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Ponto para o mercado na votação de projeto de lei sobre publicidade infantil realizada na 
última semana na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio da Câmara. 
Em mais um round de avaliação do projeto que busca restringir a publicidade voltada para as 
crianças, o relator desta vez fez coro com o mercado. 
 
O texto aprovado na forma do substitutivo do deputado Osório Adriano (DEM-DF) ao Projeto 
de Lei 5.921/2001, do deputado Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR), defende que já existe ampla 
regulamentação da atividade publicitária. Para ele, “publicidade é atividade virtuosa e não 
viciosa. Submete-se, todavia, como qualquer outra ação humana em ambiente democrático, 
ao binômio ‘liberdade/responsabilidade’”, disse, ressaltando a importância do Código de Defesa 
do Consumidor e do Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária.  
 
Para o relator, a criança brasileira não precisa de maior proteção contra a publicidade do que 
as crianças dos países desenvolvidos, sob a suposição do maior poder aquisitivo e nível de 
educação formal existente naquelas nações. “Tal abordagem despreza a capacidade dos chefes 
das famílias brasileiras, independentemente do seu grau de riqueza ou instrução, de decidir o 
que é melhor e mais adequado para seus filhos”, disse. Ele defende que a proibição ou 
restrição drástica da publicidade infantil é negativa para o processo de desenvolvimento 
econômico nacional. “Configurando excessiva intervenção em atividade já suficientemente 
regulamentada pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 – Código de Defesa do 
Consumidor”, destacou. 
 
Adriano lembra no texto que as sociedades democráticas baseiam-se em dois pilares: a 
liberdade e a responsabilidade. “Equilibrar esses princípios é, talvez, a principal tarefa do 
Estado. Por outro lado, o excesso de regulamentos e fiscalização prejudica a atividade 
econômica, inibe a competição e, por consequência, deprime a criatividade. Ainda pior: eleva-
se o risco de transformar-se o Estado no fiscal onipresente, a proibir e tolher tudo aquilo que, 
em seu julgamento, é nocivo a uma noção de ‘bem-estar comum’”. 
 
O substitutivo aprovado na Comissão considera abusiva, entre outras, “a publicidade 
discriminatória de qualquer natureza, em qualquer meio, que incite a violência, explore o medo 
ou a superstição, aproveite-se da deficiência de julgamento e experiência da criança, que seja 
capaz de induzir a criança a desrespeitar os valores éticos e sociais da pessoa e da família, 
desrespeite valores ambientais, que estimule o consumo excessivo ou que seja capaz de 
induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou 
segurança”. 
 
Houve muita discussão na sessão que debateu o projeto de lei, mas apenas um voto em 
separado. Ele foi do deputado Capitão Assumção, do PSB do Espírito Santo, único a pedir mais 
rigor na publicidade voltada para as crianças.  
 
Apesar da vitória para o mercado, agora o projeto de lei ainda segue um longo caminho, 
passando inicialmente pela Comissão de Ciência e Tecnologia e Comissão de Constituição e 
Justiça. Se aprovado, não precisará ir ao plenário, já que tramita em caráter conclusivo. Ele só 
será votado pelos deputados se houver recurso solicitando a votação. Após esse trâmite, segue 
para o Senado Federal para votação e só depois será encaminhado para a sanção do 
presidente da República. Mas, se o texto for alterado no Senado, ele voltará para a Câmara 
para ser novamente avaliado. 
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