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RESUMO 

 

 

As pessoas em especial condição de desenvolvimento têm seus direitos fundamentados na 

Constituição Federal de 1988, resultado de uma luta que perpassou décadas no cenário 

internacional. Nos séculos XIX e XX surgiu a primeira legislação que versava de maneira 

especificada dos direitos das crianças e adolescentes, assim consideradas, sob a égide do Código 

de Menores, sob a vigência da Teoria da Situação Irregular. Contrariando a sistemática desta 

teoria que tratava essas pessoas como um objeto de direitos, surge a Teoria da Proteção Integral, 

que os tratava como sujeitos de direitos, devendo ser proporcionado pelo Estado, pela 

sociedade, e pela família, todo suporte para o desenvolvimento sadio e livre de quaisquer 

abusos. Nesse sentido, a legislação vigente que regulamenta tais direitos é o Estatuto da Criança 

e do Adolescente, Lei 8.069 de 13 de julho de 1990, para a qual, deve ser considerado criança 

a pessoa com até 12 anos incompletos, e adolescente, até 18 anos incompletos, reprimindo com 

maior rigor condutas que ponham em risco os direitos adquiridos. Nos últimos anos, o meio 

publicitário passou a enxergar as crianças, em especial, um público consumidor em potencial, 

passando a investir em anúncios e propagandas publicitárias direcionadas a prender e chamar a 

atenção dessas pessoas. Analisando a realidade social é que se pretende abordar a problemática 

acerca da publicidade que possui como foco principal a criança, as consequências que isso pode 

gerar, bem como as legislações pertinentes que, se houver, tratem dessas questões. Objetiva-se 

a partir desses questionamentos analisar o grau de proteção conferido pelo arcabouço jurídico 

pátrio no âmbito da publicidade e propagandas voltadas à criança, e dentro desse contexto 

analisar as consequências de ordem negativa que por ventura esses mecanismos de persuasão 

utilizados pela publicidade para atrair as crianças possam causar, pontuando ainda os preceitos 

constitucionais e infraconstitucionais que tratam do consumo, e em especial do consumidor 

infantil, assim como a possibilidade de autorregulamentação do mercado publicitário. Para o 

melhor desenvolvimento da pesquisa, torna-se imprescindível a pesquisa bibliográfica, cujo 

desenvolvimento se dará por meio da reunião do material bibliográfico, além da utilização de 

material não impresso, tais como artigos científicos e pesquisas que tratam da publicidade 

dirigida ao público infantil, conferindo à pesquisa atualidade dos dados e argumentos relevantes 

para discussão acerca do tema proposto. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Constituição Federal; Estatuto da criança e do Adolescente; direitos; 

pessoas em especial condição de desenvolvimento; publicidade. 

  



 

ABSTRACT 

 

 

People in special conditions of development have their rights based on the Federal Constitution 

of 1988, the result of a struggle that has spanned decades on the international scene. In the 

nineteenth and twentieth centuries, the first legislation that dealt with the specific rights of 

children and adolescents under the umbrella of the Juvenile Code under the Irregular Situation 

Theory appeared. Contrary to the systematics of this theory that treated these people as an object 

of rights, the Theory of Integral Protection arises, which treated them as subjects of rights, and 

should be provided by the State, by society, and by the family, all support for healthy 

development and free from any abuse. In this sense, the current legislation that regulates these 

rights is the Statute of the Child and Adolescent, Law 8.069 of July 13, 1990, for which a child 

with up to 12 years of age and adolescents up to 18 years incomplete, more rigorously repressing 

conduct that endangers acquired rights. In the last few years, the advertising medium began to 

see children, especially a potential consumer audience, investing in advertisements and 

advertising aimed at arresting and attracting the attention of these people. Analyzing the social 

reality is that it is intended to address the issue of publicity that has as main focus the child, the 

consequences that can generate, as well as the pertinent legislation that, if there is, address these 

issues. The purpose of these questions is to analyze the degree of protection conferred by the 

Brazilian legal framework in the field of advertising and advertisements aimed at the child, and 

within that context to analyze the negative consequences that, by chance, the mechanisms of 

persuasion used by advertising to attract as well as the possibility of self-regulation of the 

advertising market. For the better development of the research, it becomes indispensable the 

bibliographical research, whose development will occur through the meeting of the 

bibliographic material, besides the use of non-printed material, such as scientific articles and 

researches that deal with the publicity directed to the infantile public, conferring on the current 

research data and relevant arguments for discussion about the proposed theme. 

 

KEY WORDS: Federal Constitution; Child and Adolescent Statute; rights; people in particular 

condition of development; advertising. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os direitos de crianças e adolescentes encontram-se regulamentados na 

Constituição Federal de 1988, resultado de uma luta que perpassou décadas no cenário 

internacional. Após a busca por tais direitos por meio de Tratados e Convenções, foi somente 

no século final do século XIX e início do século XX que surgiu a primeira legislação que 

versava de maneira específica sobre as pessoas em especial condição de desenvolvimento, por 

meio do Código de Menores, sob a vigência da Teoria da Situação Irregular. 

Conforme se depreende do nomen juris, tal legislação tratava crianças e 

adolescentes como objeto de direitos, passando a interessar efetivamente ao Estado basicamente 

quando delinquissem. Contrariando toda essa lógica, surge a Teoria da Proteção Integral, já no 

século XX, que as trata como sujeitos de direitos, devendo ser proporcionado pelo Estado, pela 

sociedade, e pela família, todo suporte para o desenvolvimento sadio e livre de quaisquer 

abusos. Nesse cenário é que em 1988 foi promulgada a Constituição Federal, na qual é 

perceptível a adesão por essa teoria de cunho protecionista, encontrando-se presente, ao longo 

de todo seu texto, a necessidade de cuidado, proteção, saúde, segurança e assistência, 

direcionados de maneira prioritária às pessoas que se encontram abaixo da faixa etária de 18 

(dezoito) anos. 

