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A presente nota tem por objetivo analisar os aspectos legais e éticos que envolvem algumas questões a 
respeito das propostas que tramitam no Congresso Nacional e na ANVISA no tocante à criação de 
novas regras para as propagandas voltadas ao público infantil ou que, de qualquer forma, possa atingi-
lo. Tais propostas fizeram parte das discussões do IV Congresso Brasileiro de Propaganda realizado no 
mês de julho em São Paulo. Essas mudanças abordam temas muito complexos que envolvem as 
relações de consumo a serem atingidas, a posição de entidades que defendem os interesses do público 
infanto-juvenil, o exercício do poder familiar e demais atribuições que a legislação civil confere aos 
pais ou responsáveis quanto às crianças e aos adolescentes. 

Embora o trabalho desenvolvido por entidades que visam à proteção do público infanto-juvenil mereçam o 
prestígio e apoio da sociedade, é necessário analisar com muito cuidado as medidas e argumentos que esses 
grupos apóiam em prol dessa proteção. Em muitos casos, apoiar a intromissão do poder estatal em áreas que 
dizem respeito exclusivamente ao núcleo familiar e ao poder familiar exercido pelos pais pode ser uma medida 
desastrosa uma vez que se abre espaço para que as autoridades sintam-se cada vez mais aptas a invadirem as 
esferas das escolhas particulares, ampliando a atuação estatal para o campo religioso, artístico e cultural, 
entre outros.  

Um exemplo típico de ameaça às liberdades individuais por parte do Estado é o Projeto de Lei 29/07 que 
consiste numa intromissão do poder estatal na capacidade de escolha do indivíduo quanto ao acesso às 
informações obtidas através da TV paga. É um princípio básico de direito do consumidor, previsto no artigo 6º, 
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inciso II do CDC, a liberdade de escolha nas contratações de serviços. Se o cidadão paga por um serviço de 
acesso à informação e cultura é de se entender que, nada mais justo, ele tenha a liberdade de selecionar o tipo 
de informação que está adquirindo. Assim, se este indivíduo quiser optar por comprar apenas canais 
estrangeiros ao contratar o serviço de TV por assinatura, ele tem todo o direito de efetuar tal escolha, da  

 

mesma forma que um cidadão que compra uma edição de uma revista, livro ou jornal produzido no exterior e 
importado pelo Brasil. 

Todavia esse não é o entendimento de alguns parlamentares que acreditam caber ao Estado a escolha da 
comunicação e a informação pela qual o indivíduo está pagando, impondo-lhe a aquisição de metade de canais 
brasileiros e 10% de programação brasileira em canais estrangeiros na contratação do serviço de TV a cabo. 
Toda essa intromissão na liberdade de escolha é feita em nome de um pseudo-prestígio da cultura nacional1.  

Até que ponto o Estado pode controlar as informações adquiridas e escolhidas pela sociedade? Essa exigência 
pode ser estendida para outros veículos ou fontes de informações? Esse raciocínio permite avançar o controle 
para os livros, jornais e revistas estrangeiros? Talvez, no futuro estas fontes também sejam obrigadas a 
incluírem encartes nacionais com conteúdo exclusivamente brasileiro em suas edições se esse raciocínio 
totalitário continuar avançando entre os legisladores. Prestígio à cultura nacional ou censura?  

Os acontecimentos recentes, durante a realização dos jogos olímpicos na China, fornecem uma noção 
assustadora do que significa o poder público avançar ilimitadamente no controle de informações. Situações 
absurdas como a ocultação de atendimento médico aos atletas que se feriram em competição e a total 
ausência de informações sobre o estado de saúde de um deles, demonstram a que ponto o totalitarismo e o 
autoritarismo estatal podem chegar. 

                                                 
1
 Pseudo-prestígio porque o projeto de lei limita a programação nacional determinando que somente a produção cultural brasileira dos 

últimos cinco anos seja exibida, restringindo a exibição de produções mais antigas. Esta  limitação impede que filmes de grandes 

artistas e diretores brasileiros  consagrados pelo público e pela crítica, tais como O Pagador de Promessas, façam parte da 

programação. 

 Aliás, as emissoras de TV nacionais  já estão se organizando em grandes grupos para “ratearem” o espaço na TV a cabo conforme 

noticiou a Folha de São Paulo em 25/08/8. 
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Assim, deve-se analisar cuidadosamente e com muitas ressalvas as propostas e projetos que permitem a 
interferência do poder público nas relações que dizem respeito às escolhas dos consumidores a fim de se 
determinar os limites da atuação do poder estatal. 

 

Quanto aos projetos que envolvem a publicidade dirigida ao público infantil destacam-se, como já se disse, o 
da ANVISA e o Projeto de Lei 5921/01.  

