
Lei do Photoshop" repercute  
Karan Novas 
 
A Câmara dos Deputados confirmou a tramitação do Projeto de Lei 6853/10, de autoria do 
deputado Wladimir Costa (PMDB-PA), que torna obrigatória, nas peças publicitárias, a 
informação sobre manipulação de imagens. A já apelidada pelo mercado de “Lei do Photoshop” 
obrigaria os anúncios com fotos modificadas a apresentarem a mensagem: “Atenção: imagem 
retocada para alterar a aparência física da pessoa retratada”. 
 
De acordo com a proposta, quem descumprir a lei no caso, os responsáveis pelo anúncio ou 
pelo veículo de comunicação será punido com advertência, obrigatoriedade de esclarecimento 
e multas que varia de R$ 1,5 mil a R$ 50 mil na primeira infração, com o valor sendo dobrado 
em caso de reincidência. Os órgãos responsáveis pela aplicação das sanções serão definidos 
pelo poder executivo. 
 
Segundo comunicado publicado no site da Câmara, a intenção do deputado é “acabar com a 
idealização do corpo humano pela publicidade e com a difusão da ideia de que as modelos e os 
modelos retratados são perfeitos”. 
 
Pelo Twitter, alguns publicitários mostraram sua indignação com bom humor. “A lei do 
Photoshop vale só para a propaganda? Vale a lei do botox? E a lei cabelo acaju em Brasília?”, 
comentou Marcello Serpa, sócio e diretor geral de criação da AlmapBBDO, replicado por Mentor 
Muniz Neto, sócio e diretor de criação da Bullet: “Quero saber se a lei vale pra peito de 
silicone”. 
 
O projeto já tramita em caráter conclusivo e será analisado por cinco comissões: Ciência e 
Tecnologia; Comunicação e Informática; de Defesa do Consumidor; de Constituição e Justiça; 
e de Cidadania. 
 
Se a ideia do deputado fosse realmente levada a sério, a lei poderia, em um futuro breve, 
passar a atingir também revistas masculinas e de beleza, como já foi proposto e ainda se 
discute em regiões como França e Reino Unido. Com isso, personalidades poderão aparecer em 
futuros anúncios, para o próprio bem, cada vez mais vestidas. Trabalho dobrado também para 
as agências de casting. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 29 mar. 2010, p. 14.  