Ficou por conta da legislação infraconstitucional regulamentar de maneira detida 

tais direitos previstos constitucionalmente, cabendo à Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990 esse 

papel. Nessa se encontra delimitada quem deve ser, assim, considerado criança (até 12 anos 

incompletos) e adolescente (18 anos incompletos), reprimindo com maior rigor condutas que 

ponham em risco os direitos adquiridos, bem como prevendo sanções, administrativas e penais. 

Ressalte-se que não se encontram os direitos das crianças e adolescentes previstos 

apenas nas legislações até aqui citadas. Tratando-se de determinação constitucional, toda e 

qualquer norma infraconstitucional deve respeito a todos os dispositivos protecionistas, sob 

pena de ser objeto de incidente de inconstitucionalidade. Desse modo, é que a legislação 

consumerista instituída sob a Lei nº 8.078 de 11 de setembro de 1990, versa sobre os direitos 

da parte hipossuficiente nas relações de consumo. 

Com o passar dos anos, as crianças, pessoas com 12 anos incompletos, passaram a 

ser alvo do mercado publicitário, por representar de um mercado promissor, capaz de gerar 
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lucros vultosos. Hoje, denota-se exatamente isso nas campanhas publicitárias focadas nas 

crianças, influenciadoras dos gastos com a família de modo geral. Por essa razão, se pretende 

abordar a problemática acerca da publicidade direcionada à criança, as consequências que isso 

pode gerar, bem como as legislações pertinentes que, se houver, tratam dessas questões.  

Objetiva-se a partir desses questionamentos analisar o grau de proteção conferido 

pelo arcabouço jurídico pátrio no âmbito da publicidade e propagandas voltadas à criança, e 

dentro desse contexto, analisar as consequências de ordem negativa que por ventura os 

mecanismos de persuasão utilizados pela publicidade para atrair as crianças possam causar, 

pontuando os preceitos constitucionais e infraconstitucionais que tratam do consumo, e em 

especial do consumidor infantil, assim como a possibilidade de autorregulamentação do 

mercado publicitário. 

Desse modo, faz-se necessário o estudo da atual situação em que se acham as 

medidas de proteção aos que, comprovadamente, não têm o discernimento necessário para 

escapar das armadilhas do mundo publicitário. Faz-se necessário desenvolver uma análise 

crítica sobre o assunto, com a finalidade de melhor entender as perspectivas para efetivar a 

proteção da criança contra o abuso publicitário, seja por meio do estudo da legislação pertinente, 

seja verificando ações mais amplas de conscientização e educação para o consumo. 

Ao se decifrar a eficácia das medidas assecuratórias da proteção às crianças, no que 

tange à propaganda e publicidade, cria-se um lastro capaz de sustentar as teses dos diferentes 

doutrinadores e dos aplicadores do direito, além de servir de base para refutações das teses 

defendidas por quem não vê males na condução atual das políticas de incentivo exacerbado ao 

consumo por parte do público/clientela infantil. 

Para o melhor desenvolvimento da pesquisa, torna-se imprescindível a pesquisa 

bibliográfica, por meio da reunião do material pertinente ao tema proposto, além da análise do 

material estudado com vistas à produção do trabalho monográfico, fazendo-se constar as 

conclusões obtidas com a aplicação da metodologia descrita. Conforme se depreende, a 

utilização de material não impresso é indispensável, tais como artigos científicos, 

documentários, pesquisas que tratam da publicidade dirigida ao público infantil, conferindo à 

pesquisa atualidade dos dados e argumentos, visando sustentar as discussões acerca do tema 

proposto. 
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2 INTERNACIONALIZAÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  

 

Os direitos das crianças e adolescentes se encontram regulamentados pela Lei nº 

8.069, de 13 de julho 1990, apelidado de Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), após 

necessidade manifestada pela Constituição Cidadã de 1988, que estabeleceu, naquele 

oportunidade legislativa, norma de eficácia limitada, que para alcançar a efetividade se faziam 

necessárias disposições que esmiunçassem os direitos ali previstos, por meio de legislação 

infraconstitucional. 

Entretanto, para se chegar até a edição da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, 

muito se caminhou, passando por um processo lento de conscientização internacional e nacional 

de que a pessoa em especial condição de desenvolvimento merecia ser tratada como um sujeito 

de direitos, e não um objeto de direitos, que só passava a interessar ao ente estatal quando se 

tornasse efetivamente um problema para a sociedade, e essa discussão se inicia bem antes 

mesmo da edição da Constituição Federal de 1988.  

Como se sabe, a Constituição Cidadã representa o marco na democracia brasileira 

e na participação popular. Estabeleceu de forma expressa o dever da sociedade, do Estado e da 

família em prover os cuidados e proteção das crianças e adolescentes, buscando, pois, a 

concretização de todos os direitos previstos em seu corpo normativo.  

Como o próprio nomen juris indica, o termo Estatuto visa trazer o caráter 

protecionista da lei, patriarcal, na qual se encontram disciplinados os direitos das pessoas em 

especial situação de desenvolvimento. Estabelecendo, ainda, tipos penais que punem de 

maneira exemplar e severa quem, por algum modo, burle tais direitos reconhecidos às crianças 

e adolescentes. Há que ser dito, que se encontra presente a possibilidade de aplicação de 

medidas de segurança e socioeducativas, essas aplicáveis apenas aos adolescentes na forma da 

lei, e aquelas, às crianças e adolescentes, quando do cometimento de atos infracionais. 