A ANVISA, através de consulta pública, coloca em votação a sua proposta de estabelecer uma 
resolução ( ato administrativo e que não pode sobrepor-se à lei)  no sentido de limitar a publicidade de 
alimentos com as seguintes restrições: a) proibir a divulgação de brindes voltados a crianças e 
condicionados à compra de alimentos, assim como a distribuição de amostras grátis; 2) determinar 
que a publicidade traga alertas, como "O consumo excessivo de açúcar aumenta o risco de 
desenvolver obesidade"; e3) limitar a propaganda no rádio e na TV entre as 21h e as 6h2. 
A Câmara de Deputados através da Comissão de Defesa do Consumidor, por sua vez, aprovou a 
proibição de qualquer tipo de publicidade e de comunicação mercadológica dirigida à criança, em 
qualquer horário e por meio de qualquer suporte ou mídia, seja de produtos ou serviços relacionados à 
infância ou relacionados ao público adolescente e adulto(??!!)( grifos nossos).  
A proposta que faz parte do substitutivo da deputada Maria do Carmo Lara (PT-MG) ao Projeto de Lei 
5921/01, do deputado Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR), estabelece que a publicidade e a comunicação 
mercadológica dirigida à criança é aquela que se vale, dentre outros, de algum dos seguintes 
atributos: linguagem infantil, efeitos especiais e excesso de cores; trilhas sonoras de músicas infantis 
ou cantadas por vozes de criança; representação de criança; pessoas ou celebridades com apelo ao 
público infantil; personagens ou apresentadores infantis; desenho animado ou de animação; bonecos 
ou similares; promoção com distribuição de prêmios ou de brindes colecionáveis ou com apelos ao 
público infantil; e promoção com competições ou jogos com apelo ao público infantil.3Além dessas 
vedações, o projeto de lei 5921/01 prevê a proibição, ainda, de qualquer tipo de publicidade quinze 
minutos antes e depois da exibição de programas infantis ou daqueles em que a maioria da 
audiência seja de público infantil ou jovem. Proíbe, ainda, a participação de crianças em qualquer 
modalidade de publicidade ou merchandising (exceto em campanhas de utilidade pública).  

                                                 
2 Fonte: www.adnews .com.br acesso em 04/o8/08 
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 http://www2.camara.gov.br/homeagencia/materias.html?pk=124768 
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De acordo com a concepção dos autores do Projeto de Lei 5921/01 a comunicação mercadológica a 
ser objeto de restrições abrange, dentre outros, a própria publicidade, anúncios impressos, comerciais 
televisivos, "spots" de rádio, "banners" e "sites" na internet, embalagens, promoções, 
"merchandising" e disposição dos produtos nos pontos de vendas. 
Uma das finalidades dessa proposta, de acordo com os parlamentares que defendem a idéia, é a de 
evitar a cultura do consumismo excessivo (sic) entre as crianças e adolescentes. 
Assim, enquanto um órgão do Poder Executivo procura criar dispositivos legais sobre temas que não 
tem autorização legal para regular, alguns membros do Poder Legislativo procuram imiscuir-se em 
situações da vida social que envolvem relações que dizem respeito exclusivamente ao núcleo familiar 
incluindo-se aí a educação, gostos e preferências em matéria de consumo. 
Essa manifestação de representantes dos poderes estatais no sentido de absorverem o controle, via 
administração pública, das relações sociais, revelam traços de um poder público que está à caminho do 
totalitarismo. 
Segundo Celso Ribeiro Bastos 4 o Estado Totalitário caracteriza-se por absorver no seu seio todas as 
manifestações da vida social, e até mesmo, individual. Nada lhe é estranho. Em tudo se imiscui. Desde 
o poder político até o econômico e o social, passando pelo exercício das profissões, pela adoção da 
religião, pelo desenvolvimento cultural e artístico, pela vida familiar, pela organização do lazer do 
indivíduo e dos seus gostos e preferências em matéria de moda, nada refoge à sua competência. 
Assim, presente nota tem a finalidade de elencar algumas contribuições para os debates que envolvem 
essas questões. 
 
1.Aspectos Jurídicos das Propostas Apresentadas pela ANVISA. 

A Constituição Federal que é o documento no qual se localizam as normas estruturadoras do Estado, tem 
como atributo ser o fundamento de validade de todas as normas jurídicas a serem criadas no sistema de 
direito brasileiro. Uma interpretação sistemática desse importante Estatuto Legal permite a averiguação da 
constitucionalidade das novas regras propostas tanto pela ANVISA como pelo Projeto de Lei 5921/01. 

Segundo o disposto no artigo 5º, inciso II, da Lei Maior, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer 
alguma coisa senão em virtude de lei. Citado dispositivo, arrolado entre os direitos e garantias individuais dos  

                                                 
4
 Dicionário de Direito Constitucional- Saraiva 1994- pág.68 
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cidadãos, estabelece o princípio da legalidade como uma das limitações da atuação do Poder Público. Dessa 
forma, somente do Poder Legislativo, entidade onde se encontram as pessoas eleitas pela população para 
criarem direitos e deveres para a sociedade, pode emanar regra que venha a alterar prerrogativas e 
obrigações a serem estabelecidas para essa mesma sociedade. 

Em que pese a preocupação da ANVISA com o consumo de produtos eventualmente inadequados à saúde do 
menor, na qualidade de entidade da administração pública e, portanto, integrante do poder executivo e não 
do legislativo, não pode, esse órgão, através de Resolução que consiste em ato eminentemente 
administrativo, ultrapassar os limites estabelecidos pela Constituição Federal.  

O fundamento de validade dos atos administrativos é a lei. Ao poder Executivo, compete, como a sua própria 
denominação estabelece, executar, isto é, aplicar a lei. Portanto, a edição de Resolução no sentido de criar 

novas regras ( inovar na ordem jurídica)  para a propaganda de alimentos requer edição de lei que 
previamente a autorize a regular o assunto. A ausência de autorização legal caracteriza ato de flagrante 
inconstitucionalidade por parte da ANVISA. 

O art.220 da Constituição Federal estabelece que a competência legislativa para regular a comunicação social 
pertence à União. Essa competência legislativa é exercida pelo Congresso Nacional. À ANVISA, entidade da 
administração pública, cabe a execução da lei desde que esta contemple situações que digam respeito à sua 
área de atuação ( vigilância sanitária) . Assim, não cabe ao órgão executivo a função de alterar a essência das 
relações jurídicas no sentido de criar, restringir ou extinguir direitos. O ato de uma esfera do Poder Executivo 
de extrapolar os limites de sua competência tentando criar regras de conduta para a sociedade constitui grave 
ameaça ao Estado de Direito. 

