São Paulo, 03 de maio de 2022.

Ao
Ministério Público do Estado de São Paulo
A/c: Promotoria de Justiça de Defesa dos Interesses Difusos e Coletivos da Infância e
Juventude da Capital
Rua Riachuelo, 115
São Paulo - SP
01007-904

Ref.: Representação - direcionamento de
comunicação mercadológica ao público infantil
pela empresa Mattel.

Prezados(as) Senhores(as),
o Instituto Alana, por meio de seu programa Criança e Consumo, vem, respeitosamente, à
presença de V.Sas., por meio de seus representantes (Docs. 1 a 4), REPRESENTAR a
empresa Mattel do Brasil Ltda. (Mattel), em razão do descumprimento de decisão judicial
consistente em obrigação de não fazer, dada a reiteração da prática do direcionamento de
ações de comunicação mercadológica1 a criança por meio da exploração do trabalho infantil
artístico de influenciadores mirins e em decorrência da constatação do patrocínio da empresa
a ações de publicidade infantil na conta “TV ZYN” em diversas redes sociais, em desrespeito
à legislação vigente, conforme será exposto adiante.
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De acordo com o § 1º do artigo 1º da Resolução nº 163/2014 do Conanda, o termo comunicação
mercadológica compreende “toda e qualquer atividade de comunicação comercial para a divulgação de produtos
e serviços independentemente do suporte ou do meio utilizado”. Além de anúncios impressos, comerciais
televisivos, spots de rádio e banners na internet, podem ser citados como exemplos: as embalagens, promoções,
merchandising, disposição de produtos nos pontos de venda, etc.

1. Instituto Alana e programa Criança e Consumo

O Instituto Alana é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, que
aposta em iniciativas que buscam a garantia de condições para a vivência plena das infâncias.
Criado em 1994, conta hoje com programas, plataformas e projetos próprios e com parcerias,
e tem como missão “honrar a criança”.
O Criança e Consumo é um programa da instituição, criado em 2006, para divulgar e
debater ideias sobre as questões relacionadas aos direitos das crianças e dos adolescentes no
âmbito das relações de consumo e perante o consumismo ao qual são expostos, assim como
para apontar meios de minimizar e prevenir os prejuízos decorrentes da comunicação
mercadológica e da exploração comercial voltadas ao público infantojuvenil.
O programa defende o fim de toda e qualquer comunicação mercadológica que
seja dirigida às crianças, com a finalidade de protegê-las de todo tipo de exploração
comercial, inclusive no ambiente digital, e dos potenciais danos causados pela publicidade a
elas direcionada. Sua atuação ocorre por meio de diálogos, do envio de cartas e notificações a
empresas e da formalização de denúncias junto aos órgãos públicos competentes. Também
desenvolve campanhas de mobilização social, educação e comunicação.
O programa tem, ainda, como um de seus eixos de trabalho a defesa dos direitos
digitais das crianças e dos adolescentes de maneira ampla, com ênfase na tutela da
privacidade e proteção dos dados pessoais desses indivíduos. Entende o programa que essas
pautas são essenciais ao combate à exploração comercial infantil, especialmente em um
contexto de avanço de práticas vigilantistas, que transformam os dados coletados das crianças
em importantes ativos comerciais, em detrimento de seu pleno desenvolvimento e autonomia
formacional e informacional.
No ano de 2021, o programa Criança e Consumo completou 15 anos e como uma de
suas ações de comemoração promoveu o “4º Fórum Criança e Consumo: As infâncias na Era
da Convergência Digital2”, para aprofundar os debates sobre a exploração comercial frente às
novas dinâmicas do ambiente virtual, com a participação de especialistas no tema do Brasil e
de outros continentes.
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Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=YYZqvhsAJtA&ab_channel=Crian%C3%A7aeConsumo.
Acesso em: 17.03.2022.
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2. Publicidade infantil nas redes sociais patrocinada pela representada: a Mattel
realiza publicidade infantil com YouTubers e personalidades mirins
A “TV ZYN” é uma iniciativa desenvolvida pelo Sistema Brasileiro de Televisão
(SBT) que tem o objetivo de “mostrar mais de perto, e com linguagem própria das redes, o
universo de seus jovens influenciadores, que hoje estão entre os maiores do país nesta faixa
etária”.3 A “TV ZYN” está presente nas principais redes sociais: Instagram4, Facebook5,
TikTok 6e Youtube 7.
Um dos principais parceiros desta iniciativa é a Mattel8. As ações de parceria se dão
por meio da realização de

trabalho infantil artístico de influenciadores digitais, que

protagonizam conteúdos audiovisuais publicados nos perfis oficiais da TV ZYN, nos quais
são exibidos produtos da empresa fabricante de brinquedos.
As ações de publicidade consistem na postagem de vídeos estrelados por atores mirins
de novelas do SBT e influenciadores digitais, que emprestam suas vozes ou interagem com
produtos da Mattel e suas marcas licenciadas. Essas produções de caráter mercadológico são
veiculadas no formato de desafios, entrevistas e, sobretudo, webséries ou “novelinhas” que
em muito se assemelham aos capítulos de novelas infantis do SBT que também são
disponibilizados no canal.
Os perfis da TV ZYN, dessa forma, possibilitam uma conexão direta das marcas com
o público infantojuvenil, que é atraído pelo conteúdo de entretenimento ali publicado. Ainda,
a presença de atores mirins e influenciadores digitais é um grande estímulo para que o
público que já acompanha essas personalidades em outras mídias seja impelido a assistir a
publicidade que veiculam. As ações comerciais inseridas são, assim, bastante estratégicas
por direcionar o estímulo especificamente ao público-alvo das marcas, bem como por
aproveitar a ambientação lúdica e o formato de websérie das produções para confundir os
espectadores sobre a real intenção persuasiva da mensagem comercial.
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Disponível em:
https://www.sbt.com.br/variedades/sbt-na-web/fiquepordentro/141599-conheca-a-tv-zyn-nova-plataforma-digita
l-do-sbt-voltada-ao-publico-infantojuvenil. Acesso em: 18.04.2022.
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Disponível em:
https://www.meioemensagem.com.br/home/midia/2021/02/03/os-aprendizados-da-tv-zyn-do-sbt-com-o-publicoteen.html. Acesso em: 21.03.2022.
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O programa Criança e Consumo identificou diversas produções publicadas nos
canais da “TV ZYN” patrocinadas pela Mattel que contêm em si publicidade infantil velada.
Abaixo, apresenta-se um resumo dos principais achados.
A. Série de vídeo promocionais de Polly Pocket: Mistério dos Bichinhos
(outubro de 2021 a janeiro de 2022)
Para a promoção da linha de bonecas Polly Pocket, a Mattel patrocinou a realização
de vários vídeos estrelados por atores e atrizes mirins. Na série de vídeos, denominada “Polly
Pocket e Mistério dos Bichinhos”, as garotas buscam por animais sequestrados, que foram
tomados de seus donos pelos “gêmeos da carrocinha”, dois atores mirins também do canal
SBT. Nesta série, a boneca comanda as buscas pelos pets, enviando às influenciadoras
algumas pistas para capturarem os gêmeos e efetuarem o resgate.
O primeiro vídeo da série, intitulado “O Clube das Exploradoras | A Primeira
Missão”9, foi publicado em 04.10.2021 . Nele, duas youtubers mirins atuam e interagem com
uma boneca Polly Pocket, como se ela possuísse vida própria. No vídeo, há indicação de que
ele é fruto de “parceria paga”, mas isso não é suficiente para desqualificar a abusividade
desta estratégia mercadológica, tendo em vista a deficiência de julgamento da criança e sua
condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, conforme será abordado detidamente em
tópico posterior.
Já em 12.11.2021, publicou-se o vídeo “Polly Pocket e Mistério dos Bichinhos | A
Surpresa”10. Nesse vídeo, a boneca Polly Pocket entra na história entregando uma pista para
as garotas, sendo esse o gancho na narrativa para introdução do produto comercializado pela
Mattel: o parque de diversão dos cachorrinhos.
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Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Y7fhY3AFuj4. Acesso em: 17.03.2022.
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=bnDtHLJFKKQ. Acesso em: 24.03.2022.
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Imagem disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=bnDtHLJFKKQ. Acesso em: 24.03.2022.

Em 22.11.2021, no vídeo “Polly Pocket e Mistério dos Bichinhos | As Primeiras
Buscas”11, as quatro atrizes mirins correm atrás dos gêmeos em um parque e, ao final, os
garotos fogem. É nesse momento que a boneca da Polly Pocket entra em cena, interagindo
com as crianças. Na sequência da narrativa, publicada em 29.11.2021, as quatro personagens
seguem procurando pelos irmãos. Nesta produção é inserido na cena o brinquedo Polly
Pocket clínica veterinária, em referência ao local onde os vilões escondem os bichinhos
sequestrados.

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=5F4Do66XAF0. Acesso em: 24.03.2022.

O quinto vídeo da série, publicado em 6.12.2021, é intitulado “Polly Pocket e
Mistério dos Bichinhos | O Plano Infalível Parte 2” e, além da interação com a boneca da
Polly, as garotas recebem novos brinquedos para ajudá-las na missão.
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Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=GjfuBzBHGCk. Acesso em: 24.03.2022.
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Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=gsl2mt_kBy0. Acesso em: 24.03.2022.

Os brinquedos enviados são parte integrante da narrativa, pois constituem as pistas
necessárias para resolução da missão. O final de toda essa série foi publicado em 13.12.2021.
Na narrativa, a missão é resolvida quando todos os personagens brincam com os brinquedos
Polly Pocket.

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=fMpqXkttoK8. Acesso em: 24.03.2022.

Na mesma produção, as meninas recebem dois novos brinquedos e brincam com os
produtos.
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Em 04.01.2022, o canal no YouTube da TV ZYN publicou novamente os dois
primeiros vídeos da série “Polly Pocket e Mistério dos Bichinhos | As Primeiras Buscas”12 e
“Polly Pocket e Mistério dos Bichinhos | O Plano Infalível Parte 1”13.