Prevê o Estatuto da Criança e Adolescente disposições que devem ser 

obrigatoriamente observadas nas relações familiares quando envolvem maus tratos, de modo 

que, em caso de impossibilidade de manutenção daquela criança ou adolescente no seu seio 

familiar, ensejando sua permanência uma violação muito maior, deve como medida ultima 

ratio, a colocação em família extensa, substituta, e em casos extremos a dissolução do poder 

familiar, desligando-se de forma definitiva dessa família natural. 
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Como dito antes, as crianças e adolescentes não eram consideradas sujeitos de 

direitos, mas objeto deles, gozando o responsável, quase que inexoravelmente a figura paterna, 

já que vigorava a concentração do poder familiar nas mãos do homem, sendo este o detentor do 

pátrio poder, portanto, de uma dominação absoluta de toda a família, incluindo-se aqui os filhos. 

Desse modo, tal autonomia patriarcal possibilitava a livre disposição sobre sua prole, ensejando 

muitas vezes um tratamento cruel. 

 

2.1 Declarações e Convenções internacionais em torno dos direitos das crianças e 

adolescentes 

 

Foi somente diante de muitas arbitrariedades que no século XX as autoridades 

voltaram seus olhos às crianças e adolescentes, o que levou à manifestação, por meio de 

Declarações e Convenções, que visavam trazer o mínimo de proteção às pessoas em 

desenvolvimento, como a Declaração de Genebra, aprovada pela Assembleia Geral da 

Associação Médica Mundial em Genebra, 1948, que versa basicamente sobre a dignidade da 

pessoa humana, a Declaração de Direitos e Convenção sobre os Direitos.  

Rossato, Lépore e Sanches (2011), destacam que dois foram os fatores 

determinantes para a codificação dos direitos inerentes aos menores, assim declarados: a) o 

descontentamento da classe operária com as condições de trabalho existentes e, b) os horrores 

da Primeira Guerra Mundial, com consequências nefastas às crianças. Isso porque diante de tais 

eventos o número de crianças que viviam em situação de abandono em decorrência do evento 

morte de seus genitores era significativo, exigindo um posicionamento das autoridades 

internacionais em relação ao assunto. Desse modo,  

 
Encerradas a primeira e a segunda Guerras Mundiais, embalada pelas Declaração dos 

Direitos do Homem, e pautada em seus princípios, a Assembleia Geral da ONU 

aprovou a Declaração dos Direitos da Criança, em 1959, constituindo esse documento 

verdadeiro divisor de águas, pois a criança passou a ser vista como sujeito de direitos, 

abandonando-se o conceito de que era objeto de proteção (ROSSATO; LÉPORE; 

SANCHES, 2011, p. 52). 

 

Por se tratar de uma declaração de direitos que, mesmo referendada por muitos 

países, padecia de exigibilidade, pelo fato de não possuir mecanismos de coerção aos aderentes 

aos preceitos nelas expressos, mas que continuavam a ser protagonista de violações, houve a 
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necessidade de adoção de uma sistemática mais efetiva quanto ao cumprimento dos preceitos 

discutidos. Assim, como evolução do aparato de proteção do diretos afetos às crianças, 

instaurou-se a Convenção sobre os Direitos da Criança, de 1989, caracterizada pela aplicação 

impessoal e indefinida a todas as crianças, independentemente de qualquer natureza, à qual teve 

grande adesão pelos Estados, devido ao momento de concorde político nessa seara. 

Houve, pois, a necessidade de uma discriminação positiva com a finalidade de 

trazer uma visão direcionada a essas pessoas em especial situação de desenvolvimento. 

Vislumbrou-se nesse momento histórico a identificação de sistemas de proteção dos direitos 

humanos de crianças e adolescentes, conforme aponta Rossato, Lépore e Sanches (2011), de 

modo que os tratados, declarações e convenções sobre o tema foram revisitados para verificar 

o nível de proteção assegurada, sua abrangência, sua relação direta com a securitização efetiva 

dos direitos humanos focados nas crianças e adolescentes. Nessa revisitação enxergou-se a 

necessidade de expressamente alçar as pessoas em especial situação de desenvolvimento a 

sujeitos de direitos no plano internacional, passando a partir de então, constar no conteúdo dos  

documentos internacionais artigos referentes aos direitos humanos das crianças de maneira 

inequívoca, podendo ser citados como expoentes dessa visão a Declaração Universal dos 

Direitos do Homem, de 1948, o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais, de 1966, as Convenções Europeia, Americana e Africana de Direitos Humanos, 

dentre outros. 

Reforça-se que um dos primeiros documentos internacionais a dar visibilidade à 

necessidade da proteção dos menores foram as convenções da Organização Internacional do 

Trabalho (OIT), surgidas a partir das insatisfações dos trabalhadores que desempenhavam suas 

atividades em situações subumanas, sem quaisquer direitos. A Conferência Internacional do 

Trabalho, de 1919, tinha como um de seus objetivos o reconhecimento de direitos básicos a 

exemplo da proteção à maternidade, definição de jornada de trabalho, idade mínima para 

ingresso na indústria, proibição de trabalho noturno para menores de 18 anos, dentre outros. 

Atente-se para o fato de que nos documentos elaborados pela a OIT utilizava-se pela primeira 

vez a nomenclatura criança em documento internacional.  

O referido documento deu ensejo à edição de outros que se sucederam visando o 

reconhecimento dos direitos da criança na seara do trabalho, citem-se a Convenção sobre a 

Idade Mínima para a Indústria, de 1919, e a Convenção 138, de 1973, também conhecida como 

Convenção sobre Idade Mínima de Admissão e Emprego. 
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No que se refere aos direitos da criança e ao gozo da juventude, a Declaração de 

Genebra, de 1924, conhecida como Carta da Liga sobre Criança, é, segundo Dolinger (1993 

apud ROSSATO; LÉPORE; SANCHES, 2011), “o primeiro documento de caráter amplo e 

genérico com relação à criança”. Com um texto totalmente humanizado, trazia o 

reconhecimento da dignidade da pessoa humana inerente à criança, valores de igualdade, tais 

como a não diferenciação independentemente de gênero, raça, nacionalidade ou crença a que 

pertença, além de prever o direito de preferência nos serviços de atendimento, o direito à 

educação, expressando seu valor como representante das futuras gerações. 