Para validar a resolução de regulamentar assuntos sobre os quais ainda não tem competência atribuída por lei 
para administrar, a ANVISA submete a sua proposta a consulta pública. Embora a consulta desempenhe um 
papel democrático, ela não pode ter o condão de validar atos de autoridade administrativa que ultrapassem os 
limites de seus poderes e o seu âmbito de atuação. 
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1.1 As propostas de radicalização por parte de alguns setores da sociedade. Interpretações da legislação 

atual. 

As entidades que procuram defender os interesses das crianças e adolescentes responderam à consulta 
pública e sugeriram  a adoção, por parte das autoridades, de regras mais rigorosas para a questão como, por 
exemplo, a de incluir no rol dos proibidos, para anúncios alimentícios, o desenho, a animação e a publicidade 
testemunhal. Essas entidades, ainda que involuntariamente, acabam tolerando o abuso de autoridade e 
contribuindo para que a ilegalidade e a inconstitucionalidade se concretizem em nosso ordenamento jurídico. 

Assim, os argumentos legais e as propostas de endurecimento das regras para a publicidade infantil 
apresentadas à ANVISA por algumas dessas entidades5 são discutíveis. 

A título de exemplo, será analisada uma das propostas que é aquela que entende que o princípio da 
identificação publicitária previsto no Código de Defesa do Consumidor (CDC)6proíbe a publicidade para as 
crianças ( o indivíduo de até 12 anos) uma vez que pesquisas demonstram que estas não têm condições de 
entender as mensagens que lhes são dirigidas. De acordo com esse raciocínio, a entidade autora da sugestão, 
argumenta que, uma vez que o art.37, do mesmo Código, classifica como propaganda abusiva aquela que 
explora a deficiência de julgamento e a ingenuidade da criança, deve-se concluir que a legislação de defesa do 
consumidor proíbe a propaganda dirigida para a criança. 

Fundamentando-se nesse raciocínio questionável, a entidade, em resposta à consulta pública da ANVISA, 
sugere critérios mais rigorosos do que os propostos pelo Poder Público no que se refere à publicidade de 
produtos alimentícios.7 

 

                                                 
5
Ver resposta do Projeto Criança e Consumo do Instituto Alana à referida consulta : 

http://www.criancaeconsumo.org.br/imprensa_anvisa_integra.html ( acesso em 21/08/08) 

  

6 Art. 36 do Código de Defesa do Consumidor: A publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor, fácil e imediatamente a 
identifique como tal. 
7
 Ver resposta do Projeto Criança e Consumo do Instituto Alana à referida consulta : 

http://www.criancaeconsumo.org.br/imprensa_anvisa_integra.html ( acesso em 21/08/08) 
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A preocupação das ONGS com a qualidade da alimentação do público infantil muitas vezes as levam a 
adotarem posturas muito severas e interpretações literais e estritas da lei que podem conduzir as autoridades 
a um entendimento equivocado da aplicabilidade das normas jurídicas. 

A interpretação literal ou gramatical8 da lei é aquela em que a análise de um determinado dispositivo legal é 
feita isoladamente e sem a preocupação de se averiguar a sua relação com o sistema jurídico no qual está 
integrada. É uma interpretação pouco profunda e, essa forma de entendimento, muitas vezes, leva o 
intérprete a erro uma vez que os vocábulos que fazem parte de uma disposição legal podem ser vagos ou 
ambíguos e necessitam de uma inserção no sistema de direito para que se possa compreender o real sentido, 
conteúdo e alcance das normas jurídicas. Tanto é assim, que, em casos onde essa forma de interpretação deve 
ser aplicada, o próprio legislador, ao elaborar a lei, excepciona a sua interpretação, condicionando-a a forma 
literal ou gramatical. Exemplo: art.111 do Código Tributário Nacional que determina que a concessão de 
isenção de tributos deve ser interpretada restritivamente de forma literal ou gramatical9. 

As concepções modernas dos cientistas do Direito são no sentido de que os dispositivos legais devem ser 
interpretados de forma sistemática, ou seja  a técnica na qual se considera o sistema no qual se insere a 
norma, relacionando-a com outras normas concernentes ao mesmo objeto. É uma técnica de apresentação de 
atos normativa, em que o hermeneuta relaciona uma norma a outras até vislumbrar-lhe o sentido e o alcance. 
É preciso lembrar que uma das tarefas da ciência jurídica consiste em, exatamente, estabelecer as conexões 
sistemáticas entre as normas.10Assim, tanto para o entendimento como para a aplicação da legislação por 
parte de autoridades administrativas e judiciais, a técnica que deve predominar é a da interpretação 
sistemática.  

 

 

 

                                                 
8
 A expressão popular adequada seria “ ao pé da letra”. 

9
 Cf. Fabretti, Láudio Camargo: Direito Tributário Aplicado. Ed. Atlas 2006- pág 53  

10
 Cf. Diniz, Maria Helena: Dicionário Jurídico. Vol II. Ed. Saraiva 1998- págs 888 e 889 
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Nesse sentido, leciona Karl Engish11: Quanto mais compreensiva e subtil se torna a legislação, maiores são as 
exigências postas pela reunião e conjugação das partes que integram a norma jurídica a fim de se lograr um 
domínio mental das leis. O jusfilósofo STAMMLER cita essa frase: “Quando alguém aplica um artigo do Código 
aplica todo o Código”. Podemos considerar esta tese como um pequeno exagero. Todavia ela põe em evidência 
a unidade da ordem jurídica, a qual no nosso contexto se traduz em que as premissas maiores jurídicas têm de 
ser elaboradas a partir da consideração de todo o Código e, mais ainda, socorrendo-nos também de outros 
Códigos ou leis. Partimos do suposto de que as regras de um ordenamento contêm um complexo homogêneo e 
harmònicamente solidário de pensamentos jurídicos. 