Imagem extraída do perfil “TV ZYN” no YouTube 14
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“Imagem extraída do perfil TV ZYN no YouTube” 15

Note-se a estratégia da Mattel: os produtos que pretende-se que sejam comunicados
ao público compõem parte importante da narrativa do conteúdo, imiscuindo-se o
entretenimento e confundindo-se com ele aos olhos da criança espectadora.
B. Publicidade da linha Barbie Extra: “Fashion Talk Show” (outubro de
2021)
A Mattel patrocinou duas séries de vídeos para a promoção da marca Barbie. A
primeira delas foi voltada para a linha “Barbie Extra”, lançada em setembro de 2021, mesmo
mês da publicação do primeiro vídeo.
O primeiro vídeo da série de quatro episódios foi publicado em 27.09.2021. A
personagem Luna, interpretada pela atriz mirim Beatrice Cezar, desempenha o papel de
apresentadora na série e entrevista as “BFF Girls”, grupo formado por três influenciadoras
(Bia Torres, Giulia Nassa e Nara Castro). Elas participam do “Fashion Talk Show da Barbie
Extra”, onde comentam mais sobre seu estilo. Nesta produção, Luna entrega para cada uma
das convidadas uma das bonecas “Barbie Extra”. No minuto 5:05 do vídeo, após fazer a
distribuição das Barbies para as atrizes, Luna se dirige ao público e diz a seguinte frase: “E
vocês aí de casa também vão poder ter a linha Barbie Extra logo, logo, hein!”. A análise
desses elementos, somados à ambientação da produção, que é construída com base nas
15
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mesmas cores e fontes utilizadas para a linha de bonecas, bem como na utilização de bonecas
para a composição do cenário, tornam claro o objetivo mercadológico da produção.

No segundo episódio, “A MODA E O ESTILO DA DUDA PIMENTA | FASHION
TALK SHOW EP. 02”16, a apresentadora recebe Duda Pimenta, atriz de novelas infantis do
SBT. A adolescente fala de sua atuação como modelo, atriz e cantora, além de comentar
sobre seu estilo e inspirações. Aos 2:25 do vídeo, a apresentadora, em referência direta às
bonecas Barbie, exclama: “Graças à nova linha Barbie Extra muitas meninas vão crescer com
essa diversidade”. Para exemplificar, entrega uma boneca negra para a atriz entrevistada.

No terceiro vídeo, postado em 04.10.2021, a convidada é a atriz e youtuber mirim
Lorena Queiroz. Denominado “O Estilo Angelical da Lorena Queiroz | Fashion Talk Show17”,
o vídeo, bastante semelhante ao anterior, apresenta a influenciadora mirim contando sobre
16
17

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=tpD4RAbHmAQ. Acesso em: 24.03.2022.
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=40U9fZ-oj8A. Acesso em: 17.03.2022.
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seu vestuário e, assim como no caso anterior, a menina é presenteada com uma Barbie cujo
estilo é parecido com o dela.

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=40U9fZ-oj8A&t=66s&ab_channel=TVZYN. Acesso em:
24.03.2022.

No último vídeo, publicado em 06.10.2021, as “BFF Girls”, Duda Pimenta e Lorena
Queiroz protagonizam um clipe musical para o lançamento da linha Barbie Extra.

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=OFuG66Oa_sc&t=30s&ab_channel=TVZYN. Acesso em:
24.03.2022.
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Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=OFuG66Oa_sc&t=30s&ab_channel=TVZYN. Acesso em:
24.03.2022.

C. Barbie Color Reveal “Festa das Cores” (novembro a dezembro de 2021)
Outra série de vídeos patrocinada pela Mattel visou promover a linha de bonecas
Barbie Color Reveal. No primeiro dos vídeos da série, publicado em 29.11.2021, as atrizes e
influenciadoras Pietra Quintela, Duda Pimenta e Lorena Queiroz encontram-se entendiadas,
num ambiente cinzento e sem vida, até que Helena Luz, outra atriz mirim, chega ao cenário
notando que as três meninas precisam de ajuda. Helena, então, diz que sabe exatamente como
resolver o problema, e que precisariam de uma ajuda especial da Barbie Color Reveal.
A partir daí, as quatro atrizes concentram-se diante de uma mesa, enquanto Helena
Luz faz uma demonstração de como utilizar uma Barbie Color Reveal e, neste momento,
Duda, Pietra e Lorena mostram expressões de ânimo e empolgação. Conforme a Barbie é
revelada por Helena, o cenário ganha mais cor e as meninas dizem estar mais animadas.
Helena então diz: “Este é o efeito de Barbie Color Reveal Festa de Confeti. Ela deixa
tudo mais colorido!”, associando , assim, sensação de bem estar ao produto.
Então, as atrizes, tomadas pela sensação de ânimo e inspiração pela Barbie Color
Reveal, começam a decorar aquele mesmo cenário com diversas cores e muita tinta. Ao final
do vídeo, é mostrada toda a coleção de Barbie Color Reveal Festa das Cores.
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Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=FkkgfkVFMk4. Acesso em: 24.03.2022.

Em outro vídeo da mesma série, publicado em 13.12.2021, Pietra, Duda, Helena e
Lorena fazem a revelação do resultado final do cenário que decoraram. Pietra, Duda e Helena
estão com roupas coloridas e brilhosas, enquanto Lorena aparece com um visual cinzento,
alegando que quer passar por uma transformação igual à da Barbie Color Reveal Festa das
Cores.
A partir do minuto 00:50, as atrizes realizam unboxing de uma boneca Barbie Color
Reveal. Conforme as características e acessórios da boneca são revelados, Lorena também
começa a ter seu visual montado. Novamente, ao final do vídeo (2:39), há uma associação da
sensação de bem estar e felicidade ao produto, quando Lorena diz: “E lembre-se, para ter
uma vida mais colorida, junte-se à Barbie Color Reveal Festa de Confeti!”.

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=IjFshtKgWoU. Acesso em: 24.03.2022.

D. He-Man and the Masters of the Universe (dezembro de 2021)
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Nesta série, denominada “O Plano do Skeletor”, foram produzidos alguns vídeos para
patrocinar a linha de bonecos colecionáveis He-Man and the Masters of the Universe. No
primeiro dos vídeos, publicado no dia 01.12.2021, os atores mirins Vinicius e Kauan estão
entediados em casa, por conta de uma tempestade que os impede de sair.
De repente, um dos atores tem uma ideia e puxa uma caixa repleta de bonecos da
linha He-Man and the Masters of the Universe. Quando questionado sobre como conseguiu
comprar os brinquedos, o ator responde que se utilizou de sua mesada. Neste momento, os
dois garotos começam a exibir alguns bonecos da linha He-Man and the Masters of the
Universe.
Após esta exibição, os atores mirins brincam com os bonecos da linha, construindo
uma narrativa que coloca as crianças em uma zona cinzenta sobre o conteúdo que está sendo
consumido.

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=B6fTacfTrXo. Acesso em: 24.03.2022.

Na segunda parte da série, publicada em 8.12.2021, os atores demonstram grande
empolgação com a variedade de produtos. Um deles, ao minuto 00:11, diz: “A variedade é
tão grande! Tem de todo tipo”. Esta fala aguça a curiosidade das crianças para conhecer
toda a linha de produtos e instiga o desejo de consumo. Ao longo do vídeo, os garotos
constroem uma narrativa feita com base nos bonecos da linha He-Man.
E. As técnicas publicitárias empregadas são altamente pervasivas e visavam
persuadir as crianças ao consumo
De modo geral, destaca-se que todas as publicações aqui mencionadas foram
realizadas no período imediatamente anterior ao dia das crianças e ao natal, datas
comemorativas em que a venda de brinquedos é sabidamente acentuada. A estratégia de
12

impelir as crianças ao consumo, levando-as a pedir que suas mães e pais adquirissem os
brinquedos da Mattel18 nessas datas comemorativas, é, portanto, evidente.
A efetividade da parceria também é notável, uma vez que a plataforma do SBT, por
dar a oportunidade de que a publicidade seja vista tanto no YouTube quanto no Instagram e
no Facebook permite que mais crianças, público-alvo da empresa, tenham acesso ao conteúdo
a partir de diferentes redes sociais. O alcance da campanha, aliás, é comprovado pela simples
análise do número de visualizações das publicações no YouTube: apenas o vídeo de
lançamento do clipe da linha Barbie Color Extra, publicado em outubro de 2021, possui, em
abril de 2022, mais de 304 mil visualizações.
A massiva audiência de crianças também pode ser comprovada por uma simples
visualização dos comentários da publicação, compatíveis com a linguagem típica de crianças
e uso de avatares e personagens:

18

Segundo Zatti at. al “as crianças menores de doze anos são um grande mercado do consumo infantil, a
maioria delas ainda não possui dinheiro próprio, mas sabem usar sua influência no processo de decisão de
compra dos pais, os quais possuem renda e às vezes estão sensibilizados para as solicitações de seus filhos
na hora da compra”.ZATTI, B., MIRI, D. H., CHAIS, C., MATTE, J., GANZER, P. P., & OLEA, P. M. (2018).
Consumo infantil: o processo de decisão de compra dos pais. Revista Eletrônica Científica Da UERGS.
https://doi.org/10.21674/2448-0479.45.685-704.
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Imagem retirada do vídeo “O LANÇAMENTO DO CLIPE | FASHION TALK SHOW” no canal TV ZYN 19

O sucesso dos conteúdos produzidos encontra-se diretamente atrelado ao fato de
empregarem atrizes e atores mirins, sendo quase todos eles também influenciadores digitais
que, por isso, já possuem boa base de espectadores na internet. Dessa forma, as crianças que
os acompanham na televisão e nas redes sociais podem se interessar e passar a acompanhar
os conteúdos da TV ZYN exatamente pela aparição de suas celebridades favoritas.
Vale destacar que o emprego de influenciadores mirins em ações publicitárias não
apenas garante o maior alcance da ação como, ainda, colabora para que ela seja efetiva em
persuadir as crianças ao consumo. As crianças que acompanham essas pequenas celebridades
nutrem por elas sentimento de grande identificação, pelo fato de terem a mesma faixa etária,
o que faz com que tenham a sensação de que estão recebendo recomendações de amigos de
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Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=OFuG66Oa_sc&ab_channel=TVZYN. Acesso em:
24.03.2022.
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confiança para que consumam determinado produto20. Ademais, o fato de se tratarem esses
influenciadores de celebridades com um grande número de seguidores reforça ainda mais
essa sensação de credibilidade.
Todos os vídeos apresentam, outrossim, os brinquedos da Mattel como personagens
inseridos nas tramas, os quais interagem, muitas vezes como se tivessem vida própria, com os
atores mirins do canal SBT. Essa inserção, portanto, se dá de maneira muito sutil e
integrada às narrativas que se apresentam, de forma que a criança não percebe que está
a frente de um conteúdo publicitário.
A sutileza das inserções é ainda reforçada pelo fato de que, como já pontuado, as
produções patrocinadas pela Mattel guardam diversas semelhanças com os capítulos de
novelas e webséries também publicados nos canais da TV ZYN, muitas vezes
compartilhando com eles, inclusive, os mesmos atores.
Os vídeos produzidos mesclam, portanto, produto, marca e entretenimento de
maneira extremamente acentuada. Brincadeiras, desafios e histórias são transmitidos
utilizando os produtos da Mattel, de modo que a publicidade infantil, nesse caso, ocorre de
maneira insidiosa. Ainda que não se incentive diretamente as crianças a comprarem os
brinquedos, a inserção deles no conteúdo produzido serve para aproximar a criança do
produto e da marca, visando a associação dos elementos lúdicos presentes na narrativa
desenvolvida à função persuasiva da publicidade.
Importa destacar, por fim, que as publicações acima elencadas foram veiculadas
mesmo após a prolação de acórdão do TJ-SP, já transitado em julgado, que, no final do
ano de 2020, proibiu a Mattel de realizar publicidade por meio de youtubers mirins21,
como será demonstrado adiante.
3. A Ação Civil Pública nº 1054077-72.2019.8.26.0002: a Mattel está proibida de

realizar publicidade infantil com influenciadores mirins
A. Denúncia do programa Criança e Consumo e a atuação da Promotoria de Justiça
dos Interesses Difusos e Coletivos da Infância e da Juventude da Capital
20

