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A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) está em vias de regulamentar a publicidade 
de "alimentos com elevada quantidade de açúcar, de gordura saturada, gordura trans e sódio". 
Esses alimentos - vou chamá-los de guloseimas, para simplificar - devem mesmo ser 
anunciados com responsabilidade, para não se estimular o consumo excessivo. No âmbito da 
auto-regulamentação, o Conselho Nacional de Auto-Regulamentação Publicitária (Conar) tem, 
como de hábito, cumprido satisfatoriamente a missão de monitorar os anúncios publicitários 
destes produtos e coibir os abusos. Por evidente, contudo, a atuação deste órgão privado não 
exclui a adoção de medidas do Estado orientadas pela mesma preocupação. É oportuníssima, 
portanto, a atenção dada ao assunto pela agência governamental, que recentemente pôs em 
consulta pública uma minuta de regulamento sobre esta matéria.   
 
E o que pretende a Anvisa com o regulamento em gestação? Basicamente, dois objetivos. O 
primeiro, o de tornar obrigatória a veiculação de mensagens de caráter sanitário (frases do 
tipo "o consumo excessivo de sódio aumenta o risco de desenvolver pressão alta e doenças do 
coração") na publicidade para adolescentes e adultos. O segundo, o de proibir a publicidade 
para crianças.   
 
Há alguns obstáculos de ordem jurídica a assinalar. O primeiro diz respeito ao veículo 
normativo. A Constituição Federal fez reserva legal da matéria. Quer dizer, apenas por lei 
federal pode ser disciplinada a publicidade de produtos que induzam a práticas potencialmente 
nocivas à saúde. O papel da Anvisa, como órgão do Poder Executivo, limita-se a subsidiar a 
elaboração de projeto de lei, a ser submetido à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. 
Abrigar a disciplina da publicidade de guloseimas em norma de outra categoria é inequívoco 
desrespeito à Constituição Federal.   
 
Isto pode soar, para alguns, como uma questão menor, de natureza puramente formal e 
desprovida, por isso, de interesse. Deve-se lembrar, contudo, que está em questão, a rigor, 
um dos fundamentos da organização democrática do Estado. Quando a Constituição Federal 
estabelece uma reserva legal, só o Poder Legislativo tem competência para disciplinar o tema 
reservado. Se uma agência governamental baixa normas a respeito, está invadindo o poder do 
Congresso Nacional.   
 
Em relação ao segundo objetivo em particular, os obstáculos jurídicos vão além do respeito à 
harmonia entre os poderes do Estado. Em outras palavras, mesmo a lei não poderia banir a 
publicidade de guloseimas para crianças - não sem antes testar a eficácia de medidas 
educativas. Refiro-me ao que os estudiosos do direito constitucional chamam de princípio da 
proporcionalidade.   
 
Apenas por lei federal pode ser disciplinada a publicidade de produtos que induzam a práticas 
nocivas à saúde 
 
Hoje, ninguém - nem mesmo o mais empedernido liberal - questiona que o interesse público 
deve prevalecer sobre o particular. A prevalência do interesse público, no entanto, implica 
necessariamente restrições à liberdade de uma ou algumas pessoas. É inevitável. Pois bem, se 
assim é, então as restrições à liberdade individual não podem ser mais gravosas do que as 
estritamente necessárias à realização do interesse público. Em outros termos, deve existir uma 
razoável proporção entre o meio empregado (que inevitavelmente restringe a liberdade de 
certas pessoas) e o fim pretendido (que atende ao interesse geral).   
 
A publicidade de guloseimas dirigida às crianças deve mesmo ser objeto de atenção especial. 
Não pode o anunciante aproveitar da deficiência de julgamento dos pequenos para lhes impor 
hábito potencialmente nocivo à saúde. Está certa, assim, a Anvisa em considerar que a 
publicidade de guloseimas não deve usar personalidades queridas das crianças, nem 
personagens do universo infantil; não convém ser veiculada na TV ou rádio em certos 
horários; não pode se valer de campanhas de distribuição de brindes ou prêmios; e não tem 
lugar em escolas de ensino infantil ou fundamental.   



Mas o completo banimento da publicidade de guloseimas direcionada às crianças é medida 
desproporcional em vista da finalidade pretendida. A solução juridicamente válida é o 
aproveitamento da força da publicidade para a veiculação de mensagens educativas, e não 
somente por meio de frases descontextualizadas e burocráticas, que rapidamente perdem 
significado. O banimento da publicidade passaria a ser compatível com o princípio da 
proporcionalidade apenas se, com o tempo, mostrarem-se ineficazes tais medidas educativas 
na redução do consumo nocivo à saúde.   
 
A maioria dos países aposta na publicidade como instrumento de educação. Na França, por 
exemplo, o Código de Saúde Pública obriga a veiculação de mensagens de caráter sanitário 
nos anúncios de guloseimas. Mas permite que o anunciante se exonere dessa obrigação, 
mediante o pagamento de contribuição ao Instituto Nacional de Prevenção e Educação para a 
Saúde (Inpes), equivalente a 1,5% de seus gastos anuais com publicidade. Naquele país, a lei 
vale-se, portanto, exclusivamente de instrumentos educativos.   
 
Na verdade, se não ensinarmos os pais a terem hábitos alimentares saudáveis e transmiti-los 
modelarmente aos filhos, a mera proibição da publicidade será insuficiente para preservar os 
brasileirinhos dos malefícios do consumo excessivo de guloseimas. Contra o mau exemplo dos 
pais nenhuma proibição do governo será eficiente.   
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