Assim, interpretando-se o sistema de direito como um todo e não isoladamente, é possível afirmar que, o CDC, 
de forma alguma, proíbe a publicidade dirigida à criança. Uma análise sistemática do CDC feita com o objetivo 
de integrar as suas regras entre si e com as demais normas que compõem o sistema de direito positivo 
brasileiro permite ao intérprete chegar à conclusão que esse diploma legal não proíbe a propaganda dirigida 
ao público infantil.  

Uma vez que o próprio CDC dispõe que a publicidade que explora a deficiência de julgamento e ingenuidade 
da criança é abusiva, percebe-se que o legislador criou uma categoria de publicidade irregular: a que se 
aproveita da ingenuidade da criança. Esta forma de publicidade dirigida à criança é proibida, as demais não. É 
uma interpretação muito superficial e restrita afirmar que toda publicidade dirigida à criança tem o intuito de 
abusar da confiança do menor.  

Em seu artigo 37, o CDC arrola uma série de situações que caracterizam publicidades irregulares: a enganosa 
que consiste em qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou 
parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor 
a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros 
dados sobre produtos e serviços; a abusiva que pode ser a discriminatória de qualquer natureza, a que incite à 
violência, explore o medo ou a superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e inexperiência 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.  

 

                                                 
11

 Introdução ao Pensamento Jurídico- 94 e 95. Tradução do original alemão intitulado Einführung in das Juristische Denken- Edição da 

Fundação Calouste Gulbenkian- Lisboa 1964 
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Se a linha de raciocínio defendida pela entidade fosse seguida literalmente, chegar-se-ia a conclusão que a 
publicidade que diga respeito à natureza, características, qualidade, quantidade, origem e preço de produtos 
ou serviços também estaria proibida o que de forma alguma é verdade. O que está proibida é a publicidade 
que seja enganosa quanto a esses aspectos dos produtos ou serviços apresentados, ou seja: a legislação criou 
uma categoria de publicidade sobre produtos ou serviços que é proibida: a publicidade enganosa. 

Quanto à afirmação de que a criança não tem condições suficientes para entender a mensagem publicitária e 
que tal fato por si só já determina a proibição de propaganda dirigida ao público infantil, a entidade parece 
esquecer que não apenas as crianças podem deixar de entender uma mensagem publicitária. Qualquer 
indivíduo que tenha algum impedimento de qualquer natureza, seja por dificuldades mentais, por falta de 
instrução, por não entender direito o nosso idioma, etc pode deixar de entender o conteúdo e o sentido de 
uma mensagem publicitária. As pessoas que não tem capacidade de discernimento e, que eventualmente, 
possam ser prejudicadas economicamente por algum ato praticado na vida civil são tuteladas pelo Código 
Civil.O citado Código classifica como relativamente ou absolutamente incapazes: os menores de 16 anos e os 
maiores de 16 e menores de 18 anos; os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário 
discernimento; os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade; os ébrios habituais, 
os viciados em tóxicos, e os que, por deficiência mental, tenham o discernimento reduzido; os excepcionais, 
sem desenvolvimento mental completo e os pródigos.  

Justamente porque falta discernimento aos incapazes é que o Código Civil os impede e exercer 
qualquer ato da vida civil sem a respectiva representação ou assistência dos pais ou responsáveis. O 
Direito não reconhece qualquer ato praticado por eles sem o acompanhamento dos pais ou 
responsáveis. Portanto, a criança, o adolescente e os incapazes em geral, adquirem produtos ou 
serviços sob a responsabilidade de seus pais ou representantes legais. 
 
Prosseguindo-se na interpretação sistemática, tem-se que o Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA), além de regular as responsabilidades da família e da sociedade  em relação aos menores, 
estabelece em seu art. 79 : 

Art. 79. As revistas e publicações destinadas ao público infanto-juvenil não poderão conter ilustrações, 
fotografias, legendas, crônicas ou anúncios de bebidas alcoólicas, tabaco, armas e munições, e deverão 

respeitar os valores éticos e sociais da pessoa e da família. 

 

Assim, o citado diploma legal não proíbe a propaganda dirigida ao público infantil, mas sim, limita o seu campo 
de licitude.  
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Além disso o ECA estabelece que : 

Art. 71. A criança e o adolescente têm direito a informação, cultura, lazer, esportes, diversões, espetáculos e 

produtos e serviços que respeitem sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. 

Portanto, a publicidade dos produtos e serviços destinados ao público infanto-juvenil deve ser feita 
acompanhada das devidas advertências sobre as suas características o que não significa proibir essa forma de 
comunicação  

Destarte, sistematizando-se as normas que regulam a comunicação dirigida à criança e ao jovem, torna-se 
evidente que a publicidade não é proibida, mas, sim, permitida, desde que observe as restrições legais que 
delimitam o campo de atuação do anunciante. Ele não está proibido de anunciar, ele tem o direito de anunciar 
seus produtos ou serviços desde que atue dentro dos contornos desse mesmo direito. 

Além das restrições legais que permitem definir a abrangência do direito de anunciar produtos ou serviços que 
venham a atingir a criança e o jovem, existem as restrições éticas previstas pelo Conselho Nacional de Auto-
Regulamentação Publicitária (CONAR), cuja formação é feita em grande parte por pessoas aptas para 
analisarem o impacto da publicidade junto aos consumidores.  

Com a finalidade de zelar pela comunicação comercial, o CONAR criou o Código Brasileiro de Auto-
Regulamentação Publicitária que em sua seção11 estabelece uma série de regras para os anúncios que possam 
atingir as crianças e os jovens. 