A Declaração dos Direitos da Criança, de 1959, elaborada pela Organização das 

Nações Unidas, a ONU, influenciada pela Declaração Universal dos Direitos do Homem, 

prevendo-se de maneira mais concreta os direitos da criança, reconhecendo-os como direitos 

transidividuais, reafirmando os valores constantes na Declaração de Genebra, além de pregar 

princípios - a exemplo da universalidade desses direitos, proteção e zelo pela estrutura familiar 

- facilmente encontrados no texto do atual Estatuto da Criança e Adolescente, de 1990.  

Apesar das grandes evoluções, a referida Declaração não era dotada de 

coercibilidade, sendo que tal incongruência jurídica começou a ser sanada apenas em 1979, 

quando foi aprovada a Delegação Polonesa para elaboração de uma Convenção sobre os 

Direitos da Criança, finalizada dez anos depois. 

As Regras Mínimas das Nações Unidas para a Administração da Justiça da Infância 

e da Juventude, ou Regras de Beijing ou Regras de Pequim, nas palavras de Rossato, Lépore e 

Sanches (2011, p.62), são recomendações que “foram proferidas quando do 7°. Congresso das 

Nações Unidas, sobre prevenção de delito e tratamento de seu autor, realizado em Milão, no 

ano de 1985, e adotadas pela Assembleia Geral no mesmo ano”. Por meio desta, um Estado que 

se quisesse reconhecer como minimamente organizado referendava tais regras, por tratarem de 

questões inerentes à proteção da criança. Foi por meio deste mesmo documento que se 

vislumbrou a criação, pelos Estados ratificadores, de Juízos especializados como meio de 

atender situações relacionadas aos direitos transindividuais e coletivos da criança, dissociando 

o tratamento a ser dado ao adolescente, entendimento basilar até hoje adotado, conforme se 

depreende da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. 

A definição do que deveria ser compreendido como criança ficou por conta da 

Convenção sobre os Direitos da Criança, de 1989, como “todo ser humano com menos de 18 

anos de idade, a não ser que pela legislação aplicável, a maioridade seja atingida mais cedo”. 
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A partir de uma leitura, mesmo que apressada do preâmbulo da Convenção sobre 

os Direitos da Criança, é perceptível a preocupação de manutenção dos direitos já conquistados, 

como meio de garantir a evolução dos direitos, demonstrando respeito às Convenções e 

declarações anteriormente promulgadas, acrescentando a responsabilidade da União e da 

entidade familiar na efetivação dos direitos declarados.  

 

Recordando que na Declaração Universal dos Direitos Humanos as Nações Unidas 

proclamaram que a infância tem direito a cuidados e assistência especiais; 

Convencidos de que a família, como grupo fundamental da sociedade e ambiente 

natural para o crescimento e bem-estar de todos os seus membros, e em particular das 

crianças, deve receber a proteção e assistência necessárias a fim de poder assumir 

plenamente suas responsabilidades dentro da comunidade; Reconhecendo que a 

criança, para o pleno e harmonioso desenvolvimento de sua personalidade, deve 

crescer no seio da família, em um ambiente de felicidade, amor e compreensão 

(DARLAN, 2006, p. 81). 

 

Reconhece-se, pois, na Convenção sobre os Direitos da Criança a importância do 

seio familiar na manutenção e proteção da criança e seu desenvolvimento saudável. Diante 

dessa análise se torna claro que a Constituição da República de 1988 demonstrou adesão ao 

texto dos ordenamentos de ordem internacional por meio da nacionalização de tais preceitos. 

Pode-se dizer que se trata de um reflexo da universalização dos direitos humanos, restando 

evidenciada não apenas a preocupação dos organismos internacionais em conquistar novas 

prerrogativas inerentes à pessoa humana mas também a manutenção das já existentes, como 

meio de não dar azo ao retrocesso. 

Na Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB) de 1988, o princípio da 

vedação ao retrocesso é implícito, de modo que, mesmo não estando escrito no seu texto, veda 

a existência de quaisquer dispositivos que maculem direitos há muito conquistados.  

 

Por isso, no cenário internacional, verificou-se a necessidade de implementação de 

outras medidas e, principalmente, de ser a comunidade internacional alertada para o 

perigo decorrente da atuação de certas facções preocupadas em satisfazer a sua 

lascívia e outros interesses, em detrimento de outras pessoas desiguais e vulneráveis 

nessa atuação (ROSSATO; LÉPORE; SANCHES, 2011, p. 66). 

 

É importante lembrar que ao tempo da elaboração da Convenção sobre os Direitos 

da Criança, de 1989, a Constituição Federativa do Brasil já havia sido elaborada, e conhecida 

como Constituição Democrática ou Cidadã que prevê a reafirmação de muitos direitos 

apresentados nos documentos internacionais, tais como o direito à educação, saúde, lazer, 

alimentação, moradia, condições dignas de trabalho em razão de sua especial condição de 
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pessoa em desenvolvimento, não distinção em decorrência da origem do filho, se havido dentro 

ou fora da estrutura familiar, e outros afetos às crianças e aos adolescentes.  

Noutra oportunidade, o art. 227 da Constituição Federal estabelece expressamente 

que se trata de responsabilidade do Estado brasileiro, da sociedade em geral, mas 

principalmente da família o dever de proteger, cuidar, educar as crianças e adolescentes, de 

modo que, não devem interessar ao Estado democrático somente quando passarem a violar leis, 

mas devem receber, por meio de políticas públicas efetivas, meios para, antes de tudo, evitar 

que estas pessoas em especial situação de desenvolvimento venham a encontra-se em situação 

que as coloque vulneráveis, sendo esta a principal característica da chamada Teoria da Proteção 

Integral - que norteia o Estatuto da Criança e do Adolescente, conforme se discorrerá adiante. 