Pacheco de Freitas Bareta, Gabriela. E aí galerinha? Relação das crianças com a publicidade realizada por
influenciadores digitais no Instagram. Dissertação de Mestrado. Porto Alegre: UFRGS, 2021, pp. 182 - 183.
Disponível em: https://lume.ufrgs.br/handle/10183/233264. Acesso em: 18.04.2022.
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Disponível em:
https://www.conjur.com.br/2020-dez-22/mattel-condenada-publicidade-infantil-youtubers-mirins. Acesso em:
17.03.2022.
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O programa Criança e Consumo constatou, no ano de 2017, o desenvolvimento de
estratégias de comunicação mercadológica direcionadas diretamente a crianças pela empresa
Mattel22, semelhantes às de que se tratou no último tópico.
As práticas realizadas pela empresa consistiram em parceria com uma famosa
youtuber mirim, conhecida como Julia Silva, para a divulgação da promoção “Você
YouTuber Escola Monster High”. Por meio da ação, ocorreu a divulgação das bonecas da
linha “Monster High” em vídeos no canal da pequena influenciadora, além do lançamento de
uma promoção denominada “Escola Monster High”, que buscava auxiliar as crianças a se
tornarem conhecidas na Internet criando conteúdos audiovisuais com base em maquiagem,
moda infantil e outros temas de sucesso no ambiente virtual.
Como prêmio final, era previsto um “Encontrinho” com Julia Silva, o que aconteceu
na própria sede da empresa Mattel, especialmente decorada para a ação de “formatura” das
crianças vencedoras do prêmio.
No âmbito do Procedimento Preparatório nº 1.30.001.001561/2016-05, instaurado
pelo Ministério Público Federal do Rio de Janeiro a partir de denúncia do programa Criança
e Consumo contra 15 empresas23, e cujo objeto extrapolava as condutas de que ora se trata, a
Mattel admitiu que encaminhou aos responsáveis legais da influenciadora, dentre outros
produtos, bonecas da linha Monster High e que celebrou contrato de prestação de
serviços com a empresa que representa a youtuber, sendo que a parceria teria por objeto a
“produção de uma campanha digital composta por vídeos e um evento, com roteiro aprovado
pela Mattel e remunerado em dinheiro” (Doc. 5).
Essas práticas revelam-se abusivas e, portanto, ilegais, na medida em que buscavam
explorar a inexperiência e deficiência de julgamento do público infantil, valendo-se de sua
vulnerabilidade e de sua relação de admiração para com a youtuber mirim contratada para
despertar nesse público desejos de consumo, em afronta às normas de proteção à infância e ao
consumidor positivadas no ordenamento jurídico brasileiro.
Diante dos vários elementos reunidos, que indicavam a prática de condutas ilegais
pela Mattel, o programa Criança e Consumo enviou representação ao Ministério Público de
22

Disponível em:
https://criancaeconsumo.org.br/acoes/mattel-do-brasil-ltda-voce-youtuber-escola-monster-high-fevereiro2017/.
Acesso em: 21.03.2022.
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Disponível em: https://criancaeconsumo.org.br/acoes/youtubers-mirins/. Acesso em: 14.12.2021.
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São Paulo, em fevereiro de 2017, elencando todas as práticas comerciais abusivas realizadas
pela empresa e as ilegalidades por ela perpetradas (Doc. 6).
Como consequência, a Promotoria de Justiça dos Interesses Difusos e Coletivos da
Infância e da Juventude da Capital instaurou o Inquérito Civil de nº 37/17 e, posteriormente,
ingressou com a Ação Civil Pública de nº 1054077-72.2019.8.26.0002, onde pleiteou a
condenação da empresa na obrigação de não fazer consistente na abstenção de realizar
publicidade indireta direcionada ao público infantojuvenil e indenização por danos
morais coletivos (Doc. 7).
Em 15 de janeiro de 2020, o magistrado de primeiro grau julgou totalmente
procedentes os pedidos veiculados na ação, condenando a empresa Mattel na abstenção
de realização de publicidade indireta destinada ao público infantojuvenil (Doc. 8).
Igualmente, condenou a Mattel ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no
importe de R$200.00,00 (duzentos mil reais).
Analisando o mérito, o nobre julgador argumentou que os sistemas de garantia de
direitos das crianças, assim como o sistema protetivo do consumidor garante especial
proteção a esse público, dever que também deve ser atribuído às empresas, parte da
sociedade:
“Do universo jurídico narrado se infere que ao público infanto –
juvenil deve ser conferida especial proteção por parte da
sociedade como um todo, o que inclui a proteção contra
publicidade

abusiva,

haja

vista

se

tratar

de

ser

em

desenvolvimento” (fl. 1.082).
E, ainda, avaliando as condutas praticadas pela empresa, entendeu que o envio de
brindes para a famosa influencer e sua contratação para divulgação dos produtos em seu canal
no YouTube desrespeitou as normas consumeristas, dado o nítido caráter exploratório da
inexperiência e deficiência de julgamento das crianças espectadoras, pessoas que, devido à
etapa peculiar de desenvolvimento pela qual atravessam, não possuem condições de entender
o caráter persuasivo da publicidade:
“Os vídeos em comento não veiculavam somente uma mera
brincadeira destinada ao público infanto – juvenil; ao contrário,
tratava-se de ações publicitárias destinadas à promoção da marca
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de brinquedos da demandada, como forma de publicidade
disfarçada, haja vista que tal público não conta com plenas
condições de perceber tais ações, visto a sua especial condição de
desenvolvimento, o que deve ser combatido pelo ordenamento
jurídico.
A requerida, portanto, utilizou-se de vídeos lúdicos, com desafios
encabeçados por uma Youtuber mirim, para atingir uma camada
de consumidores que não detinha condições de avaliar que se
destinavam a promover uma marca, uma verdadeira publicidade
disfarçada, desrespeitando a ingenuidade e a inexperiência do
público alvo, exsurgindo, pois, a conduta abusiva, em franco
desrespeito ao sistema de proteção integral da criança e
adolescente, como acima explicitado”.
Irresignada, a Mattel apresentou recurso de Apelação argumentando, em síntese, que a
campanha foi precedida de alvará e que jamais poderia ser considerada indireta, porque havia
menção, na descrição dos vídeos, de que se tratava de uma promoção paga.
Em Contrarrazões ao Recurso de Apelação, o Ministério Público de São Paulo
brilhantemente contrapôs todos os argumentos propalados pela empresa.
Ressaltou o representante do parquet que, muito embora a criança influenciadora
tenha sido autorizada a participar da ação comercial, o alvará determinou “a não inserção de
contexto que atente contra a formação de crianças”. Contudo, considerando o público ao
qual fora direcionada a ação, bem como o seu caráter exploratório, o próprio alvará
concessivo foi desrespeitado.
Ademais, argumentou o Promotor que a informação de tratar-se de uma promoção
paga não apareceu de forma destacada, de modo que poderia passar despercebida até para um
adulto, sendo absolutamente inacessível, portanto, ao público infantil.
Já em parecer elaborado pela Procuradoria de Justiça de Interesses Difusos e
Coletivos (Doc. 10), entendeu-se pela necessidade de manutenção do julgado, em especial
pela ampla garantia de defesa da infância:
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“Não por outra razão, a ONU, por ocasião da Declaração dos Direitos
da Criança, afiançou que: “... a criança, em decorrência de sua
imaturidade física e mental, precisa de proteção e cuidados especiais,
inclusive proteção legal apropriada, antes e depois do nascimento.
Outrossim, considerando a importância da criança no mercado
consumidor, especialmente daquelas até 12 anos de idade incompletos
enquanto consumidores hipervulneráveis, indeclinável o dever
estatal de protegê-la dos impactos negativos que podem acarretar
as

técnicas

de

marketing

voltadas

para

este

público,

especialmente quando impregnadas de comportamento abusivo e
ou dissimulado”. (grifos inseridos) (fls. 1184).
No julgamento do recurso de apelação interposto pela empresa Mattel, a Câmara
Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao pleito da recorrente para
que fosse reformada a decisão de 1º grau.
O acórdão (Doc. 11) considerou que a criança e o adolescente não estão totalmente
desenvolvidos, demandando tratamento diferenciado inclusive dos prestadores e fornecedores
de bens e serviços. Ainda, dada a condição peculiar que vivenciam e sua incapacidade para os
atos da vida civil, a publicidade a eles direcionada deve ser considera abusiva:
“Em suma, a criança e o adolescente não estão totalmente
desenvolvidos nos aspectos físico e psicológico, portanto, devem ser
considerados vulneráveis nas relações consumeristas, o que exige o
tratamento especial por parte sociedade, nela compreendidos os
fornecedores de bens e prestadores de serviços, de modo a permitir
que tais infantes se desenvolvam de forma saudável e feliz.
Por tais razões, no mundo dos negócios jurídicos, a legislação
pertinente, em atenção à doutrina da proteção integral e a condição
peculiar da criança e do adolescente de pessoa em desenvolvimento,
também adotou um sistema de proteção da criança e do adolescente,
que estabelece limites aos fornecedores de bens e prestadores de
serviços nas relações jurídicas com crianças e adolescentes.
[...]
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Assim, considerando que a criança não possui capacidade para
exercer atos da vida civil em seu nome e por vontade própria, há
precedente judicial no sentido de que a publicidade direcionada à
criança é considerada abusiva pelo ordenamento jurídico.
Isso porque se entende que a publicidade deve ser direcionada aos
responsáveis da criança, já que esta, em razão de sua condição
peculiar