Assim, o art. 37, inciso II estabelece que : 

Quando os produtos forem destinados ao consumo por crianças e adolescentes seus anúncios deverão: 

 
a) procurar contribuir para o desenvolvimento positivo das relações entre pais e filhos, alunos e professores, e 
demais relacionamentos que envolvam o público-alvo; 

b) respeitar a dignidade, ingenuidade, credulidade, inexperiência e o sentimento de lealdade do público-alvo; 

c) dar atenção especial às características psicológicas do público-alvo, presumida sua menor capacidade de 
discernimento; 
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d) obedecer a cuidados tais que evitem eventuais distorções psicológicas nos modelos publicitários e no 
público-alvo; 

e) abster-se de estimular comportamentos socialmente condenáveis. 

§ 1º 
 
Crianças e adolescentes não deverão figurar como modelos publicitários em anúncio que promova o consumo 
de quaisquer bens e serviços incompatíveis com sua condição, tais como armas de fogo, bebidas alcoólicas, 
cigarros, fogos de artifício e loterias, e todos os demais igualmente afetados por restrição legal. 

§ 2º 

O planejamento de mídia dos anúncios de produtos de que trata o inciso II levará em conta que crianças e 
adolescentes têm sua atenção especialmente despertada para eles. Assim, tais anúncios refletirão as restrições 
técnica e eticamente recomendáveis, e adotar-se-á a interpretação a mais restritiva para todas as normas aqui 
dispostas. 

Nota: Nesta Seção adotaram-se os parâmetros definidos no art. 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente 
(Lei nº 8.069/90): “Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade 
incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade.” 

Além disso, no Anexo H, onde são estabelecidas as regras éticas sobre a propaganda de alimentos em geral, o 
CONAR determina que : 

 

Quando o produto for destinado à criança, sua publicidade deverá, ainda, abster-se de qualquer estímulo 
imperativo de compra ou consumo, especialmente se apresentado por autoridade familiar, escolar, médica, 
esportiva, cultural ou pública, bem como por personagens que os interpretem, salvo em campanhas 
educativas, de cunho institucional, que promovam hábitos alimentares saudáveis. 

Apesar de todos os contornos legais e éticos da propaganda dirigida ao público infantil algumas entidades não 
estão satisfeitas e pretendem banir o direito de anunciar do sistema de direito brasileiro.  

Além de atentar contra o direito à livre iniciativa, contra o direito do consumidor à informação adequada e 
clara sobre produtos ou serviços anunciados e demais direitos constitucionalmente atribuídos aos cidadãos, 
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invadir a esfera do poder familiar e dar margem ao totalitarismo estatal, essas proibições trazem outras 
conseqüências prejudiciais à sociedade.  

Muitas vezes o Estado não tem o controle sobre os atos ilegais que decorrem da simples proibição da 
divulgação de um produto ou serviço. É o que acontece com a indústria do cigarro. Tal afirmação é 
comprovada por dados do Euromonitor que demonstram que, muitas vezes, a proibição de propaganda 
facilita o ingresso de várias empresas clandestinas no território onde há a proibição, pois elimina 
barreiras a esse ingresso o que, por sua vez, diminui o preço do produto e aumenta o consumo: Illicit 
trade of cigarettes is still a big problem in Brazil despite recent efforts by the Brazilian authorities to 
reduce the illegal market. Combined efforts by the Federal Police and the Federal Revenue Services in 
2006 reduced the illegal market by 3% in 2006. However, the illegal market still represented 
approximately 29% of the market in 2006, corresponding to 38 billion cigarettes and approximately 
R$1.4 billion in tax evasion. One of the biggest achievements of the authorities in 2006 was the 
shutting down of Sudamax, the third biggest tobacco company in the Brazil. Sudamax owned the 
Paraguayan-based factory Tabacalera Sudan, which for years manufactured cheaper cigarettes which 
were taken across the border to Brazil illegally and sold easily on the streets. Sudamax, however, 
found a new way of swindling the authoritie s by only keeping a virtual factory in Paraguay. 
Tabacalera Sudan was supposed to be the manufacturer of the brand US Mild,but in reality this brand 
was apparently manufactured by Sudamax in São Paulo, allegedly for exportation purposes, thus 
avoiding payment of many taxes. However, US Mild ended up being distributed in theinternal market 
with fake authenticity seals. 
 
 
• The story of Sudamax is by no means special in Brazil. In 2006, the federal revenue agency ordered 
the closure of nine of the 16 tobacco companies. Even though illegal cigarettes also enter the Brazilian 
market from China and Uruguay, Paraguay has always been the main entry-point of these cigarettes. 
Paraguayan tobacco producers have supplied low quality products to the Brazilian black market for 
years. Before the Brazilian government started its efforts to reduce cigarette smuggling, Paraguay saw 
a spectacular increase in the number of cigarette factories on its territory. Within ten years its number 
of factories jumped from three to thirty-nine. Many people believe that the problem lies in the fact that 
the Paraguayan government has no incentive to eliminate such illegal activities due to job creation 
and high amounts of money involved. 
• Besides the efforts by the Federal Police and the Federal Revenue Services, the government has 
adopted other strategies to stop illegal trading of tobacco products in Brazil. One of them was the 
insertion of stamps, mandatory text and bar codes on cigarette packs to help consumers distinguishing 
legal from illegal merchandise. Another effort related to the creation of institutions like ETCO, which 
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pursues a fair competitive environment and educates consumers about the potential risks involved in 
buying products that do not comply with ANVISA's regulations or sanitary control.12 