 

2.2 Internacionalização dos direitos humanos e previsão constitucional 

 

A dignidade da pessoa humana é uma das principais bases axiológicas expressas na 

Constituição Federal de 1988, direta ou indiretamente, desde seu artigo 1º, permeando todos os 

dispositivos que guardem, pois assim devem fazê-lo, respeito aos preceitos constitucionais. De 

sorte que se trata de norma de observância obrigatória pelas normas infraconstitucionais.  

Sarlet (2011), aponta para a necessidade de dissociação do que deve ser entendido 

por princípios fundamentais e direitos humanos, no que tange à observação do meta-princípio 

da dignidade da pessoa humana, já que os dois apesar de muito próximos, não se confundem. 

Atenta que essa aproximação inegável entre esses dois institutos pode ensejar numa confusão 

indesejável entre os temas, razão pela qual, merece ser o primeiro analisado de modo pertinente, 

com conceitos e origem ao longo da história internacional, e principalmente nacional. Masson 

(2015, p.196), advoga na defesa desse entendimento da seguinte forma: 

  

Doutrinadores de destaque preceituam em seus escritos não haver diferença digna de 

destaque entre as expressões "Direitos Fundamentais" e "Direitos Humanos"; aliás, 

rotineira é a identificação de autores que as têm por sinônimas.  

Como tanto os direitos fundamentais quanto os direitos humanos buscam assegurar e 

promover a dignidade da pessoa humana, e são direitos ligados, sobretudo, a valores 

caros à sociedade - tais como a liberdade e a igualdade -, reconhece-se que, quanto à 

finalidade, as expressões, de fato, se assemelham. 
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No que se refere ao que deve ser tomado por metaprincípio da dignidade da pessoa 

humana, Rocha (1999, p.34), esclarece que: 

 

O princípio da dignidade é uma garantia do homem ao excesso estatal e existe para o 

homem, assegurar condições políticas, sociais, econômicas e jurídicas que permitam 

que ele atinja os seus fins; que o fim é o homem, como fim em si mesmo que é, quer 

dizer, como sujeito de dignidade, de razão digna e supremamente posta acima de todos 

os bens e coisas, inclusive do próprio Estado. 

 

Deve ser destacado, pois, que o metraprincípio ora sob análise garante ao ser 

humano o reconhecimento de um sujeito sobretudo de direitos e deveres, e não um objeto de 

deveres, de modo que, os demais princípios e normas garantidoras derivam desse princípio que 

norteia todos os demais, razão pela qual não podem contraditar sob nenhum aspecto, seja 

normativo ou mesmo interpretativo, a base axiológica da dignidade da pessoa humana. Nesse 

mesmo sentido, Moraes (2005, p. 21 - 23): 

 

Os direitos humanos fundamentais, têm por finalidade o respeito à dignidade, por 

meio de sua proteção contra o arbítrio do poder estatal, e o estabelecimento de 

condições mínimas de vida e desenvolvimento da personalidade humana, assim estão 

diretamente relacionados com a não intervenção do Estado na esfera individual.  

 

Moraes (2005), ao versar sobre as limitações do Estado, enquanto ente político de 

representatividade nacional, de conceder efetividade à dignidade humana, desemboca no que 

ficou conhecido na história de direitos fundamentais de 1ª dimensão ou geração, segundo o qual 

requeria desse ente nacional uma abstenção na interferência da esfera privada do indivíduo. 

Acerca dessa passagem histórica Ingo Sarlet e Bobbio (apud LENZA, 2015, p. 1114), 

esclarecem que “Os direitos humanos da 1.ª dimensão marcam a passagem de um Estado 

autoritário para um Estado de Direito e, nesse contexto, o respeito às liberdades individuais, em 

uma verdadeira perspectiva de absenteísmo estatal”. 

O que se busca é o não fazer estatal, afim de que possam os direitos individuais ser 

desenvolvidos sem interferência, leia-se, privação, do poder estatal. Nesse mesmo sentido é que 

Rocha (1999, p. 22-23), defende que “O princípio da dignidade deve ser pensado, não apenas 

para proteger o homem, não apenas garantindo que ele permaneça vivo, mas que mantenha 

respeitado e garantido todos de viver com dignidade”. Desse modo, não basta ao Estado 

conceder ao homem, enquanto ser social, a qualidade de ser vivo, que respira, mas condições 

de dignidade, saúde, educação, segurança, dessa forma, proporcionando-lhe um ambiente capaz 
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de favorecer o desenvolvimento de um ser livre, no seu corpo, e nas suas ideologias, mesmo 

que essas venham a conflitar com o que prega o Estado. 

Em suma, tanto as liberdades públicas, assim como os direitos políticos, 

reconhecidos como direitos civis e políticos são espectros do valor liberdade, que deve nortear 

o desenvolvimento dos homens, conforme salienta Lenza (2015). Por fim, Moraes (2005), 

defende que os direitos humanos fundamentais, como denotando anteriormente, devem ser 

norma de repetição obrigatória, de modo que são necessárias a todas as Constituições, como 

forma de se alcançar a consagração e o respeito efetivos à dignidade humana, de modo a garantir 

a limitação de poder estatal, buscando o desenvolvimento sadio da personalidade humana, não 

se limitando apenas à esfera nacional, interna, mas no plano internacional, o que só foi 

alcançado após a constatação das atrocidades acontecidas nos meandros da Segunda Grande 

Guerra Mundial (de 1939 a 1945). 