de

pessoa

em

desenvolvimento,

não

possui

o

desenvolvimento intelectual necessário para compreender que este
tipo de conteúdo tem por objetivo convencê-la a adquirir o produto ou
utilizar o serviço anunciado”. (Grifos originais).
Vale destacar, ademais, a excelente construção lógica estabelecida pelo Nobre
Desembargador Relator. Para ele, a Mattel atuou de forma abusiva pois realizou a contratação
de famosa influenciadora mirim, com apelo ao público infantil, para divulgação da marca e
seus produtos ao público cativo da criança celebridade, aproveitando-se de seu poder de
influência e comunicação notórios. Essa prática é execrável à medida em que as crianças
espectadoras não possuem as habilidades necessárias para distinguir a finalidade daquele
conteúdo, ainda mais quando essa inserção publicitária ocorre de forma mascarada em meio a
conteúdo lúdico:
“E além de tal campanha publicitária ter sido realizada de forma
indireta, também se mostrou abusiva.
Verifica-se que a Youtuber Júlia Silva possui um canal no Youtube
com infantes inscritos - fato incontroverso nos autos -, notoriamente
atraídos pelos conteúdos audiovisuais de entretenimento produzidos e
disponibilizados pela famosa Youtuber.
Na forma como foi realizada a campanha “Você Youtuber Escola
Monster

High”,

apelante

aproveitou-se

da

audiência

predominantemente infantojuvenil -, bem assim da influência e do
poder de comunicação da referida Youtuber Júlia Silva, para
divulgar produtos de sua marca ao público infantojuvenil atraído
pelos conteúdos de entretenimento do canal.
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Tais infantes, principalmente as crianças, em razão de sua tenra
idade, não possuem capacidade de discernimento e experiência
para compreenderem a finalidade publicitária do conteúdo dos
vídeos que estavam assistindo, ainda mais na forma mascarada
como ocorreu” (grifos inseridos).
A publicidade em questão seria, portanto, abusiva, na medida em que se aproveitou da
deficiência de julgamento e experiência da criança em violação ao artigo 37, § 2º do CDC, eis
que “se utilizou de uma celebridade mirim para influenciar o público infantojuvenil atraídos
pelos conteúdos de entretenimento do canal a consumirem produtos da marca Mattel”.
Ademais, como relembrou o Desembargador Relator, o emprego de celebridade mirim para
publicidade destinada ao público infantil é vedado, entre outras normas paralegais, pela
Resolução nº 163/2014 do Conanda, que ampara a caracterização da abusividade da prática
realizada pela empresa.
Essa decisão é histórica e traz contornos complexos por envolver a exploração da
influência de uma famosa criança, cujo canal na plataforma de vídeos YouTube era bastante
popular entre o público infantil, à época dos fatos. Por meio da provocação do Ministério
Público, o Tribunal de Justiça de São Paulo pôde reafirmar a abusividade da publicidade
direcionada ao público infantil, dado o amplo e complexo sistema de garantia de proteção da
infância.
A abusividade do direcionamento de publicidade ao público infantil, na lógica
consagrada pelo acórdão, independe do produto anunciado e do veículo pelo qual
ocorre, bastando a intenção de persuadir os infantes ao consumo de um determinado
produto ou serviço, explorando a sua deficiência de julgamento e inexperiência, para
que ela se verifique. Nesse sentido, a forma mascarada por meio da qual, muitas vezes, essa
publicidade é transmitida ao público infantil caracteriza a dupla abusividade da comunicação
mercadológica, devendo ser ainda mais rigorosamente coibida pelo sistema de justiça, como
no caso exposto.
Cabe aqui destacar que o acórdão em questão já transitou em julgado, ante a não
apresentação de qualquer outro recurso pela empresa, encontrando-se os autos do processo já
arquivados (Doc. 12).

21

Diante da reiteração da prática de direcionar publicidade insidiosa ao público infantil,
em sentido oposto à decisão judicial em comento, o programa Criança e Consumo, em
dezembro de 2021 (Doc. 13), enviou notificação extrajudicial à Mattel. Nela, o programa
ressaltou a existência da condenação e o descumprimento da decisão judicial pela empresa,
dada a reiteração de práticas já declaradas abusivas e ilegais pelo Poder Judiciário, pugnando,
por isso, pela sua imediata cessação, com a devida remoção dos conteúdos indicados.
A empresa respondeu à comunicação enviada (Doc. 14) argumentando, em síntese,
que a condenação imposta à Mattel diz respeito somente à publicidade velada, inexistindo
óbice à publicidade direta, com informação ostensiva quanto ao caráter publicitário, tal como
ocorreria nos vídeos publicados no canal do YouTube e Facebook da TV ZYN, pelo uso da
expressão “PARCERIA PAGA”.
Diante da evasiva explicação, o programa Criança e Consumo reiterou suas
ponderações em novo documento encaminhado à empresa (Doc. 15). Em suas considerações,
defendeu que a Mattel desconsidera a ilegalidade das práticas realizadas, uma vez
constituírem-se como publicidade direcionada ao público infantil, conduta proibida pelo
ordenamento jurídico brasileiro.
Ainda, o programa destacou que a mera inserção da expressão “Parceria Paga” não
supre a ausência de clara e imediata identificação da publicidade presente nos conteúdos
veiculados através da TV ZYN, tampouco desnatura o caráter indireto da publicidade
veiculada em formato de webséries muito semelhantes às demais produções publicadas no
canal. Por fim, defendeu que fosse considerada a fundamentação completa do julgado, a qual
é clara em proibir a exploração da deficiência e inexperiência da criança. A Mattel,
entretanto, não apresentou resposta a essa segunda missiva.
Assim, diante dos esforços já realizados pelo Programa Criança e Consumo e o
silêncio da Mattel, torna-se imperioso que as práticas atuais da empresa Mattel sejam
avaliadas pelo Ministério Público e Poder Judiciário.
B. Publicidade infantil velada e emprego de influenciadores mirins: a Mattel insiste
em reiterar práticas abusivas
Isso exposto, torna-se claro que, graças à exemplar atuação do Ministério Público de
São Paulo, a Mattel encontra-se condenada desde a data da publicação do acórdão, ou seja, 28
de janeiro de 2021, “na obrigação de não fazer consistente na 'abstenção de utilizar práticas
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de publicidade indireta dirigidas ao público infantojuvenil por meio da ação dos Youtubers
mirins”.
Contudo, mesmo diante da decisão condenatória prolatada em desfavor da
Mattel, como visto nos fatos já narrados, e da notificação realizada pelo Criança e
Consumo, a empresa segue desrespeitando a legislação consumerista brasileira e as
normas de proteção à infância consagradas pelo direito nacional e internacional.
Diante da argumentação apresentada pela empresa, é relevante desfazer qualquer
dúvida: o julgado precisa ser interpretado em sua integralidade e levando em conta as
particularidades que são inerentes ao público infantil, não apenas através de uma
interpretação restritiva de sua parte dispositiva.
O termo “publicidade indireta”, tratado pela doutrina como sendo equivalente a
merchandising, na definição de Rizzatto Nunes - aportada, inclusive, pela própria Mattel em
sua resposta à notificação (Doc. 14) - diz respeito à “técnica utilizada para veicular produtos
e serviços de forma indireta por meio de inserções em programas e filmes24.”
Ora, a definição encampada pela própria empresa não deixa dúvidas quanto ao
fato de que os vídeos reproduzidos nos perfis da TV ZYN e patrocinados pela Mattel se
configuram indubitavelmente

como

prática de publicidade indireta, vedada pelo

acórdão. Afinal, neles, os produtos da Mattel são incluídos em meio ao conteúdo de
entretenimento assistido pelas crianças, integrando-se às narrativas de pequenas tramas que,
muitas vezes, assemelham-se sobremaneira às demais produções - com ou sem caráter
publicitário - publicadas nos perfis da “TV ZYN”.
Em texto publicado no website jurídico Migalhas25, Rizzatto Nunes reafirma a
diferenciação entre publicidade não identificada ou clandestina e publicidade indireta ou
merchandising. Segundo o autor:
“Existem várias maneiras de produzir o chamado merchandising.
Haverá aquele que, apesar de se caracterizar por inserção
indireta, não se reveste de clandestinidade. É que, em alguns casos,
fica claro para o consumidor - ou telespectador - que se trata de
24
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publicidade. Cite-se como exemplo o caso do apresentador que,
durante o transcurso do programa de auditório, oferece produtos e até
os elogia.” (grifo acrescido).
Não podem restar dúvidas, portanto, de que a campanha da Mattel configura-se como
publicidade indireta - prática proibida pelo acórdão - na medida em que se apoia na
inserção de seus produtos em meio a conteúdos de entretenimento. A caracterização do termo
“velado”, portanto, se dá na confusão entre o conteúdo de entretenimento e a mensagem
publicitária.
Assim, ao estabelecer relação de parceria com a plataforma digital “TV ZYN,” a
Mattel permaneceu realizando a mesma prática já condenada pelo Tribunal de Justiça,
consistente no emprego de influenciadores mirins para o direcionamento de publicidade
velada ao público infantil. E mais: além de manter a prática, ainda ampliou a sua
potencialidade abusiva.
Isso porque, quando da contratação da influenciadora mirim Júlia Silva, visava a
Mattel se beneficiar da influência exercida pela personalidade infantil perante o público do
seu canal no YouTube.
Agora, ao firmar parceria com o SBT, a empresa pôde ampliar ainda mais o público ao
qual suas comunicações mercadológicas são direcionadas: a plataforma TV ZYN conta com a
atuação de diversas celebridades mirins, sejam elas influenciadores nas redes sociais ou
atores e atrizes mirins das novelas do SBT, bem como apresenta estratégia multiplataformas,
pois pode ser encontrada pelas crianças e adolescentes em diferentes redes sociais. Ainda, os
conteúdos produzidos são esporadicamente transmitidos no próprio canal de televisão.
Para a mídia especializada26, o diretor de negócios e marketing do SBT destacou a
visibilidade e oportunidade da plataforma TV ZYN para que as marcas se comuniquem com
o público jovem, o que, segundo ele, é uma tendência no mundo corporativo:
“Muitas marcas hoje investem cifras expressivas em pesquisas e
produção de conteúdo para entender, engajar e impactar o público
mais jovem, evitando assim um ‘gap geracional’. A TV ZYN entrega
tudo isso, com muitas oportunidades de casting e verticais de
26
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conteúdo dentro de um ambiente seguro e controlado. Nesses
primeiros meses de crescimento exponencial colhemos muitos
aprendizados, cases e resultados, como mostra a liderança no
Youtube”
Já segundo outra executiva do SBT, a TV ZYN busca compreender os anseios do
público jovem, além de conquistar esse público:
“Conquistamos um relacionamento próximo e aberto com diversas
comunidades e clusters jovens, que já nos acompanham por conta das
novelas e do SBT Games, que também é uma novidade e tem crescido
rapidamente. Com essa sintonia fina, a plataforma tornou-se um
espaço único e enriquecedor para debates e lançamento de
tendências, além de ser um ambiente 100% ‘family friendly”27.
Note-se, ademais, que os vídeos patrocinados mais recentemente pela Mattel são
extremamente semelhantes à campanha para promoção da linha monster high: como no caso
paradigma já narrado, os produtos da Mattel são anunciados, principalmente, por meio da
plataforma YouTube, entremeando-se a mensagem comercial em uma narrativa lúdica e de
entretenimento que dificulta a clara e imediata identificação da publicidade.
Como visto acima, em comum às produções objeto desta representação estão a
encenação de uma narrativa, o emprego de atores mirins e linguagem infantil. A conotação
comercial se dá pela inserção dos brinquedos comercializados na narrativa, de maneira a
constituírem-se como parte integrante da história. A técnica persuasiva é extremamente sutil:
o conteúdo apresenta, eminentemente, uma produção de entretenimento infantil,
colocando a criança espectadora em contato da marca de brinquedos sem, com isso,
atrapalhar seu divertimento. Diferentemente dos anúncios tradicionais, inseridos em
blocos publicitários, cuja separação do conteúdo de entretenimento é mais evidente, a
mensagem publicitária

