável; (vi) o Procon não prescinde de denúncia

para atuação, e a autuação se sustentou nas informações trazidas pela própria empresa;

(vii) o fato de as redes sociais terem como idade mínima para participação 13 anos não

impede que as crianças também façam parte desses espaços, não sendo possível

desconsiderar que o público infantil também é afetado por publicidade veiculada nessas
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redes e (viii) a publicidade de alimentos de baixo valor nutricional deve ser considerada

especialmente abusiva por violar o direito da criança à saúde.

Por fim, discorreu o PROCON/SP sobre os parâmetros utilizados para imposição da

penalidade de multa, asseverando que: (i) a infração discutida foi categorizada como grau

III em uma escala de I a IV; (ii) o demonstrativo de cálculo assinalou a gravidade da

conduta; (iii) a receita do infrator é o parâmetro utilizado para definir a condição econômica,

o que já foi validado em precedente do STJ; (v) a empresa não apresentou os documentos

que comprovam a receita de sua matriz, havendo preclusão para sua apresentação; (vi) não

há previsão legal para que a base de cálculo utilizada para aferição da receita seja restrita

às atividades no Estado de São Paulo; (vii) a multa é proporcional e representa apenas

0,254% do faturamento estimado.

II. Do cabimento do Amicus Curiae.

A figura do Amicus Curiae tem por objetivo a pluralização do debate jurisdicional

em casos de grande relevância pública. Trata-se de manifestação de entidades,

organizações e especialistas1 que possuem especialidade e notoriedade em relação ao

tema discutido, podendo contribuir para a solução do pleito com subsídios de fato e de

direito relevantes sobre a matéria.

A possibilidade de ingresso em uma demanda na condição de Amicus Curiae

está fundamentada no artigo 138 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a
especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da
controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento
das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a
participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade
especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15
(quinze) dias de sua intimação. (grifos inseridos)

Daí, nota-se que, para a admissão em demanda na qualidade de Amicus

Curiae, devem ser atendidos os seguintes critérios: a representatividade e especialidade do

manifestante, como, também, a relevância da matéria, a especificidade do tema ou a

repercussão social da controvérsia.

1 Aqui, cabe ressaltar que o Supremo Tribunal Federal já consignou que o amicus curiae, apesar de ser um
colaborador do magistrado ou tribunal, pode ter íntimo laço com a controvérsia discutida nos autos, desde que
fundamente seu posicionamento em elementos de natureza técnica – pesquisas, estudos e pareceres – com o
intuito de subsidiar a solução judicial (ADI 3.460, relator Ministro Teori Zavascki).
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Como se passa a demonstrar, todos os requisitos da lei estão cumpridos no

presente caso, visto que o Instituto Alana, por meio de seu programa Criança e
Consumo, é entidade que há quinze anos atua diretamente no âmbito da discussão da

publicidade infantil, tema de grande relevância social no campo da defesa dos direitos do

consumidor e da infância.

a) Representatividade adequada e atuação em âmbito nacional.

O Instituto Alana2 é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos,

com atuação nacional e internacional, que aposta em programas que buscam a garantia de

condições para a vivência plena da infância. Criado em 1994, o instituto é mantido pelos

rendimentos de um fundo patrimonial desde 2013 e tem como missão “honrar a criança”.

Dentre suas finalidades institucionais estão:

(i) “elaborar representações e denúncias dirigidas aos órgãos oficiais
competentes com relação a situações de violação de direitos das crianças
e adolescentes que tiverem conhecimento”;

(ii) “elaborar e promover ações judiciais coletivas diversas, entre elas
ações civis públicas, pertinentes às suas áreas de atuação e/ou em prol
dos interesses de seus associados dentre outras, aquelas referentes
especialmente a discussões sobre relações de consumo na infância e ao
consumismo ao qual estão expostas as crianças”;

(iii) “elaborar e promover intervenções judiciais diversas, entre elas o
amicus curiae, em ações que versem sobre violações de direitos ou tenham
interesse de crianças e adolescentes”;

(iv) “valorizar, promover pesquisas e divulgar pesquisas nacionais e
internacionais em qualquer matéria relacionada à criança e ao seu
bem-estar”;

(v) “promover cursos, palestras, congressos e seminários
capacitantes, ou não, visando ao aprimoramento técnico de profissionais e
estudantes de qualquer área por todo o território brasileiro”; e

(vi) “realizar ações governamentais no sentido de apoiar políticas
públicas e legislativas em prol da garantia dos direitos da criança e do
adolescente”.