 

2.3 Teorias que nortearam os direitos da criança e do adolescente 

 

A teoria que versou de maneira detida os direitos das crianças e adolescentes, 

inicialmente, permeia o final século XIX e início do século XX - Teoria da Situação Irregular, 

também conhecida como Teoria Minorista, por usar o termo menor para se referir às pessoas 

em especial situação de desenvolvimento. De uma forma preambular, pode-se dizer que a teoria 

em análise identificava o menor como de interesse estatal a partir do momento em que este 

passasse a intervir na coesão social, ou seja, o menor delinquente ou já encontrando-se em 

situação irregular era o ator social que interessava ao Estado. Antes de ingressar nessa esfera de 

transgressor da lei o menor simplesmente não era visto pelo ente estatal, o que nos leva à 

ausência de políticas públicas para evitar que esses jovens delinquissem, indo de encontro a 

todos os direitos reconhecidos no plano internacional, apesar de o Brasil demonstrar adesão a 

acordos e tratados internacionais. 

A teoria acima exposta se contrapõe, quase que absolutamente, à Teoria da Proteção 

Integral, que possui diferença substancial não apenas em sua nomenclatura, mas no que se refere 

aos preceitos protecionistas, tratamento, previsão de políticas públicas, institucionalização 

como medida ultima ratio, para citação inicial. Em razão desse quadro protetivo, é que se 

defende que a Teoria da Proteção Integral surge justamente para se opor ao modelo normativo 

até então vigente. 
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Surge com força capaz de varrer todos os pressupostos teóricos da doutrina da situação 

irregular, primeiro contestando sua própria validade científica, e depois formulando 

um conjunto de conceitos operacionais, regras, sistemas integrados e articulados em 

rede que tornaram absolutamente incompatível a congruência de um modelo com o 

outro (CUSTÓDIO, 2009, s/p). 

 

A Teoria da Situação Irregular norteia o Código do Menor de 1927, que era, nas 

palavras de Custódio (2009), uma legislação adultocentrista, que colocava a criança e 

adolescente como objeto de direitos, subjugando-o por ser uma pessoa que não tinha sua 

capacidade física e mental totalmente desenvolvida. É por isso que se diz que ser pobre e menor 

ao tempo do Código Menorista era quase que automaticamente mal visto pelo Estado, objeto 

de uma discriminação negativa pela sociedade em geral.   

A Teoria da Proteção Integral, por sua vez, surgida por volta de 1980, marcava 

justamente o sentimento de redemocratização vivenciado pelo Brasil, recém-saído de um 

período de recessão dos direitos humanos. Diante do seu caráter protecionista, atraiu o olhar de 

estudiosos e pesquisadores, pelos valores que pregava, discriminando a pessoa em especial 

situação de desenvolvimento de uma forma positiva, visando resguardá-lo, protegê-lo, 

exergando-a como sujeito de direitos, como meio para a efetivação dos direitos já reconhecidos 

pela ONU. A Constituição Cidadã, como ficou conhecida a Carta de 1988, traz em seu corpo 

justamente esse espírito protecionista, prevendo a necessidade de regulamentação de direitos 

sociais inerentes à saúde, educação, alimentação, trabalho, lazer, os quais deveriam ser 

aplicados ao corpo social de maneira indistinta, mas com prioridade às crianças e aos 

adolescentes.  

 
A Constituição da República Federativa do Brasil e suas respectivas garantias 

democráticas constituíram a base fundamental do Direito da Criança e do Adolescente 

interrelacionando os princípios e diretrizes da teoria da proteção integral. [...] O 

reconhecimento dos direitos fundamentais à criança e ao adolescente trouxe consigo 

o princípio da universalização, segundo o qual os direitos do catálogo são susceptíveis 

de reivindicação e efetivação para todas as crianças e adolescentes (CUSTÓDIO, 

2009, s/p). 

 

Apesar de posterior à existência e difusão da Teoria da Proteção Integral, a 

Constituição Federal concedeu coercibilidade às diretrizes defendidas, acrescentado Custódio 

(2009), que a construção do Direito da Criança e do Adolescente proporcionou significativo 

processo de reordenamento institucional, com a desjudicialização das práticas de caráter 

administrativo; com mudanças de conteúdo, método e gestão, bem como, a integração dos 

princípios constitucionais da descentralização político-administrativa e da democratização na 

efetivação dos direitos fundamentais da criança e do adolescente que, a partir daí, têm 
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reconhecido seu status de sujeito de direitos, garantindo o irrestrito, amplo e privilegiado acesso 

à Justiça. 

 

2.4 Nacionalização dos direitos da criança e do adolescente 

 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 concedeu atenção 

especial às crianças e adolescentes, tendo o legislador reservado um capítulo para estabelecer 

regramentos gerais que mais tarde deveriam ser considerados para regulamentação pela 

legislação infraconstitucional, a saber o Título VIII, intitulado Da ordem social, Capítulo VII, 

da família, da Criança, do Adolescente, do jovem e do Idoso, onde se seguem dos arts. 226 ao 

230. Entretanto, em outras oportunidades revela seu caráter protecionista, tal como o art. 203, 

II, quando trata do dever de assistência pelo Estado; no art. 208, IV, quando trata do direito à 

educação, enfim, ao longo de todo o corpo constitucional é fácil destacarmos o caráter 

protecionista da norma.  

Nesse mesmo senso de permeabilidade dos direitos e garantias para resguardar as 

pessoas em fase de especial desenvolvimento, Lenza (2015, p. 1080-1081) esclarece que deve-

se “observar que a proteção à infância tem natureza assistencial (art. 203, I e II), havendo 

expressa previsão de proteção à criança e ao adolescente nos termos do art. 227, com o destaque 

para a previsão do Estatuto da Juventude introduzido pela EC n. 65/2010”. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990, surge 

como um verdadeiro mandado da Constituição de 1988, sendo considerados os direitos 

elencados em seu texto como métodos de efetivação da proteção integral que deve nortear o 

desenvolvimento das crianças. Revela-se a preocupação do legislador com a nomenclatura da 

legislação infraconstitucional, revelando o termo “Estatuto” o caráter protecionista, tal como 

ocorre com o Estatuto do Idoso, em contraponto ao que propunha o termo anteriormente 

utilizado “Código”, de caráter repressor. 