é aparece

mesclada ao conteúdo de entretenimento,

amparando-se neste para chegar até à criança espectadora.
A sua abusividade é, portanto, evidente: sem que a criança perceba, é colocada diante
de uma publicidade, que pretende instigá-la a desejar um produto ou fidelizá-la à marca.
27
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Tem-se assim dupla abusividade à luz dos direitos consumeristas: ao confundir
entretenimento e publicidade, explora-se comercialmente a inexperiência e deficiência de
julgamento da criança e, ao mesmo tempo, por se tratar de uma publicidade de difícil
percepção, viola-se o princípio da identificação publicitária.
Essas campanhas, portanto, tornam evidente que a Mattel continua a realizar ações
que visam a interação do público infantil com a marca, sem que a criança espectadora
perceba que está diante de uma comunicação mercadológica.
Necessário destacar que a mera inserção da expressão “parceria paga” nas
postagens realizadas não basta para que as crianças, público-alvo dos anúncios em
questão, possam apreender as reais intenções do conteúdo comercial que lhes é
direcionado. Desse

modo, insista-se, está-se diante de publicidade que, para além de

inerentemente abusiva e ilegal, uma vez que direcionada ao público infantil, assume caráter
dissimulado, clandestino, velado ou mascarado frente aos consumidores aos quais se destina,
violando o acórdão em comento.
Por um lado, a identificação do teor publicitário dos vídeos publicados no canal “TV
ZYN” por meio da leitura dos termos “Parceria Paga” pressupõe a alfabetização daqueles que
assistem ao conteúdo. Por outro lado, os vídeos em si podem ser assistidos e compreendidos
inclusive por crianças na primeira infância, que sequer passaram pelo processo de
alfabetização. Importa destacar que, segundo dados da pesquisa TIC Kids Online 2019, 23%
das crianças e adolescentes tiveram seu primeiro acesso à internet com idade inferior a 7
anos28.
Não se pode ignorar, ainda, as altas taxas de exclusão escolar que, lamentavelmente,
atingem as múltiplas infâncias no Brasil. Segundo dados da pesquisa “Cenário da Exclusão
Escolar no Brasil”, de iniciativa da Unicef, 5,1 milhões de crianças não tinham acesso à
educação no Brasil em 2020, sendo que, dentre essas, 41% têm idade entre 6 e 10 anos,
justamente quando ocorre o processo de alfabetização29.
A empresa, portanto, avilta o Marco Legal da Primeira Infância, lei que traz
disposições específicas para crianças com idade de 0 a 6 anos e que define, em seu art. 5º, que
“constituem áreas prioritárias para as políticas públicas para a primeira infância a saúde, a
28

Disponível em: https://cetic.br/pt/tics/kidsonline/2019/criancas/A3/. Acesso em: 20.01.2022.
Disponível em: https://www.unicef.org/brazil/relatorios/cenario-da-exclusao-escolar-no-brasil. Acesso em:
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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.” (grifos acrescidos). Em igual sentido, no Plano Nacional pela
Primeira Infância, dentre os objetivos e metas para proteção das crianças contra a pressão
consumista destaca-se a necessidade de “garantir a aplicação da legislação existente que
proíbe a publicidade direcionada a crianças”, o que se alia a diversas disposições no sentido
de promover e garantir uma educação sobre os valores e hábitos da sociedade de consumo e o
uso crítico das mídias.30
Ademais, fato é que mesmo as crianças alfabetizadas não possuem condições plenas
de identificar as reais intenções por trás dos conteúdos publicitários que assistem, uma vez
que são pessoas em etapa peculiar de desenvolvimento de habilidades cognitivas e sociais.
Sendo assim, não possuem as ferramentas necessárias para distinguir que uma “parceria
paga” significa que a empresa financiou a produção, com o intuito de anunciar seus produtos
e serviços ao público daquele conteúdo.
Sobre a insuficiência da inserção de avisos de texto para identificação da publicidade
infantil no ambiente digital, sobretudo no que diz respeito à publicidade veiculada por
influenciadores, é elucidativo o posicionamento da organização norte-americana Fairplay em
representação encaminhada à Federal Trade Commission (FTC) a respeito do tema31:
“But even if commercial intent and sponsorships were always
disclosed, this would not negate the inherent deceptiveness of
child-directed influencer marketing. As explained above, children
cannot understand persuasive intent even when they correctly identify
what they are viewing as advertising. This misunderstanding is not
remedied by disclosure terminology commonly used by advertisers,
such as “batteries not included,” according to one study. Another
study found that verbal disclosures cannot correct misleading
visual impressions formed by children watching commercials
30

Disponível em:
https://andi.org.br/wp-content/uploads/2021/07/andi-plano-nacional-pela-primeira-infancia-pnpi-web.pdf, p.
148. Acesso em: 04.10.2021.
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because

children

have

insufficient

cognitive

abilities

to

understand the idea the disclosure is trying to communicate.”
(grifos acrescidos).
Com isso, ainda que esses conteúdos sejam identificados como tal, as crianças,
comprovadamente, não compreendem uma ação publicitária da mesma forma que os
adolescentes e adultos, conforme será adiante detalhado.
4. A ilegalidade da publicidade infantil e a responsabilidade das empresas pela

proteção da infância
A exposição empreendida no tópico anterior torna claro que as condutas recentes da
Mattel contrariam a racionalidade e a fundamentação do acórdão prolatado na ação
1054077-72.2019.8.26.0002. Contudo, ainda que, porventura, entenda-se pela não-violação
do acórdão, é certo que os mesmos motivos ali expostos não deixam dúvidas quanto à
abusividade e ilegalidade das condutas de que ora se trata à luz da legislação brasileira, eis
que o aproveitamento da inexperiência e hipervulnerabilidade da criança pelas campanhas
desenvolvidas pela Mattel em parceria com a “TV ZYN”é evidente.
Nessa toada, pertinente discorrer acerca da abusividade e ilegalidade da publicidade
infantil em nosso ordenamento jurídico, para que não restem dúvidas quanto à
reprovabilidade das condutas denunciadas.
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A. A abusividade da publicidade infantil
As crianças são muito mais vulneráveis aos estímulos publicitários se comparadas aos
adultos, por se encontrarem em peculiar condição de pessoa em desenvolvimento.32 Sobre o
tema, o emérito professor de psicologia da Universidade de São Paulo, Yves de la Taille, em
parecer conferido ao Conselho Federal de Psicologia33, destacou que: (i) a publicidade tem
maior possibilidade de induzir ao erro as crianças até os 12 anos, quando não possuem todas
as ferramentas necessárias para compreender o real; (ii) as crianças não têm a mesma
capacidade de resistência mental e de compreensão da realidade que um adulto; e (iii) as
crianças não têm condições de enfrentar com igualdade de força a pressão exercida pela
publicidade no que se refere aos estímulos ao consumo.
Complementarmente, em estudo de revisão de pesquisas de referência realizadas ao
redor de todo o mundo, o sociólogo sueco Erling Bjurstrom acrescenta que somente por volta
dos 8-10 anos as crianças conseguem diferenciar publicidade de conteúdo de entretenimento,
e que somente após os 12 anos conseguem entender o caráter persuasivo da publicidade e
fazer uma análise crítica sobre a mensagem comercial34.
A Sociedade Americana de Pediatria também corrobora com o entendimento aqui
exposto. Segundo a publicação “Digital Advertising to Children”35, pesquisas indicam que
crianças na idade de até sete anos possuem limitada capacidade de entender a intenção
persuasiva da publicidade; é apenas a partir dessa idade e com o auxílio dos pais que
começam a reconhecer essas intenções. Contudo, até os 11 anos de idade, não possuem a
habilidade de reconhecer a publicidade enquanto um conceito comercial mais amplo, de
forma que, apenas a partir dos 12 anos, os indivíduos passam a entender a intenção da
publicidade de moldar comportamentos com o objetivo de impelir ao consumo.
32