Para divulgar e debater ideias sobre as questões relacionadas aos direitos da

criança no âmbito das relações de consumo e perante o consumismo ao qual são expostas,

assim como para apontar meios de minimizar e prevenir os prejuízos decorrentes de todo e

2 http://www.alana.org.br
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qualquer tipo de comunicação mercadológica e exploração comercial do público infantil,

criou o programa Criança e Consumo3 em 2006.

Por meio do programa Criança e Consumo, o Instituto Alana procura

disponibilizar instrumentos de apoio e informações sobre os direitos do consumidor nas

relações de consumo que envolvam crianças e adolescentes e acerca do impacto do

consumismo e da exploração comercial na sua formação, fomentando a reflexão a respeito

da força que a mídia, a publicidade e a comunicação mercadológica dirigidas ao público

infantojuvenil, inclusive no âmbito digital, possuem na vida, nos hábitos e nos valores

dessas pessoas ainda em formação.

Há quinze anos, a atuação do Criança e Consumo ocorre por meio do envio de

cartas e notificações às empresas, formalização de denúncias encaminhadas aos órgãos

competentes para proteção, promoção e defesa dos direitos de crianças e consumidores,

atuação em ações judiciais que versem sobre assuntos de relevância pública que envolvam

o desenvolvimento de estratégias de ação de comunicação mercadológica dirigidas ao

público infantil, bem como incidência na formulação e execução de políticas públicas e

legislativas sobre o direcionamento da publicidade voltadas ao público infantil em prol da

garantia dos direitos da criança, além da realização de campanhas de mobilização social,

educação e comunicação.

O Instituto Alana integra, tem ou teve representação nas seguintes instituições

e organizações: Conanda – Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente4

(doc. 4); Comissão de Liberdade de Expressão e Direito à Comunicação do Conselho

Nacional de Direitos Humanos (doc. 5); Condecon Paulistano - Conselho Municipal de

Defesa do Consumidor5 (doc. 6); Câmara Técnica do Procon Paulistano sobre publicidade

direcionada às crianças (doc. 7); Consea - Conselho Nacional de Segurança Alimentar e

Nutricional6 (doc. 8); RNPI - Rede Nacional da Primeira Infância (doc. 9); Comitê de

Acompanhamento pela Sociedade Civil para a Classificação Indicativa do Ministério da

6 O Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – Consea foi extinto pelo Governo Federal por
meio da Medida Provisória 870, que alterou a Lei de Segurança Alimentar e Nutricional (Lei nº 11.346/2006).

5 O Conselho Municipal de Defesa do Consumidor – CONDECON Paulistano foi criado para garantir a
participação da sociedade no Departamento de Defesa do Consumidor da cidade de São Paulo – Procon
Paulistano. Desde a mudança de gestão na prefeitura, em janeiro de 2017 e, depois, em julho de 2018, ainda
não houve a designação de novos membros para integrar o conselho.

4 A Lei nº 8.242 de 1991, que criou o Conanda, como também o Edital de Convocação nº 01/2018, estabelecem
que as organizações da sociedade civil eleitas para compor o conselho devem ter comprovada atuação em
âmbito nacional e desenvolver atividades em um dos eixos de promoção, proteção, defesa e controle social dos
direitos da criança e do adolescente.

3 https://criancaeconsumo.org.br/
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Justiça (doc. 10); e Conselho Consultivo da Ouvidoria-Geral da Defensoria Pública do

Estado de São Paulo (doc. 11).