A atual Constituição Federal definiu, ainda, quem deveria ser considerado pessoa 

em especial condição de desenvolvimento, que nos termos do art. 228 da Constituição Federal 

de 1988, estabelece que são penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, estando estes 

sujeitos às normas da legislação especial, fazendo o texto legal referência ao Estatuto. Desse 

modo, delegou à legislação infra o desafio de estabelecer quem assim deveria ser considerado 

criança e adolescente na forma da lei. A definição ficou a cargo do ECA que, em seu art. 2º, 

estabelece que deve ser considerada criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos 
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de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade. Estabelecendo, 

ainda, a possibilidade de aplicação do referido estatuto, excepcionalmente, às pessoas entre 

dezoito e vinte e um anos de idade. 

Arremata Garrido de Paulo et al (apud, ROSSATO; LÉPORE; SANCHES, 2011), 

que todo o histórico inerente aos direitos da criança e do adolescente, bem como seu tratamento 

jurídico, desenvolveu-se por quatro fases. A primeira fase é de absoluta indiferença do Estado, 

não havendo nenhuma regulamentação; a segunda é a de mera imputação criminal, havendo os 

diplomas legislativos das Ordenações Afonsinas e Filipinas, Código Criminal do Império de 

1830 e Código Penal de 1890, por exemplo; seguiu-se a fase tutelar, correspondente ao Código 

Mello Mattos de 1927 e Código de Menores de 1973, por fim, a fase da proteção integral, onde 

se encontra incurso o Estatuto de 1990. 

Reconhece a Constituição de 1988, ainda, influenciada pela Declaração Universal 

de Direitos Humanos e da Declaração Universal dos Direitos da Criança, que a infância deve 

ser tratada como um direito social suscetível de proteção, conforme disposição do art. 6º, da 

legislação fonte.  

 

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, 

o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 

assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. (Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 64, de 2010) 

 

Sem dúvidas, o art. 227 da Constituição Federal é o dispositivo que mais se atém 

aos direitos e deveres sociais relacionados ao caráter protecionista dispensado às pessoas em 

especial condição de desenvolvimento, fazendo distinção expressa dos termos criança e 

adolescente, sem, no entanto, delimitar esses atores sociais, conforme elencado alhures. 

Estabelece como dever conjunto da família, da sociedade e do Estado os cuidados à criança e 

ao adolescente com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 

lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 

familiar e comunitária, colocando-os a salvo de qualquer forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão, não eximindo, obviamente, o Estado de 

compartilhar dessa responsabilidade.  

Concedeu tratamento recrudescido aos que violassem a infância e a juventude, 

punindo com severidade o abuso, a violência e a exploração sexual da criança e do adolescente.  

 
Em verdade, o art. 227 representa o metaprincípio da prioridade absoluta dos direitos 

da criança e do adolescente, tendo como destinatários da norma a família, a sociedade 

e o Estado. Pretende, pois, que a família se responsabilize pela manutenção da 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc64.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc64.htm#art1
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integridade física e psíquica, a sociedade pela convivência coletiva harmônica, e o 

Estado pelo constante incentivo à criação de políticas públicas. [...] Portanto, o 

metaprincípio da proteção integral orienta a prescrição de direitos às pessoas em 

desenvolvimento, e impõe deveres à sociedade, de modo a consubstanciar um status 

jurídico especial às crianças e adolescentes (ROSSATO; LÉPORE; SANCHES, 2011, 

p. 74-77). 

 

O supracitado metaprincípio, conforme consta, é evidenciado por todo o corpo da 

Carta Magna, citando-se, a título de exemplo, os artigos 227, 228, 229, da CRFB/88, os quais 

inspiraram e, de certa forma, serviram de base para o  Estatuto da Criança e do Adolescente,  

como um todo. 

  

2.5 Proteção da criança no ECA 

 

Conforme consta no Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu art. 2°, é 

considerada criança a pessoa que possui 12 (doze) anos incompletos, e adolescente aquele a 

partir dessa idade até os 18 (dezoito) anos incompletos. Ressalte-se, no entanto, que a legislação 

põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro a contar da sua concepção, recebendo o 

mesmo tratamento jurídico dispensado à criança. A respeito da inclusão do nascituro como 

sujeito de direitos envolve pelo menos três teorias, apresentado por Queiroz (apud ISHIDA, 

2011), em sua obra intitulada “A personalidade do nascituro à luz do estatuto da criança e do 

adolescente”: 

 
(1) a teoria natalista, segundo o qual o nascituro teria mera expectativa de direitos; (2) 

teoria da personalidade condicional. Nesse, o nascituro teria os seus direitos 

garantidos, mas que dependeriam de uma condição suspensiva: o nascimento com 

vida; (3) teoria concepcionista: o nascituro seria sujeito de direitos e obrigações desde 

a concepção. 

 

No que se refere aos direitos de personalidade da criança e adolescente, consta no 

art. 17 do ECA que devem ser aqui compreendidos, além da integridade física e moral, a 

proteção das ideologias de raça, cor, religiosidade. 

 
Art. 17. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica 

e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da 

identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos 

pessoais. 

 

Freire em obra colacionada por Cury (2010), destaca ser possível dividir o artigo 

em três partes para melhor compreendê-lo, tratando-se de uma hermenêutica que prestigia a 

vontade do legislador, resumindo-se em direito à integridade física, psíquica e moral. No que 

se refere à dignidade física trata-se do físico, do direito de ter seu corpo e seus sentidos 
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preservados, estando a salvo de qualquer forma de atentado, possibilitando o desenvolvimento 

físico saudável.  

