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Tramita a passos lentos na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei 5921/01, de autoria do 
deputado Luiz Carlos Hauley (PSDB-PR), que proíbe a publicidade e comunicação 
mercadológica dirigida à criança, em qualquer horário e mídia. Em julho deste ano, o PL 
obteve aprovação na Comissão de Defesa do Consumidor e, posteriormente, seria apreciado 
na Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Caso aprovado, o projeto ainda precisa seguir 
para votação em Plenário.  
 
No entanto, ao invés de seguir em caráter conclusivo para a Comissão de Constituição e 
Justiça o projeto está, atualmente, em análise na Comissão de Desenvolvimento Econômico, 
Indústria e Comércio (CDEIC), a pedido do deputado Lúcio Vale (PR/PA). Após avaliação e 
parecer da comissão, o PL 5921/2001 segue ainda para a Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática.  
 
Para Gilberto Leifert, presidente do Conar (Conselho Nacional de Auto-Regulamentação 
Publicitária), o PL é inconstitucional, já que a Constituição estabelece parâmetros de restrição 
à propaganda. “O entendimento de que vetos à publicidade são excessivos é hoje matéria 
pacífica entre ilustres juristas brasileiros e foi reconhecida publicamente pelo ministro José 
Antonio Dias Toffoli, advogado geral da União, no IV Congresso Brasileiro de Publicidade”, diz 
Leifert. 
 
Na ocasião, durante comissão que discutiu a liberdade de expressão comercial, Toffoli 
reiterou que a Constituição brasileira restringe a propaganda, mas veda qualquer tipo de 
censura. “Propaganda abusiva se repara com indenização e suspensão do ato, mas nunca 
com a proibição”, afirmou no IV Congresso. 
 
De acordo com levantamento do Conar, este ano foram instaurados, aproximadamente, 25 
processos relativos à publicidade direcionada ao público infanto-juvenil. “Não é surpresa o 
baixo número de representações éticas, uma vez que as normas propostas pelo Conar foram 
discutidas longamente com autoridades, agências de publicidade e anunciantes dos diferentes 
segmentos”, explica Leifert. 
 
Legalidade 
 
Ainda assim, para o Instituto Alana (ONG que defende os direitos das crianças e 
adolescentes), as iniciativas do Conar não são suficientes. “O órgão tem a sua importância e 
reconhecemos suas ações. Mas acreditamos que não seja suficiente. O Conar, por mais 
dispositivos que possui, não tem força de Lei”, diz Laís Fontenelle, coordenadora de Educação 
e Pesquisa do Projeto Criança e Consumo do Alana. 
 
O deputado Luiz Carlos Hauley, autor do PL 5921/01, também recorre às interpretações da 
Constituição para provar a legalidade de seu projeto. Hauley cita que o artigo 22 (inciso 
XXIX) diz que compete privativamente à União legislar sobre a propaganda comercial. “Está 
na Constituição. E quem legisla é o Congresso Nacional com sanção do presidente da 
República. Não há inconstitucionalidade”, afirma. 
 
Para ele, a proibição da propaganda para o público infantil não é censura, sob nenhum 
aspecto. “O artigo 220 da Constituição, que trata da comunicação social, estabelece que é 
vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. O artigo não faz 
nenhuma referência à mensagem publicitária, ou publicidade, como sugerem algumas 
pessoas”, diz Hauley. 
 
O deputado reitera que a mensagem publicitária não é considerada manifestação de uma 
opinião ou pensamento. “Ela é considerada uma atividade econômica regulamentada, 
regulada, legislada no Código de Defesa do Consumidor, onde a publicidade tem sérias 
restrições”, finaliza. 
 



TV Cultura  
 
Apesar da indefinição sobre o assunto, a TV Cultura (emissora com tradição na criação de 
programas infantis) se antecipou e não irá mais veicular, a partir de 2009, comerciais no 
horário infantil de sua programação (em média, das 8h às 19h). “Com todo esse movimento 
de se questionar a propaganda, resolvemos dar um passo adiante neste processo”, diz Luis 
Fernando Silva, gerente de marketing da TV Cultura. 
 
Segundo o executivo, a emissora (cujo orçamento é, em sua maior parte, bancado pelo 
governo estadual) sempre teve uma política auto-regulatória de não veicular comerciais de 
bebidas alcoólicas ou que incentivassem o consumo exacerbado. “Sempre fizemos filtros para 
manter a qualidade. Atualmente, procuramos não veicular nada muito ostensivo, já que a 
maioria das crianças que assiste à nossa programação pertence às classes C, D e E”, afirma 
Silva. 
 
De acordo com o executivo, no lugar dos breaks comerciais a emissora vai transmitir 
campanhas educacionais e chamadas dos próprios programas da Cultura. Segundo Silva, 
como a publicidade não representa a maior fonte de receita da emissora, o impacto dessas 
modificações não causará prejuízos. “Hoje, 3,4% de  nosso espaço é ocupado por 
publicidade, sendo que 1,2% representa as ações no horário da programação infantil. Além 
disso, vamos buscar patrocínio e apoio em diversos setores”. 
Para  o gerente de marketing da TV Cultura, a iniciativa de vedar tais comerciais não é 
suficiente para a “preservação” do público infantil. “Já estamos preparando uma campanha 
educacional para 2009, com a finalidade de orientar os pais sobre o consumo consciente”, 
acrescenta. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 13 out. 2008, p. 34.   