Em março de 2013, ganhou a medalha de ouro da Ordem do Mérito Judiciário

da Justiça do Trabalho da 15ª Região (doc. 12), por sua relevante e consistente atuação

jurídica em defesa das crianças nas relações de consumo, em especial no campo da

comunicação mercadológica e da publicidade comercial, bem como assinou Termos de

Cooperação com o Ministério Público de São Paulo em 2013 (doc. 13) e com o Ministério

Público de Santa Catarina em 2016 (doc. 14), ambos para atuação no combate à

publicidade direcionada a crianças.

O Instituto Alana também foi convidado pelo CNJ – Conselho Nacional de

Justiça para integrar o Pacto Nacional pela Primeira Infância7, o que reforça a importância

da atuação do Instituto na promoção e defesa dos direitos da infância em todo o território

brasileiro.

Após aprovação no edital do Programa das Nações Unidas para o Meio

Ambiente – PNUMA, o Instituto Alana, por meio de seu programa Criança e Consumo,

levou, em 2017 e 2018, formações presenciais e online sobre hábitos saudáveis e atitudes

sustentáveis a professores e coordenadores pedagógicos de escolas públicas das cinco

regiões do país – Belém, Brasília, Canoas, Novo Hamburgo, Salvador, São Paulo e Porto

Alegre – por meio do projeto ‘EcoAtivos – Educação para a Sustentabilidade’8.

Por meio do programa Criança e Natureza, o Instituto Alana, criou, em

parceria com a Sociedade Brasileira de Pediatria – SBP, o ‘Manual de Orientação aos

Benefícios da Natureza no Desenvolvimento de Crianças e Adolescentes’9 e, em parceria

com o Ministério do Meio Ambiente, criou o guia ‘Acampando com Crianças’10, que tem por

objetivo estimular famílias a acamparem com as crianças em áreas naturais protegidas,

como as Unidades de Conservação.

10 Disponível em:
http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/comunicacao/publicacoes/publicacoes-diversas/acampamento_co
m_criancas.pdf. Acesso em 27.11.2021..

9 Disponível em:
https://www.sbp.com.br/imprensa/detalhe/nid/pediatrias-lancam-manual-sobre-os-beneficios-da-natureza-no-des
envolvimento-de-criancas-e-adolescentes/. Acesso em 09.04.2021

8 Disponível em: https://ecoativos.org.br/ecoativos/. Acesso em 09.04.2021.

7 Disponível em:
https://prioridadeabsoluta.org.br/noticias/pacto-nacional-pela-primeira-infancia-e-assinado-em-brasilia/ e
http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/pacto-nacional-pela-primeira-infancia/parceiros. Acesso em 14.4.2021.
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Ainda, com o programa Criativos da Escola, o Instituto Alana premia projetos

protagonizados por crianças e jovens de todo o país11. A iniciativa faz parte do Design for

Change, movimento global que surgiu na Índia e está presente em 65 países. Em 2018,

foram 1.654 projetos inscritos, de 480 cidades brasileiras.

Por fim, ressalta-se que o Instituto Alana foi a única organização brasileira

convidada a participar da reunião de especialistas da Organização das Nações Unidas –

ONU, realizada em Londres no mês de outubro de 2019, para debater a elaboração de um

novo ‘Comentário Geral sobre os Direitos da Criança’, para orientar governos, empresas,

organizações e sociedade civil na interpretação e implementação da Convenção sobre os

Direitos da Criança na era digital12.

Em novembro de 2019 o Criança e Consumo apresentou sua manifestação ao

Comentário Geral, abordando uma série de relevantes alterações para ampliar a defesa

pelos direitos das crianças em relação ao ambiente digital13.

Assim, tendo em vista sua missão institucional e atuação nacional e

internacional, e considerando o trabalho desenvolvido e o conhecimento acumulado ao

longo desses quinze anos na defesa dos direitos da criança no âmbito das relações de

consumo, o Instituto Alana, por meio de seu programa Criança e Consumo, tem

representatividade adequada para levar ao conhecimento deste D. Juízo subsídios

relevantes sobre o tema, colaborando, desse modo, para o enriquecimento do debate.

b) Especificidade e conhecimento do tema.