O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece em seu artigo 6º que crianças e adolescentes são pessoas
em fase peculiar, em razão de serem pessoas em desenvolvimento.
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O mesmo documento destaca que a publicidade - sobretudo aquela encontrada no
ambiente digital - oferece às crianças grandes dificuldades no que tange à possibilidade de
resistência aos apelos de consumo veiculados, ainda que seu caráter persuasivo seja
compreendido. Em especial, os autores apontam para o emprego de técnicas emocionais que
afetam o subconsciente das crianças que são atingidas pelo conteúdo comercial, como o uso
de celebridades e personagens infantis, aptos a realizar uma potente conexão entre a criança e
o produto. No Brasil, inclusive, há vedações ao emprego de elementos lúdicos e de
manipulação do universo infantil na comunicação publicitária, tanto na Resolução n° 163 do
Conselho Nacional da Criança e do Adolescente (CONANDA)36, quanto no Código
Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária 37 do CONAR..
Dessa forma, as vulnerabilidades ínsitas à infância são exploradas pelas empresas
anunciantes para não apenas impelir as crianças ao consumo imediato, mas também para
fidelizá-las, desde cedo enquanto consumidoras. Mais ainda, as crianças são utilizadas como
poderoso vetor de influência dos hábitos de consumo das mães, pais e responsáveis, razão
pela qual a publicidade infantil tem por objeto, muitas vezes, produtos não destinados à
utilização por crianças.
Por essas razões, no complexo universo das relações de consumo, as crianças devem
sempre ser consideradas presumidamente hipervulneráveis, uma vez que, de um lado,
ocupam a posição de consumidoras, figuras consideradas hipossuficientes pela legislação38; e
de outro, atravessam etapa de desenvolvimento das habilidades cognitivas, não possuindo,
36

A Resolução nº 163/214 do Conanda aponta como abusivas as comunicações mercadológicas que empreguem
técnicas de associação a elementos lúdicos e pertencentes ao universo infantil: 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: I - linguagem infantil, efeitos
especiais e excesso de cores; II - trilhas sonoras de músicas infantis ou cantadas por vozes de criança; III representação de criança; IV - pessoas ou celebridades com apelo ao público infantil; V - personagens ou
apresentadores infantis; VI - desenho animado ou de animação; VII - bonecos ou similares; VIII - promoção
com distribuição de prêmios ou de brindes colecionáveis ou com apelos ao público infantil; e IX - promoção
com competições ou jogos com apelo ao público infantil.
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O capítulo II da seção 11 do Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária dedica-se à relação da
publicidade com crianças e jovens. Segundo seu artigo 37, inciso III: “Este Código condena a ação de
merchandising ou publicidade indireta contratada que empregue crianças, elementos do universo infantil ou
outros artifícios com a deliberada finalidade de captar a atenção desse público específico, qualquer que seja o
veículo utilizado”.
38
O Código de Defesa do Consumidor traz em seu artigo 4º diversos princípios que norteiam a Política
Nacional das Relações de Consumo, sendo o primeiro deles o reconhecimento da vulnerabilidade do
consumidor: Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das
necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses
econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de
consumo, atendidos os seguintes princípios:
I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no
mercado de consumo;
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por isso, a mesma capacidade de um adulto de entender, refletir e responder às ofertas de
consumo. Diante disso, as crianças são, nas relações de consumo, duplamente vulneráveis, e
o caráter persuasivo da publicidade é ainda mais eficaz em influenciar esse público ao desejo
de consumo de forma desleal e abusiva.
Além disso, a publicidade infantil pode ser atrelada a uma série de problemas sociais
que atingem toda a coletividade. Diversos estudos relacionam, por exemplo, o aumento das
taxas de obesidade na infância à publicidade infantil de produtos alimentícios com altos
teores de gorduras, açúcar, sódio ou com baixo valor nutricional39.
É ainda importante destacar a relação existente entre a publicidade infantil e o
fomento de uma cultura de consumismo e materialismo exacerbados. No contexto da
atualidade, tornou-se mais difícil vender os produtos do que produzi-los e disponibilizá-los,
de modo que a sociedade deixou de ser uma sociedade de produtores e se transformou em
uma de consumidores. O sociólogo Zygmund Bauman destacava que a felicidade, na
sociedade de consumidores, está associada “a um volume e uma intensidade de desejos
sempre crescentes, o que por sua vez implica o uso imediato e a rápida substituição dos
objetos destinados a satisfazê-la” (destaques originais). Nesse contexto, a eficácia da
publicidade e das estratégias de marketing apresenta-se como elemento central para explicar
o consumismo da sociedade moderna.
Ao serem expostas a esses estímulos comerciais desde a mais tenra idade, as crianças
vão sendo tomadas por valores materialistas, no sentido de que o “ter” é mais importante do
que o “ser”. Corroborando com o que aqui se argumenta, uma pesquisa do GRIM - Grupo de
Pesquisa da Relação Infância, Adolescência e Mídia, da Universidade Federal do Ceará40
chegou ao seguinte resultado ao questionar crianças sobre como se sentiam em relação a não
ter coisas que desejavam, anunciadas a elas por meio da publicidade, que os amigos tinham:
“Tanto nas escolas públicas quanto nas particulares, quando os amigos
apresentam produtos que elas desejam, mas não têm, muitas crianças
relataram ficar chateadas; nutrirem os sentimentos de raiva, inveja e
de inferioridade; e até mesmo ter tido desejos condenáveis de roubar o
amigo ou quebrar a televisão que mostra o produto que o amigo tem.

39
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Se a chateação por não ter um objeto desejado é compreensível e,
certamente, bastante comum, alguns sentimentos e desejos acima indicados
são reveladores do nível de pressão a que essas crianças estão submetidas e
do quanto o discurso desleal que associa posse e pertencimento é cruel
em relação a elas, em especial em uma sociedade desigual como a
nossa” (grifos acrescidos).
A conclusão da pesquisa, diante desse cenário, é contundente: “O consumo,
portanto, vai além do fator mercadológico, possui um papel classificatório, promovendo
inclusão e exclusão de indivíduos em determinadas categorias e grupos sociais” (grifos
inseridos). Aponta, ainda, que essa característica pode ser ainda mais perversa para crianças
da faixa etária de oito a 13 anos, que se encontram numa fase de afirmação de quem são e a
que grupos pertencem.
Diante de tudo isso, o ordenamento jurídico brasileiro contém uma série de normas
que protegem esses indivíduos das pressões consumistas, as quais, em conjunto, tornam
ilícita a veiculação de publicidade dirigida ao público de até 12 anos de idade.
B. A ilegalidade da publicidade infantil
O artigo 227 da Constituição Federal estabelece, em primeiro lugar, a doutrina da
proteção integral e a responsabilidade compartilhada na garantia de direitos de crianças e
adolescentes, é dizer: Estado, famílias e sociedade civil, incluindo as empresas, devem atuar
em conjunto para assegurar a proteção das crianças, adolescentes e jovens e a promoção dos
seus direitos. Assim sendo, o setor empresarial, como parte integrante da sociedade, não pode
se furtar desse papel, cabendo às empresas não apenas garantir que os direitos das crianças e
adolescentes sejam efetivados, mas também abster-se de qualquer conduta que seja
potencialmente nociva ao público infantil
Desse modo, a doutrina da proteção integral assegura à criança não só os direitos
fundamentais conferidos a todos os cidadãos, mas também aqueles que atentam às
especificidades da infância. Entende-se também que é necessário cuidar da criança não só
combatendo violações, como também prevenindo-as e promovendo direitos.
“A doutrina da proteção integral e o princípio do melhor interesse da
criança são duas regras basilares do direito da infância e da juventude que
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devem permear todo tipo de interpretação dos casos envolvendo crianças
e adolescentes. Trata-se da admissão da prioridade absoluta dos direitos da
criança e do adolescente”41. (grifos acrescidos)

O princípio do melhor interesse da criança assegura que, em qualquer situação ou
problema que envolva crianças, seja sempre buscada a alternativa mais apta a satisfazer seus
direitos, para que seus interesses estejam sempre em primeiro lugar. Portanto, por força do
dever constitucional, os direitos fundamentais assegurados à infância e à adolescência gozam
de absoluta prioridade, de modo que devem ser respeitados e efetivados com primazia.
A primazia do melhor interesse da criança é também afirmada na Convenção sobre os
Direitos da Criança da ONU, de 1989, da qual o Brasil é signatário. No artigo 3, inciso 1 da
Convenção lê-se que “todas as ações relativas à criança, sejam elas levadas a efeito por
instituições públicas ou privadas de assistência social, tribunais, autoridades administrativas
ou órgãos legislativos, devem considerar primordialmente o melhor interesse da criança.” O
artigo 32 da Convenção garante, ainda, a proteção da criança contra qualquer forma de
exploração econômica.
No mesmo sentido, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) reforça a doutrina
da proteção integral prevista constitucionalmente, garantindo que as crianças terão seus
direitos assegurados com absoluta prioridade por um conjunto de esforços entre Estado,
família e sociedade. Além disso, o diploma assegura que às crianças e adolescentes serão
oferecidas condições de desenvolvimento livre e digno, o que se verifica como incompatível
com a exposição à publicidade infantil, eis que, por meio desta, estimula-se, por exemplo, o
consumismo, a erotização precoce, a diminuição de brincadeiras livres e criativas e a
obesidade, na contramão de seu peculiar estágio de desenvolvimento. O Estatuto também
prevê expressamente que a criança deverá ser protegida de toda forma de exploração
comercial, em seu art. 4º.
Sublinha-se que a norma da prioridade absoluta apresenta-se como regra jurídica, não
se sujeitando, portanto, à mitigação, atenuação ou até mesmo ao sopesamento em casos de
colisão com os direitos fundamentais de outros indivíduos ou coletividades. Assim, em todos
os casos em que houver conflito de interesses ou impossibilidade de atendimento comum de
41
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direitos fundamentais colidentes, a primazia do melhor interesse da criança e do adolescente e
de seus direitos deve ser realizada de forma absoluta, ainda que o conteúdo desse interesse
seja objeto de debate ou disputa. Ou seja, o melhor interesse de tais indivíduos deve estar
sempre em primeiro lugar.
É justamente por conta dessa necessidade de resguardo absoluto dos direitos das
crianças que a legislação consumerista confere tratamento diferenciado a elas. Como já
mencionado anteriormente, as crianças são tratadas pelas normas que regem as relações de
consumo como indivíduos hipervulneráveis, ante a impossibilidade de entenderem por
completo as intenções por detrás dos estímulos publicitários.
Isso posto, em primeiro lugar, a lei estabelece, em seu art. 36, que a publicidade deve
ser feita de tal maneira que o seu destinatário facilmente a entenda como tal, sendo proibida a
publicidade velada. Já aqui, percebe-se que a publicidade infantil, sobretudo quando
direcionada a crianças de até 6-8 anos de idade, é inerentemente ilícita, vez que, como já
demonstrado, elas não possuem plenas condições de identificar com clareza conteúdos
publicitários ou, no caso de crianças mais velhas, entender inteiramente o seu caráter
persuasivo.
“Art. 36. A publicidade deve ser veiculada de tal forma que o
consumidor, fácil e imediatamente, a identifique como tal.”
(grifo nosso).
Ademais, estabelece o art. 37 do Código que é proibida a publicidade enganosa ou
abusiva, inserindo a exploração da deficiência de julgamento e experiência da criança como
hipótese de abusividade. Ora, estando as crianças em especial etapa de desenvolvimento
físico, psíquico e emocional, as empresas anunciantes, ao produzirem conteúdos
especificamente voltadas a esse público, acabam, invariavelmente, por aproveitar-se de sua
inexperiência e deficiência de julgamento, já que, insista-se, as crianças não possuem plenas
condições de entender o caráter persuasivo da comunicação e refletir criticamente sobre a
pertinência ou não do consumo de um produto. Em igual sentido, o artigo 39 do Código veda
ao fornecedor prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista
inclusive a sua idade, para impingir-lhe seus produtos e serviços. Não há dúvidas, portanto,
de que o diploma legal condena a exploração da subjetividade infantil para fins publicitários.
“Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.
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§ 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.”