Outro exemplo típico é o caso da proibição de propaganda de medicamentos de venda controlada. Em vez de 
se delimitar o campo de atuação desse tipo de propaganda, ela é proibida. Não se questiona, aqui, a 
conveniência ou não da proibição para a saúde pública, mas sim a sua eficácia.Notícias recentes denunciam a 
ação de laboratórios no sentido de oferecerem benefícios aos médicos para que estes receitem medicamentos 
de sua fabricação. Segundo reportagem da Revista Época13 o  responsável por esse convencimento, na maior 
parte dos casos, é o representante da indústria. Ele usa métodos explícitos - amostras grátis, folhetos 
explicativos, brindes baratos como canetas e termômetros - e outros nem sempre confessáveis - convites para 
viagens para o médico e a esposa, equipamentos para o consultório etc. A bajulação aos médicos até poderia 
ser considerada uma prática aceitável, inerente a uma atividade comercial como tantas outras, se a sociedade 
soubesse o quanto paga por isso e de que forma ela pode fazer mal à saúde. Não restam dúvidas que o repasse 
desses custos é feito no preço dos medicamentos. A quem cabe o controle dessa irregularidade? Ao 
profissional da área médica que seja sério, ético e competente uma vez que a administração pública não 
consegue controlar essas modalidades de anúncios. 

 

A revista da Folha de São Paulo noticiou, na sua edição de 24/08/08, que a venda de pacotes turísticos 
associados à cirurgia plástica está sob investigação do Conselho Regional de Medicina. A oferta de 
intervenções cirúrgicas, via Internet e previamente agendadas por agentes de viagens deverá ser proibida pelo 

Conselho. 

No ano de 2006, quiosques em shoppings centers vendiam cirurgias plásticas à prestação o que obrigou o 
Conselho Regional de Medicina a abrir sindicância contra os médicos envolvidos14. Questionável a eficácia do 
controle do Estado, uma vez que os anúncios dessas categorias de produtos ou serviços são proibidos. O 
controle tem sido feito pela própria sociedade, ou seja, pela auto-regulação. 

2. A proposta do Legislativo: A intromissão do Projeto de Lei 5921/01 na esfera do poder familiar. 

                                                 
12 Euromonitor International : Country Sector Briefing October 2007- págs 3 e 4 
13

 http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EDR80010-8055,00.html 

14
 ACOESP - Onlinecirurgiaplastica.htm acesso em 24/08/08. 
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Como se disse no início da presente nota, muitas vezes os representantes da população que deveriam 
preservar pela segurança jurídica e certeza do direito, ao elaborarem as leis, não têm a atenção de preservar 
os direitos constitucionalmente garantidos aos cidadãos. 

É certo que ao Estado cabe zelar pelo interesse da coletividade e na busca da satisfação do interesse público, o 
Poder Público pode exigir vários comportamentos da sociedade. Porém, é necessário que estas exigências 
estejam subordinadas as prerrogativas asseguradas à sociedade pela na Lei Maior.  

Assim, o art.226 da Constituição estabelece que  

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. 

...§ 4º - Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus 
descendentes. 

§ 5º - Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela 
mulher. 

 
Os direitos e deveres destes em relação aos filhos estão previstos na legislação civil que descreve quais 
são as atribuições dos pais no que tocante educação dos menores através do exercício do poder 
familiar. Assim, o novo Código Civil regula em seus artigos 1634 a 1638 o exercício do que a 
legislação anterior denominava pátrio poder e, hoje, denomina poder familiar: 
 
DO EXERCÍCIO DO PODER FAMILIAR 
 
Art. 1.634. Compete aos pais, quanto à pessoa dos filhos menores: 
I – dirigir-lhes a criação e educação; 
II – tê-los em sua companhia e guarda; 
III – conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para casarem; 
IV – nomear-lhes tutor por testamento ou documento autêntico, se o outro dos pais não lhe sobreviver, 
ou o sobrevivo não puder exercer o poder familiar; 
V – representá-los, até aos dezesseis anos, nos atos da vida civil, e assisti-los, após essa idade, nos 
atos em que forem partes, suprindo-lhes o consentimento; 
VI – reclamá-los de quem ilegalmente os detenha; 
VII – exigir que lhes prestem obediência, respeito e os serviços próprios de sua idade e condição. 
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DA SUSPENSÃO E EXTINÇÃO DO PODER FAMILIAR 
Art. 1.635. Extingue-se o poder familiar: 
I – pela morte dos pais ou do filho; 
II – pela emancipação, nos termos do art. 5o, parágrafo único; 
III – pela maioridade; 
IV – pela adoção; 
V – por decisão judicial, na forma do artigo 1.638. 
 
Art. 1.637. Se o pai, ou a mãe, abusar de sua autoridade, faltando aos deveres a eles inerentes ou 
arruinando os bens dos filhos, cabe ao juiz, requerendo algum parente,ou o Ministério Público, adotar 
a medida que lhe pareça reclamada pela segurança do menor e seus haveres, até suspendendo o 
poder familiar, quando convenha. 
Parágrafo único. Suspende-se igualmente o exercício do poder familiar ao pai ou à mãe condenados 
por sentença irrecorrível, em virtude de crime cuja pena exceda a dois anos de prisão. 
 
 
Art. 1.638. Perderá por ato judicial o poder familiar o pai ou a mãe que: 
I – castigar imoderadamente o filho; 
II – deixar o filho em abandono; 
III – praticar atos contrários à moral e aos bons costumes; 
IV – incidir, reiteradamente, nas faltas previstas no artigo antecedente. 
 
Se ao poder familiar cabe a decisão sobre atos como o casamento, a emancipação e administração de 
bens de menores, como pode o Estado querer interferir na educação das crianças e adolescentes no que 
se refere às informações sobre as características de produtos ou serviços que são adquiridos pelos pais 
ou com o consentimento destes? O Estado entende que os pais têm capacidade para escolherem quem 
vai cuidar de seus filhos na sua ausência, em caso de morte e que não têm capacidade para controlar o 
que os deputados denominam consumismo excessivo?  O próprio Código Civil e o ECA não permitem 
a intromissão do Estado na vida familiar sem que tal ato tenha sido solicitado por um parente ou 
promotor de justiça. A apreciação do conflito deverá ser feita por um juiz especializado. Como pode o 
Estado querer controlar relações de consumo dentro da esfera familiar? 
 