A publicidade dirigida diretamente à criança – pessoas com menos de 12 anos

de idade – é prática, apesar de abusiva, recorrente de diversas empresas, de qualquer tipo

de produto (alimento, brinquedo, material escolar, vestuário, etc.) ou serviço (curso de

idiomas, hotelaria e/ou turismo, companhia aérea, etc.), nos mais variados meios de

comunicação (televisão, internet, rádio, meios impressos, outdoors etc.) ou espaços de

convivência da criança (parques públicos, escolas, parques de diversão, canais infantis

etc.).

13 Disponível em:
https://criancaeconsumo.org.br/wp-content/uploads/2019/11/ALANA-INSTITUTE-CONTRIBUTION_GC_digital-c
opy.pdf. Acesso em: 11.04.2021.

12 Disponível em:
http://criancaeconsumo.org.br/uncategorized/crianca-e-consumo-contribui-com-novo-comentario-geral-sobre-dir
eitos-das-criancas-em-relacao-ao-ambiente-digital-da-onu/. Acesso em 09.04.2021

11 Disponível em: https://criativosdaescola.com.br/. Acesso em 09.04.2021
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Diante desse cenário, o programa Criança e Consumo, do Instituto Alana,

com base na legislação brasileira vigente e em diversos estudos que compreendem as

crianças como pessoas em peculiar fase de desenvolvimento físico, cognitivo, psíquico,

social e emocional, tem buscado, ao longo de seus 15 anos de existência, questionar e

denunciar essa prática abusiva e ilegal por meio do envio de cartas e notificações às

empresas e representações aos órgãos do poder público, como Procon, Defensoria Pública,

Ministério Público, entre outros.

Nesse sentido, cumpre ressaltar que o Criança e Consumo, do Instituto
Alana, já atuou em mais de 200 casos de publicidade infantil, conforme documentação

disponível na página do programa na Internet14, e em diversos casos que versam,

especificamente, sobre publicidade direcionada a crianças, por exemplo:

(i) Julho de 2007: envio de representação ao Procon - São Paulo, denunciando a

ilegalidade das estratégias publicitárias praticadas pela Sadia ao promover promoção de

troca de 5 selos encontrados nas embalagens de seus produtos por mascotes de

pelúcias com a adição de R$3,00. Ainda, direcionaram ao público infantil anúncio em

vídeo, com participação de crianças15;

(ii) Julho de 2007: envio de representação ao Ministério Público de São Paulo,

denunciando a promoção “É hora de Shrek” realizada pela empresa Pandurata

Alimentos, conhecida como Bauducco. A campanha consistia na troca de 5 embalagens

de produtos da linha Gulosos e mais R$5,00, por um relógio do personagem. O anúncio

em vídeo criado para divulgar a ação também contou com a presença de crianças e

comandos imperativos16.

(iii) Fevereiro de 2017: envio de representação ao Ministério Público de São Paulo,

denunciando a campanha “Você Youtuber Escola Monster High”, realizada pela empresa

Mattel. A promoção consistia em provas que deveriam ser cumpridas pelas meninas

concorrentes, sendo um dos prêmios o encontro com uma famosa influenciadora mirim17.

17 Disponível em:
https://criancaeconsumo.org.br/acoes/mattel-do-brasil-ltda-voce-youtuber-escola-monster-high-fevereiro2017/.
Acesso em: 22.4.2021.

16 Disponível em:
https://criancaeconsumo.org.br/acoes/pandurata-alimentos-bauducco-promocao-gulosos-shrek/. Acesso em:
10.04.2021.

15Disponível em: https://criancaeconsumo.org.br/acoes/sadia-s-a-promocao-mascotes-pan-americano-jul2007/.
Acesso em: 10.04.2021.