“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços,
dentre outras práticas abusivas:
(...)
IV

-

prevalecer-se da

fraqueza

ou ignorância

do

consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento
ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou
serviços;” (grifo nosso).
Reafirmando o que já encontrava respaldo na legislação, em 4 de abril de 2014 foi
publicada a Resolução n° 163 do Conselho Nacional do Direitos da Criança e do Adolescente
(CONANDA), que versa sobre a ilegalidade e a abusividade do direcionamento de
publicidade ao público infantil42.
A Resolução, além de declarar a ilegalidade e a abusividade da publicidade infantil,
elenca quais são os elementos que tornam identificável uma comunicação publicitária desse
tipo, estabelecendo parâmetros que ajudam na identificação dessa prática abusiva.
É importante lembrar que publicidade infantil e publicidade de produtos infantis não
são sinônimos: não é ilegal e abusiva a publicidade de produtos infantis que se comuniquem
diretamente aos seus responsáveis, evitando os elementos dispostos no art. 2º da Resolução.
“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:
42
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I - linguagem infantil, efeitos especiais e excesso de cores;
II - trilhas sonoras de músicas infantis ou cantadas por vozes de
criança;
III - representação de criança;
IV - pessoas ou celebridades com apelo ao público infantil;
V - personagens ou apresentadores infantis;
VI - desenho animado ou de animação;
VII - bonecos ou similares;
VIII - promoção com distribuição de prêmios ou de brindes
colecionáveis ou com apelos ao público infantil; e
IX - promoção com competições ou jogos com apelo ao público
infantil.” (grifo nosso).
A normativa não deixa dúvidas quanto à abusividade do direcionamento de apelos de
consumo às crianças, ao estabelecer, em seu, art. 2º, que é considerada abusiva 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”. Nesse sentido, é importante ter
em mente que toda comunicação mercadológica busca persuadir o destinatário ao consumo
de um produto ou serviço. A persuasão é inerente à publicidade, sendo esta uma das
inequívocas funções de uma mensagem comercial. Conforme

ensina Neusa Demartini

Gomes:
“A publicidade é um processo de comunicação persuasiva, de
caráter impessoal e controlado que, através dos meios massivos, e de
forma que o receptor identifique o emissor, dá a conhecer um produto
ou serviço, com o objetivo de informar e influir em sua compra ou
aceitação” (Gomes, 2003 p. 42) (grifos inseridos).
Diante disso, os aspectos listados nos incisos do artigo 2º devem ser lidos como
elementos indicadores da abusividade, aptos a excluir qualquer dúvida quanto à
aplicabilidade da Resolução frente aos casos concretos. Não são, portanto, condicionantes da
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abusividade, vez que esta se caracteriza pela mera intenção persuasiva da comunicação
mercadológica direcionada às crianças - intenção essa que, frise-se, é parte integrante de
qualquer publicidade. Tanto é assim, que se trata de rol meramente exemplificativo, como
asseverado pelo próprio texto.
Importa destacar, ademais, o já mencionado Marco Legal da Primeira Infância, texto
legislativo mais recente que trata em seu bojo especificamente sobre os direitos da criança.
Promulgada em 2016, a lei traz disposições específicas para crianças com idade de 0 a 6 anos,
considerando que as crianças desta faixa etária

encontram-se em um estágio de

desenvolvimento biopsicossocial ainda mais especial.
Assim, é preciso garantir que todas as crianças sejam cuidadas e educadas em
ambientes seguros e saudáveis, especialmente nos primeiros anos de vida, tendo em vista a
importância dessa fase no desenvolvimento de suas estruturas físicas e psíquicas. O
crescimento físico, o amadurecimento do cérebro, a aquisição dos movimentos, o
desenvolvimento da capacidade de aprendizado e a iniciação social e afetiva, todos esses
elementos dependem das experiências nesta fase da vida43. Por isso, essa é também a fase de
maior vulnerabilidade, a demandar uma proteção ainda mais especial.
Por fim, importa mencionar que a jurisprudência é farta em precedentes que
reconhecem a abusividade e ilegalidade da publicidade infantil. Nesse sentido, já se
manifestou o Superior Tribunal de Justiça (STJ):
“PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AUTO DE INFRAÇÃO E
MULTA DO PROCON. PUBLICIDADE DESTINADA ÀS CRIANÇAS.
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE BAIXA QUALIDADE NUTRICIONAL.
PUBLICIDADE ABUSIVA. ART. 37, § 2º, DO CÓDIGO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR. 1. Hipótese em que o Tribunal estadual consignou:
"[...] não se verificando na campanha publicitária excesso qualificável como
patológico nem ofensa aos hipossuficientes (crianças), por desrespeito à
dignidade humana, por indução de comportamentos prejudiciais à saúde ou
à segurança pessoal, por exploração de diminuta capacidade de
discernimento ou inexperiência, por opressão, ou, ainda, por estratégia de
coação moral ao consumo ou abuso de persuasão, não se justifica a
autuação e a punição aplicada pelo Procon." (fl. 647, e-STJ). 2. O Superior
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Tribunal de Justiça possui jurisprudência reconhecendo a abusividade de
publicidade de alimentos direcionada, de forma explícita ou implícita, a
crianças. Isso porque a decisão de comprar gêneros alimentícios cabe aos
pais, especialmente em época de altos e preocupantes índices de obesidade
infantil, um grave problema nacional de saúde pública. Diante disso,
consoante o art. 37, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, estão
vedadas campanhas publicitárias que utilizem ou manipulem o
universo lúdico infantil. Na ótica do Direito do Consumidor,
publicidade é oferta e, como tal, ato precursor da celebração de
contrato de consumo, negócio jurídico cuja validade depende da
existência de sujeito capaz (art. 104, I, do Código Civil). Em outras
palavras, se criança, no mercado de consumo, não exerce atos jurídicos
em seu nome e por vontade própria, por lhe faltar poder de
consentimento, tampouco deve ser destinatária de publicidade que,
fazendo tábula rasa da realidade notória, a incita a agir como se
plenamente capaz fosse. Precedente do STJ. 3. Recurso Especial provido.”
(REsp 1613561/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 01/09/2020) (grifos acrescidos)
“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 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
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consumidor comprasse também 5 (cinco) produtos da linha "Gulosos".
Recurso

especial

improvido.”

(REsp

1558086/SP,

Rel.

Ministro

HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2016,
DJe 15/04/2016) (grifo acrescido)
A coroar todo o arcabouço normativo e jurisprudencial que definem a ilicitude da
publicidade infantil, o Supremo Tribunal Federal, no recente e paradigmático julgamento da
ADI n° 5631, reconheceu a necessidade de que sejam impostos limites a esse tipo de
comunicação publicitária, sobretudo quando ela se traduzir em acentuado abuso da
subjetividade infantil. A propósito, os seguintes excertos, extraídos respectivamente dos
votos dos Min. Relator Edson Fachin e Min. Luiz Fux:
“De fato, como prevê a Recomendação n. 2: dado que a eficiência da
publicidade é uma função da exposição e do poder, o objetivo central da
política de saúde pública deve ser o de reduzir a exposição de crianças a
propaganda desses

produtos.

Por isso, inegavelmente, limitar a

publicidade é um meio para proteger a saúde de crianças e
adolescentes.”(STF. ADI n° 5631. Rel Min. Edson Fachin. Dje.
27.05.2021) (grifo acrescido)
“A