Muitas vezes os veículos de comunicação apresentam programas onde crianças assumem posturas de 
adultos e, principalmente, meninas com performances erotizadas imitando as “tiazinhas”, “mulheres 
melancias” e outras figuras em destaque na mídia. Não seria muito mais saudável e coerente com a 
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infância se estas crianças estivessem assistindo comunicações dirigidas ao público infantil? Se essas 
crianças tivessem exercendo o seu direito ao lazer, à diversão e à informação que a Constituição e o 
ECA lhe asseguram, brincando com o que faz parte do universo infantil, ou seja, seus brinquedos, isto 
não seria mais adequado? 
 
Cabe aos pais decidirem se um determinado brinquedo, produto ou serviço pode ou não ser utilizado 
pelos seus filhos, se estes devem ou não consumir refrigerantes, salgadinhos, chocolates, etc. Se as 
crianças e adolescentes vão ou não saber quais as características de um pacote de viagem para a 
Disney não parece ser um assunto de utilidade pública no qual o Estado possa interferir em benefício 
da coletividade. Os legisladores parecem esquecer que existem brinquedos educativos, bons livros e  
 
revistas infantis, que merecem ser anunciados, conhecidos, divulgados, etc. Além destes existem os 
brinquedos, livros e revistas e demais produtos e serviços que se destinam ao lazer das crianças. O 
lazer é um direito assegurado pelo ECA e pela Constituição à toda criança e à todo adolescente.Por que  
 
Vedar informações sobre as características, propriedades, preço, origem e qualidades dos produtos e 
serviços destinados ao lazer e à diversão?  
 
O Estado não pode querer interferir nessas escolhas, pois isto significa um avanço imoderado do 
totalitarismo.  
 
A proposta do projeto de lei citado é tão radical que suas proibições não se restringem aos anúncios 
destinados ao público infanto-juvenil mas também aos adultos caso as mensagens possam atingir os 
menores. Para isso vedam a veiculação de anúncios com pessoas ou celebridades com apelo ao 
público infantil. Seguindo-se essa linha de raciocínio os jogadores de futebol estariam impedidos de 
anunciarem qualquer produto? Marcas como a Nike não poderiam mais patrocinar jogadores? A LG 
que fabrica celulares, ( portanto produtos que os adolescentes e crianças utilizam com a 

autorização de seus pais) deixaria de patrocinar o time do São Paulo?  
A escolha da educação dos menores quanto ao tipo de relação que estes irão ter com o mercado de 
consumo compete aos seus pais ou responsáveis. 
Uma das atribuições do poder familiar consiste em dirigir a criação e educação dos filhos. Se os pais 
não pretendem controlar a tendência consumista dentro da esfera familiar, ou se a incentivam 
facilitando a aquisição de produtos e serviços destinados às crianças e adolescentes, cabe ao Estado o 
dever de interferir nas relações que compõem o núcleo familiar? Qual o fundamento constitucional 
para isso, uma vez que o Estado só interfere nas esferas de direitos dos particulares para garantir a 
supremacia do interesse público sobre o particular? Qual o bem comum, o interesse supremo que está 
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em questão? A educação sobre o consumo consciente e adequado de produtos e serviços não se faz 
pela omissão, mas, sim pela informação.  
 O Estado só pode interferir na educação dos menores nas hipóteses previstas no art. 1638 do Código 
Civil, isto é se os pais, no exercício do poder familiar castigarem imoderadamente os filhos; deixá-los 
em abandono; praticarem atos contrários à moral e aos bons costumes e incidirem  reiteradamente, 
nessas faltas.  Mesmo assim, a interferência do Estado, através de um juiz, somente poderá ocorrer se 
algum parente ou promotor de justiça requerer essa medida. 
 
A intromissão do Estado na divulgação de informações não pode ser total. 
 
 
 
 
Fazendo-se uma comparação grosseira, seria a mesma coisa que, para se promover o combate à 
pedofilia na Internet esta rede de informações fosse extinta. Ou ainda, se proibisse o acesso de menores 
de 18 anos a toda a rede. 
Assim como a Internet não é a vilã da pedofilia, a propaganda para o público infantil não é a vilã do 
consumo. 
A Internet é fonte de pesquisa, de relações comerciais, de empregos, entretenimento, manutenção de 
comunicação entre amigos e pessoas que estão distantes, etc. Aliás, no tocante ao entretenimento e 
educação existem, na rede, sites e blogs criados por educadores bem como pais e responsáveis por 
crianças (que sabem acompanhar de forma adequada o acesso de seus filhos à rede).  
Se alguém utiliza esse meio de comunicação para fins ilícitos, esta pessoa pode, deve e merece ser 
punida. Acabar com a Internet não acabaria com a pedofilia. 
A comunicação dirigida ao público infantil pode ser fonte de informação, lazer e entretenimento desde 
que feita de forma a não explorar a ingenuidade e a deficiência de julgamento do menor, ou seja, desde 
que não se caracterize como publicidade abusiva conforme previsto no art. 37 do CDC. E, caso isto 
ocorra, o sistema de direito prevê as punições adequadas: multa e imposição de contrapropaganda 
(previstas no art.55, incisos I e XII e 60 do CDC) além da possibilidade de instauração de inquérito 
policial com as respectivas conseqüências criminais estipuladas no art. 67 do CDC.15 
                                                 
15

 Art. 67. Fazer ou promover publicidade que sabe ou deveria saber ser enganosa ou abusiva: 