14 Disponível em: http://criancaeconsumo.org.br/. Acesso em 09.04.2021.
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(iv) Setembro de 2017: envio de denúncia ao Procon-São Paulo, em razão de ações

publicitárias envolvendo os refrigerantes Dolly e a emissora de TV SBT. As práticas

consistiram em veiculação de merchandising da empresa de refrigerantes por meio do

canal “Vlog da Juju” no YouTube. Juju era uma das personagens da novela “Carinha de

Anjo” e, na trama, fazia grande sucesso na internet, este canal fazia então parte da

história da novela. Entretanto, em comemoração ao Dia das Mães e ao Dia dos Pais,

esse perfil na plataforma foi utilizado para veicular duas ações de merchandising, em

parceria com a Dolly.

Diante dessa trajetória, o Instituto Alana vem sendo admitido, na condição de

Amicus Curiae, em diversas demandas judiciais que discutem a publicidade voltada ao

público infantil, a saber:

● Recurso Especial nº 1.558.086/SP, que considerou abusiva publicidade dirigida ao

público infantil pela empresa Bauducco, relativa à campanha de produtos alimentícios da

linha Gulosos Shrek, objeto de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado

de São Paulo em 2007. O caso, como visto acima, teve início após representação do

Instituto Alana, por meio de seu programa Criança e Consumo, ao órgão (doc. 15);

● Recurso Especial nº 1.613.561/SP, que considerou abusiva a comunicação

mercadológica direcionada a crianças promovida pela empresa Sadia S.A. por meio da

promoção ‘Mascotes Sadia’, lançada pela marca durante os Jogos Pan Americanos do Rio

de 2007, e que foi objeto de atuação pela Fundação Procon de São Paulo após envio de

denúncia do Criança e Consumo, do Instituto Alana, ao órgão, como visto acima (doc.

16);

● Ação Civil Pública n° 0014146-33.2013.8.26.0053, ajuizada pelo Procon - São Paulo

em face da emissora de TV SBT, em razão do desenvolvimento de ações de merchandising

dirigidas a crianças em diversos episódios da telenovela infantil ‘Carrossel’, veiculada pela

emissora de televisão ora apelante durante os anos de 2012 e 2013 (doc. 17);

● Ação Civil Pública nº 1090663-42.2018.8.26.0100, ajuizada pelo Instituto de Defesa

do Consumidor (Idec) em face da Concessionária ViaQuatro do metrô de São Paulo, em

razão da instalação de portas interativas equipadas com tecnologia de reconhecimento

facial e câmeras que permitem a captação de reações dos usuários a anúncios publicitários

(doc. 18);
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● Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.631, proposta pela ABERT – Associação

Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, objetivando a declaração de

inconstitucionalidade da Lei nº 13.582/2016, que regula a publicidade dirigida ao público

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

saturadas ou sódio no interior de instituições de ensino (doc. 19);

● Ação Civil Pública nº 0054856-33.2016.4.01.3800, proposta pelo Ministério Público

Federal de Minas Gerais em face de União Federal e Google, em razão do direcionamento

de publicidade a crianças na plataforma YouTube. A ação pleiteia a alteração da Resolução

nº 163/2014 do Conanda, para incluir sanções administrativas em caso de descumprimento

dos seus dispositivos; e que o Google disponibilize aviso no YouTube no sentido de que é

proibida a veiculação de publicidade a crianças (doc. 20).

No âmbito do E. Supremo Tribunal Federal, o Instituto Alana também vem

sendo admitido na condição de Amicus Curiae, inclusive com a realização de sustentações

orais, em ações que têm impacto nos direitos de crianças e adolescentes em âmbito

nacional: (i) Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.404, que impugnava o artigo 254 do

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), referente à Política Nacional de Classificação

Indicativa; (ii) Habeas Corpus nº 143.641 relativo à concessão da ordem e a revogação da

prisão preventiva decretada contra todas as gestantes e mulheres com filhos de até 12 anos

de idade; (iii) ADI nº 3446, que visa à declaração de inconstitucionalidade dos artigos 16,

inciso I; 105; 122, incisos II e III; 136, inciso I; 138; 230, caput e parágrafo único do Estatuto

da Criança e do Adolescente; (iv) Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 6.134 e 6.139,

que questionam a constitucionalidade do Decreto nº 9.785 de 2019 relativo a flexibilização

do porte de armas.