publicidade

infantil,

em

especial,

encontra-se

fortemente

regulamentada no âmbito federal, por meio (i) do Estatuto da Criança
e do Adolescente, que assegura a proteção integral e a primazia do
melhor interesse da criança; (ii) do Código de Defesa do Consumidor,
que caracteriza como abusiva a publicidade que ‘se aproveite da
deficiência de julgamento e experiência da criança’; (iii) da Resolução
nº 163/2014 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente (CONANDA), que detalha o conceito de abusividade,
munindo o aplicador da lei de elementos concretos para o
reconhecimento da publicidade abusiva dirigida à criança; (iv) da
Resolução nº 163 do CONANDA, que “considera-se abusiva a publicidade
e comunicação mercadológica no interior de creches e das instituições
escolares da educação infantil e fundamental, inclusive em seus uniformes
escolares ou materiais didáticos
(...)
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A imposição de balizas à publicidade infantil, como qualquer restrição
regulatória, limita em alguma medida a livre iniciativa e a livre
concorrência (art. 170, caput, IV, CRFB), sem que seja, por isso,
presumidamente excessiva, máxime quando se trata de comunicação
mercadológica de evidente viés persuasivo e apelativo e de um contexto
infantil e, acima de tudo, escolar.” (STF. ADI n° 5631. Rel Min. Edson
Fachin. Dje. 27.05.2021) (grifos acrescidos)
De todo exposto, é possível extrair que a legislação nacional é farta em dispositivos
que proíbem a veiculação de publicidade a crianças de até 12 anos de idade, sendo tal prática,
pelos motivos também já apresentados, considerada abusiva e, portanto, ilegal.
C. A responsabilidade das empresas pela proteção da infância
A responsabilidade social das empresas é tema que tem ganhado cada vez mais
destaque. Essa discussão, quando envolve a tutela dos direitos de crianças e adolescentes,
encontra amparo em diversas normas e diretrizes já consolidadas inclusive no âmbito
internacional.
Como visto no tópico anterior, no Brasil, as empresas, como parte da sociedade,
compartilham com o Estado e a família o dever de salvaguardar os direitos fundamentais de
crianças e adolescentes com absoluta prioridade. Em termos gerais, portanto, uma empresa
não pode colocar seus interesses econômicos acima da proteção da infância44.
Essa necessidade de respeitar os direitos fundamentais de crianças e adolescentes não
significa apenas investir em programas sociais. É preciso que as empresas tomem a iniciativa
de considerar os impactos de seu desenvolvimento econômico perante esses indivíduos,
naturalmente vulneráveis. Mais do que isso, espera-se que, dada a relevância de alguns atores
econômicos na dinâmica social, possam eles atuar para avançar na defesa e garantia de
direitos dos infantes.
Diversas normativas nacionais e internacionais confirmam esse entendimento. A
ONU, ainda em 2011, editou seus Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos
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Humanos45, responsável por consolidar a noção de que a atuação do setor empresarial
impacta os direitos humanos e, por isso, o padrão mínimo de conduta aceitável é o respeito a
esses valores.
De acordo com o documento, as crianças e adolescentes, enquanto pessoas
vulneráveis, devem receber atenção especial, pois, dada a sua condição peculiar, podem ser
afetados pelas ações diretas e indiretas das empresas com maior ênfase.
Essa responsabilidade social pelo respeito e garantia dos direitos humanos também foi
expressa nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para a Agenda 203046. Para a
discussão aqui levantada, dentre os 17 objetivos traçados, a “saúde e bem-estar” assume
posição de destaque, considerando a evidente necessidade de que todas as empresas atuem
para garantir o direito fundamental das crianças e adolescentes à saúde. Isso significa, dentre
outras, a abstenção da realização de práticas deletérias para o desenvolvimento livre e
saudável desses indivíduos. Como visto, o estímulo ao consumismo e a exploração
econômica provocam consequências negativas para o desenvolvimento das crianças e
adolescentes, de modo que não podem ser considerados compatíveis com os objetivos
traçados pela ONU.
Por óbvio, é absolutamente incompatível com o respeito aos direitos fundamentais de
crianças e adolescentes direcioná-los comunicação mercadológica que visa instigá-los a
desejos não naturais, influenciando injustamente na dinâmica familiar47, além de colaborar
para o consumismo e, portanto, práticas insustentáveis ao planeta.
Já em 2013, o Comitê de Direitos da Criança das Organizações Unidas emitiu o seu
16º Comentário Geral48, que tratou exatamente do impacto do setor empresarial nos direitos
das crianças. Em seu parágrafo 42, o documento determina a obrigação de os Estados Partes,
45

O documento foi traduzido para o português e comentado pelo governo brasileiro em 2019. Disponível em:
https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2019/outubro/Cartilha_versoimpresso.pdf. Acesso em:
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caso do Brasil49, em prover regulamentações que garantam que as empresas respeitem os
direitos das crianças:
“Host States have the primary responsibility to respect, protect and
fulfil children’s rights in their jurisdiction. They must ensure that all
business enterprises, including transnational corporations operating
within their borders, are adequately regulated within a legal and
institutional framework that ensures that they do not adversely impact
on the rights of the child and/or aid and abet violations in foreign
jurisdictions”.
As práticas publicitárias também são objeto do documento, que enfatiza os impactos
negativos que podem ser causados a esse público pela publicidade infantil e a necessidade de
que ela seja regulamentada:
“59. Children may regard marketing and advertisements that are
transmitted through the media as truthful and unbiased and
consequently can consume and use products that are harmful.
Advertising and marketing can also have a powerful influence
over

children’s selfesteem, for example when portraying

unrealistic body images. States should ensure that marketing and
advertising do not have adverse impacts on children’s rights by
adopting appropriate regulation and encouraging business enterprises
to adhere to codes of conduct and use clear and accurate product
labelling and information that allow parents and children to make
informed consumer decisions” (grifos adicionados).
Veja-se que a preocupação do documento reside exatamente na influência negativa
que práticas publicitárias podem ter sobre crianças e adolescentes.
Recentemente, o Comentário Geral nº 2550, também de autoria do Comitê de Direitos
da Criança da ONU, visou prover diretrizes para aplicação da Convenção sobre os Direitos da
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seguinte link: https://criancaeconsumo.org.br/biblioteca/comentario-geral-n-25/. Acesso em: 18.04.2022.
50

42

Criança51 no ambiente digital, evidenciando os direitos das crianças frente às novas dinâmicas
do mundo hiperconectado.
A relação entre os direitos das crianças e o setor empresarial é abordada no
documento exatamente a partir da responsabilidade ínsita a este setor da sociedade:
“35. O setor empresarial, incluindo organizações sem fins
lucrativos, afeta direta e indiretamente os direitos das crianças na
prestação de serviços e produtos relacionados com o ambiente
digital. As empresas devem respeitar os direitos das crianças e
prevenir e remediar o abuso de seus direitos em relação ao
ambiente digital. Estados Partes têm a obrigação de assegurar que as
empresas cumpram essas responsabilidades”.
De uma maneira ainda mais ampla do que o Comentário Geral nº 16, este novo
documento traz ações ainda mais contundentes, ampliando a necessidade de o setor
empresarial não só adequar práticas já em curso, mas em todas as suas etapas de atuação
considerar impactos, riscos e oportunidades que envolvam o público infantojuvenil:
“38. Estados Partes devem exigir que o setor empresarial realize a
devida diligência dos direitos da criança, em particular para
realizar avaliações de impacto dos direitos da criança e
divulgá-las ao público, com especial atenção aos impactos
diferenciados e, às vezes, severos do ambiente digital sobre as
crianças. Eles devem tomar medidas apropriadas para prevenir,
monitorar, investigar e punir os abusos dos direitos da criança
por parte das empresas.
39. Além de desenvolver legislação e políticas, Estados Partes
devem exigir que todas as empresas que afetam os direitos das
crianças em relação ao ambiente digital implementem marcos
regulatórios, códigos industriais e termos de serviços que
obedeçam aos mais altos padrões de ética, privacidade e
segurança em relação ao design, engenharia, desenvolvimento,

51

Para o documento, a criança é o indivíduo com menos de 18 anos, portanto, para a realidade brasileira abarca
crianças e adolescentes.

43

operação, distribuição e comercialização de seus produtos e
serviços. Isso inclui empresas que se dirigem a crianças, que têm
crianças como usuários finais ou que de outra forma afetam crianças.
Eles devem exigir que esses negócios mantenham altos padrões de
transparência e responsabilidade e encorajá-los a tomar medidas
inovadoras em favor do melhor interesse da criança. Devem também
exigir o fornecimento de explicações apropriadas à idade das crianças,
ou às mães, pais e cuidadores de crianças muito pequenas, sobre seus
termos de serviço” (grifos inseridos).
No que diz respeito à publicidade veiculada no ambiente digital, o Comentário Geral
n° 25 traz em si disposições específicas que também devem orientar a análise do presente
caso. Em especial, o documento destaca a necessidade de que toda publicidade veiculada na
Internet seja claramente distinguida de outros conteúdos, o que não se verifica quando ela
mistura-se e é veiculada em formatos idênticos a outros conteúdos de entretenimento:
“Estados Partes devem fazer do melhor interesse da criança uma
consideração primordial ao regular a publicidade e o marketing
dirigido e acessível às crianças. Patrocínio, product placement e todas
as outras formas de conteúdo comercial devem ser claramente
distinguidas de todos os outros conteúdos e não devem perpetuar
estereótipos de gênero ou raciais.”
De modo geral, a responsabilidade social empresarial diante da infância é uma
realidade já consolidada. As empresas devem, inequivocamente, atuar para promover a
proteção integral da infância. Nesses termos, a empresa Mattel não pode se furtar ao seu
dever de atuar ativamente para garantir os direitos fundamentais desse público, o que
significa, no seu âmbito de atuação, abster-se de direcionar comunicações mercadológicas a
público comprovadamente vulnerável, a fim de possibilitar o seu desenvolvimento livre de
interferências comerciais. Isso não significa, entretanto, o fim da comunicação de seus
produtos, mas o direcionamento das publicidades aos pais, mães e responsáveis, a quem
compete os atos de consumo familiares.
5. Conclusões e pedidos
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A presente Representação buscou expor que a Mattel, de maneira reiterada, exerceu
técnicas de comunicação mercadológicas dirigidas a crianças, através, principalmente, de
parceria firmada com o SBT para diversas publicações nos perfis da plataforma TV ZYN,
bem como pelo canal televisivo do SBT, com a utilização de atrizes e atores mirins e
celebridades.
A estratégia traçada pela empresa visava possibilitar o conhecimento de seu
público-alvo sobre seus produtos e marcas, de maneira sutil, sem que as crianças pudessem
distinguir que estavam diante de um conteúdo comercial, tratando-se, assim, de publicidades
veladas.
O Instituto Alana, por meio de seu programa Criança e Consumo, entende que as
técnicas de comunicação mercadológica descritas, praticadas pela empresa ora Representada,
são abusivas e, portanto, ilegais, por desrespeitarem a prioridade absoluta e a
hipervulnerabilidade da criança, em patente violação ao artigo 227 da Constituição Federal,
diversos dispositivos do Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 5º do Marco Legal da
Primeira Infância, artigos 36, caput, 37, §2º, e 39, IV, todos do Código de Defesa do
Consumidor, e Resolução nº 163 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente

(Conanda),

que

devem

ser

interpretados

e

aplicados

conjunta

e

sistematicamente.
Adicionalmente, frisa-se que a Mattel, para além de violar os dispositivos legais acima
mencionados, também desrespeitou condenação judicial já transitada em julgado, ao
descumprir comando a ela direcionado, consistente na “obrigação de não fazer consistente
na 'abstenção de utilizar práticas de publicidade indireta dirigidas ao público infantojuvenil
por meio da ação dos Youtubers mirins”. Assim, mesmo após o trânsito em julgado do
acórdão, a empresa seguiu patrocinando ações publicitárias veladas com o emprego de
influenciadores mirins, dirigidas ao público infantojuvenil.
Diante das tentativas infrutíferas de comunicação com a empresa firmadas pelo
programa e a exemplar atuação do Ministério Público nesta condenação anterior, o Criança e
Consumo, do Instituto Alana, requer a este I. órgão que sejam tomadas as medidas jurídicas
admitidas, pecuniárias e não-pecuniárias, em âmbito judicial ou extrajudicial, a fim de que a
empresa Mattel cesse com a abusividade e ilegalidade aqui registradas e deixe de realizar
ações semelhantes, assim como repare os danos já causados às crianças atingidas.
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