        Pena Detenção de três meses a um ano e multa. 
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Além disso, existem as restrições éticas do CONAR que, entre outras preocupações, ressalta um 
eventual efeito danoso que o anúncio pode produzir em relação às características psicológicas do 
menor: 

Artigo 37 - Os esforços de pais, educadores, autoridades e da comunidade devem encontrar na publicidade 
fator coadjuvante na formação de cidadãos responsáveis e consumidores conscientes. Diante de tal 
perspectiva, nenhum anúncio dirigirá apelo imperativo de consumo diretamente à criança. E mais: 

 

I – Os anúncios deverão refletir cuidados especiais em relação a segurança e às boas maneiras e, ainda, abster-
se de: 

a) desmerecer valores sociais positivos, tais como, dentre outros, amizade, urbanidade, honestidade, justiça, 
generosidade e respeito a pessoas, animais e ao meio ambiente; 

b) provocar deliberadamente qualquer tipo de discriminação, em particular daqueles que, por qualquer motivo, 
não sejam consumidores do produto; 

c) associar crianças e adolescentes a situações incompatíveis com sua condição, sejam elas ilegais, perigosas 
ou socialmente condenáveis; 

d) impor a noção de que o consumo do produto proporcione superioridade ou, na sua falta, a inferioridade;  

e) provocar situações de constrangimento aos pais ou responsáveis, ou molestar terceiros, com o propósito de 
impingir o consumo; 

f) empregar crianças e adolescentes como modelos para vocalizar apelo direto, recomendação ou sugestão de 
uso ou consumo, admitida, entretanto, a participação deles nas demonstrações pertinentes de serviço ou 
produto; 

g) utilizar formato jornalístico, a fim de evitar que anúncio seja confundido com notícia; 

h) apregoar que produto destinado ao consumo por crianças e adolescentes contenha características 
peculiares que, em verdade, são encontradas em todos os similares; 
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i) utilizar situações de pressão psicológica ou violência que sejam capazes de infundir medo. 

O curioso é que O CONAR surgiu justamente à época em que, durante a ditadura do regime militar, a 
repressão tinha chegado ao ponto de preparar uma série de medidas para censurar a propaganda. A 
entidade conseguiu, brilhantemente, convencer os militares de que a auto-regulamentação consiste em 
um instrumento mais adequado para controlar os excessos na publicidade. 
 
Por uma ironia do destino, hoje, quem pretende avançar cada vez mais no controle das informações 
são, justamente, as pessoas que combateram a opressão típica do regime da ditadura e que chegaram ao 
poder. Tais pessoas entendem que estão no direito de invadir as esferas de direitos dos particulares 
criando propostas tão radicais quanto às dos militares.  
 
A Constituição Federal de 1988 que revogou a Carta autoritária de 1967, dentro de seu conjunto de 
normas programáticas, estabelece como um dos princípios da República Federativa do Brasil construir 
uma sociedade livre, justa e solidária( art. 3º, I). 
Uma sociedade nesses moldes somente poderá se concretizar se os indivíduos que estão no poder 
respeitarem os direitos constitucionalmente garantidos à todos os cidadãos. Direitos estes que, aliás, 
derivam da Declaração Universal dos Direitos Humanos que, como se sabe é fruto de um trabalho da 
ONU no sentido de impedir que o autoritarismo, o totalitarismo e as atrocidades e desrespeitos aos 
indivíduos ocorridos durante a Segunda Guerra Mundial viessem a se repetir. 
Um Estado que caminha para um regime totalitário não avança, mas, sim, retrocede historicamente. 
Impedir tal retrocesso é uma tarefa árdua a ser desenvolvida pela sociedade. 
Segundo Norberto Bobbio esta é uma tarefa que apenas está começando: A quem pretenda fazer um 
exame despreconceituoso do desenvolvimento dos direitos humanos depois da Segunda Guerra 
Mundial, aconselharia este salutar exercício: ler a Declaração Universal e depois olhar em torno de 
si. Será obrigado a reconhecer que, apesar das iluminações antecipadas dos filósofos, das corajosas 
formulações dos juristas, dos esforços dos políticos de boa vontade, o caminho a percorrer ainda é 
longo. E ele terá a impressão de que a história humana, embora velha de milênios, quando 
comparada às enormes tarefas que está diante de nós, talvez tenha apenas começado16. 
 
 
3. Bibliografia 
BASTOS, Celso Ribeiro- Dicionário de Direito Constitucional- Saraiva 1994 

                                                 
16

 A Era dos Direitos.Campus Editora- 1992 págs. 45 e 46. 



 

 
 

NOTA DE DIREITO 
 
 
Nota de responsabilidade do Departamento de Economia e 
Direito da ESPM 

 
  20 

BOBBIO, Norberto- A Era dos Direitos.Campus Editora- 1992  
DINIZ, Maria Helena: Dicionário Jurídico. Vol II. Ed. Saraiva 1998 
ENGISH, Karl: Introdução ao Pensamento Jurídico- Tradução do original alemão intitulado 
Einführung in das Juristische Denken- Edição da Fundação Calouste Gulbenkian- Lisboa 1964 
 
FABRETTI, Láudio Camargo: Direito Tributário Aplicado. Ed. Atlas 2006- pág 53 
 
Euromonitor International : Country Sector Briefing October 2007- págs 3 e 4 
 
Código de Defesa do Consumidor 
 
Constituição da República Federativa do Brasil 
 
Sítios: 
ACOESP - Onlinecirurgiaplastica.htm acesso em 24/08/08. 
http:www.adnews .com.br acesso em 04/o8/08 
http://www2.camara.gov.br/homeagencia/materias.html?pk=124768 
http://www.criancaeconsumo.org.br/imprensa_anvisa_integra.html ( acesso em 21/08/08) 
http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EDR80010-8055,00.html 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
 
 