Não é demais destacar que, no deferimento do pedido de ingresso como

Amicus Curiae na Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 6.139/DF, o Ministro Edson

Fachin consignou expressamente que o Instituto Alana tem “atuação de âmbito nacional
e desenvolvem, no contexto em que estão inseridos, atividades que se relacionam
diretamente com o objeto da discussão da presente ação, o que denota a
representatividade temática material e espacial das requerentes. Desse modo,
mostra-se legítima a intervenção das entidades na condição de amici curiae em
virtude da possibilidade de contribuir de forma relevante, direta e imediata no tema
em pauta”.
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No mais, vale mencionar que representantes do Instituto Alana são

frequentemente convidados a dar entrevistas para diferentes meios de comunicação como

fonte no tema da publicidade direcionada a crianças (doc. 21), e também são selecionados

como palestrantes em eventos, a exemplo (i) Fórum Social Mundial 201818, participando da

mesa ‘Crianças e adolescentes: internet, protagonismo e publicidade’; (ii) ‘Crianças e

YouTube: Aspectos jurídicos e comunicativos do fenômeno dos Youtubers mirins’19,

realizado pela Fundação Getúlio Vargas e a Faculdade Cásper Libero; (iii) XIV Congresso

Brasileiro de Direito do Consumidor20, organizado pelo Instituto Brasileiro de Política e

Direito do Consumidor – Brasilcon, com participação no painel ‘Internet das coisas e Direito

do Consumidor’, (iv) XIX Congresso Nacional do Ministério Público do Consumidor21, em

painel dedicado à publicidade infantil e (v) Webinar “Marketing para crianças: aprendizagem

sobre a publicidade de alimentos em ultraprocessados no Brasil” organizado pela Colición

Latinoamérica Saludable (CLAS)22;

Assim, evidencia-se que é imprescindível a admissão do Instituto Alana ao

presente feito na qualidade de amicus curiae, comprovada a relação direta entre sua

finalidade institucional e o objeto jurídico controvertido nos autos, qual seja a publicidade

infantil de alimentos, como também sua competência, relação com o tema,

comprometimento na defesa dos direitos das crianças e a capacidade de trazer importantes

contribuições para a discussão ora debatida.

c) Relevância da matéria.

Destaca-se que a publicidade infantil está na agenda de debates do poder

público, dos meios de comunicação e da sociedade como um todo, tendo sido, no ano de

2014, tema da redação do ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio, impactando,

diretamente, todos os estudantes que fizeram a prova, assim como seus familiares e

professores.

22 Disponível em:
https://criancaeconsumo.org.br/eventos/webinar-marketing-para-criancas-aprendizagem-sobre-a-publicidade-de-
alimentos-em-ultraprocessados-no-brasil/. Acesso em: 11.04.2021.

21 Disponível em: http://congressodoconsumidor.com.br/convidados/livia-cattaruzzi.html. Acesso em 09.04.2021.

20 Disponível em: http://criancaeconsumo.org.br/eventos/xiv-congresso-brasileiro-de-direito-do-consumidor/.
Acesso em 09.04.2021.

19 Disponível em:
https://direitosp.fgv.br/evento/criancas-youtube-aspectos-juridicos-comunicativos-fenomeno-youtubers-mirins.
Acesso em 09.04.2021.

18 Disponível em: https://wsf2018.org/. Acesso em 09.04.2021.
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Em outubro de 2017, foi lançada pelo Conselho Federal da OAB a campanha

“OAB por uma Infância Livre da Publicidade Comercial”, que objetivava sensibilizar a

sociedade e apresentar os impactos negativos do direcionamento de publicidade ao público

infantil (doc. 22).

Em junho de 2018, o Procon Paulistano desenvolveu encontro para debater a

publicidade de alimentos dirigida a crianças, que contou com a presença de duas

especialistas na área23.

A relevância da matéria, no âmbito da defesa dos direitos do consumidor e da

infância, é indiscutível e casos de publicidade vêm sendo objeto de análise do Poder

Judiciário. Nesse sentido, ressalta-se que o E. Superior Tribunal de Justiça24 (doc. 23)

considerou abusiva publicidade veiculada pela empresa Bauducco relativa à campanha de

produtos alimentícios da linha Gulosos Shrek, objeto de Ação Civil Pública ajuizada pelo

Ministério Público do Estado de São Paulo em 2007, aqui já mencionada.

Em abril de 2017, o Superior Tribunal de Justiça ratificou (doc. 24) que a

publicidade dirigida ao público infantil é abusiva, e, portanto, ilegal, e manteve a multa de

mais de R$ 305 mil aplicada à Sadia pelo Procon - São Paulo, no ano de 2009, em razão

do desenvolvimento pela marca da campanha ‘Mascotes Sadia’ durante os Jogos Pan

Americanos do Rio de 200725.

Em dezembro de 2020 a Câmera Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo

mais uma vez reiterou o entendimento de que a publicidade infantil é abusiva, e, portanto,

ilegal. No julgamento da Apelação26 (doc. 25) da empresa Mattel em caso de campanha

publicitária realizada com Youtuber mirim, a E. turma entendeu que a publicidade se

aproveitou da deficiência de julgamento e experiência da criança, ofendendo assim o artigo

37, §2º do CDC.

Já neste ano de 2021, em julgamento da ADI nº 5631 pelo Plenário do STF, os

nobres ministros entenderam, por unanimidade, que a Lei nº 13.582/2016 que proíbe

publicidade de produtos infantis nas escolas estaduais da Bahia é constitucional. Em seu

26 TJSP. Apelação Cível nº 1054077-72.2019.8.26.0002. Relator: Renato Genzani Filho. Apelante: Mattel do
Brasil. Apelado: Ministério Público de São Paulo. d.j. 14.12.2020. Publicação do acórdão em 27.1.2021.

25 Disponível em:
http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI257821,31047-STJ+mantem+multa+aplicada+a+Sadia+por+publicida
de+infantil+abusiva. Acesso em 09.04.2021.

24 REsp nº 1558086. Relator: Min. Humberto Martins. Recorrente: Pandurata Alimentos. Recorrido: Ministério
Público do Estado de São Paulo. d.j. 10.3.2016. Publicação do acórdão em 15.4.2016

23 Disponível em:
https://criancaeconsumo.org.br/eventos/procon-realiza-encontro-para-debater-publicidade-de-alimentos-dirigida-
a-criancas/. Acesso em: 10.04.2021.
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voto, o ministro relator Edson Fachin argumentou que a restrição protege a saúde de

crianças e adolescentes, dever que a Constituição Federal define como absoluta prioridade,

destacando, ainda, que o direito dos fabricantes de veicular informações sobre seus

produtos, inclusive às crianças, jamais pode ser absoluto27.

III. Conclusão e pedidos.

Diante de todo o exposto, comprovadas a relevância da matéria discutida tanto

do ponto de vista social como, também, no âmbito da defesa dos direitos do consumidor e

da infância.

Ainda, em atenção a especificidade do tema objeto da presente demanda, tendo

em vista sua missão institucional e o conhecimento acumulado ao longo de quinze anos na

defesa dos direitos da criança no âmbito das relações de consumo em todo território

nacional e em instâncias internacionais, faz com que o Instituto Alana, por meio de seu

programa Criança e Consumo, possua condições e o dever de contribuir para a solução da

presente demanda.

Desse modo, requer a sua admissão no feito na qualidade de Amicus Curiae.

Termos em que,

pede deferimento.

São Paulo, 23 de abril de 2021.

Instituto Alana
Criança e Consumo

Isabella Henriques
OAB/SP 155.097

Pedro Hartung
OAB/SP 329.833

27 Disponível em:
https://www.conjur.com.br/2020-dez-22/mattel-condenada-publicidade-infantil-youtubers-mirins. Acesso em:
14.4.2021.
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Ana Claudia Cifali
OAB/RS 80.390

Thaís Rugolo
Acadêmica de Direito
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