França (apud FREIRE 2010, p. 97), em alusão ao direito de personalidade da 

integridade física, afirma que “ao sistematizar tão fascinante matéria, os indica: direito à vida e 

aos alimentos, direito sobre o próprio corpo, vivo, sobre o próprio corpo, morto”. 

No que se refere à integridade psicológica, visa resguardar precipuamente o 

desenvolvimento como pessoa, de modo que violação a esse direito refletiria ao longo de toda 

a existência, carregando traumas e impedindo a plenitude do direito fundamental da vida. 

 
Esse tipo de direito da personalidade – à integridade psíquica do menor e do 

adolescente – é o aprofundamento da Psicologia e da Psicanálise para um segmento 

da população mais frágil, com sua personalidade em formação e exigindo maiores 

cuidados, em face dos perigos para a estrutura psíquica do ser em formação, tudo isto 

procurando preservá-la de distorções, falta de amadurecimento material, da necessária 

segurança (FREIRE, 2010, p. 98).  

 

A integridade moral da criança e do adolescente está intimamente ligada aos valores 

morais formadores da personalidade, e de seus desdobramentos, citados por Freire (2010, p. 

99), “quais sejam, o direito à intimidade, direito ao segredo, direito à honra, direito ao recato, 

direito à imagem, direito à identidade pessoal, familiar e social, como consta da classificação 

de ‘direito à integridade moral’”, idealizada por Rubens Limongi França. 

Valente (2005), ao versar acerca da definição de criança e adolescente utilizado pelo 

Estatuto, entende ser essa justificada em razão do estágio biológico e psicológico da pessoa em 

desenvolvimento, já que no segundo caso, há possibilidade de o adolescente entender-se melhor 

criticamente, valorando seus atos e dando significado a suas ações, inclusive as que implicam 

condutas ilícitas, diferente da criança. Por essa razão, entende que a aplicação das medidas 

socioeducativas devem possuir um caráter educativo e ressocializador para o adolescente sob o 

qual recai as medidas, e, em contrapartida, caráter protetivo para a sociedade. 

O art. 1° da Convenção sobre os Direitos da Criança que classifica como criança a 

pessoa menor de 18 anos, não se fazendo menção ao termo “adolescente” utilizada pelo 

Estatuto, não limitou de igual modo, a regulamentação dos Estados soberanos da matéria, 

podendo inclusive considerar criança o menor de 18 anos, ou seja, tal cláusula não era de 

observância obrigatória.  

Em se tratando da efetivação dos direitos fundamentais às pessoas em 

desenvolvimento, o Estatuto da Criança e do Adolescente em seu art. 88, inserido no Livro II, 

na parte especial da lei, no Título I, que trata da política de atendimento, versa sobre medidas 
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de integração entre os órgãos do Poder Público, a fim de dar maior celeridade aos procedimentos 

que os envolvam, e eficiência nos serviços prestados no âmbito da proteção integral. 

O Título III do mesmo Estatuto trata da prática de atos infracionais, (Título III- Da 

prática de Ato Infracional), assim entendidas as condutas descritas como crimes e 

contravenções penais aplicadas aos maiores de 18 anos, que podem ser praticados tanto por 

crianças, quanto por adolescentes. Entretanto, a medida ressocializadora socioeducativa não 

pode ser aplicada nos dois casos, não podendo ser imposta à criança, mas apenas medidas de 

proteção. Valente (2005, p. 18) destaca que o legislador “reservou as medidas socioeducativas 

aos adolescentes, excluindo a possibilidade de sua imposição às crianças, ainda que tenham 

praticado ato infracional, por mais grave que seja”. 

O Título VII do Estatuto trata Dos crimes e das infrações administrativas, na forma 

dos arts. 225 a 258 da lei, que podem ser cometidas em face de crianças e adolescentes. Trata-

se apenas de rol exemplificativo, de modo que, leis infraconstitucionais esparsas podem criar 

tipos penais que criminalizem condutas cometidas em face de pessoas em especial condição de 

desenvolvimento, tal como ocorre no Código Penal, por exemplo.  

 
O ECA dispôs especificamente sobre os delitos cometidos vitimizando criança ou 

adolescente. Como já se mencionou anteriormente, a estipulação de crimes contra 

crianças e adolescentes integra o perfil do ECA: na parte geral estipula direitos 

fundamentais e na parte especial, instrumentos de efetivação desses direitos. Ressalte-

se contudo que não se pode afirmar na tutela penal infanto-juvenil se restrinja 

ao ECA. Com efeito, existem outros dispositivos penais a tutelar o direito da 

criança e do adolescente. Nesse sentido, pode-se mencionar os próprios crimes 

sexuais contra vulneráveis estipulados no Capítulo II do Título VI do Código 

Penal (ISHIDA, 2011, p. 515). (grifou-se) 

 

Como visto, há crimes diversos estabelecidos no Código Penal que estabelece como 

uma causa de aumento de pena o fato de ser cometido contra menores de 14 anos, ou por quem 

possui a condição de garante, além de outras especificidades. 

Deve-se sopesar esse arcabouço protetivo frente às ameaças enfrentadas pelas 

crianças nos mais diversos âmbitos. 

Interessa-nos partir para o aprofundamento a efetivação do que se explanou no 

presente capítulo – a proteção integral da criança – em contraponto à elevação das criança como 

membro consumidor em uma sociedade e às ferramentas que visam atraí-la para os fins 

pretendidos pela rede de oferta de produtos e serviços em âmbito nacional. 
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3 A INFÂNCIA ENVOLVIDA PELO MARKETING  

 

Na lição de Silva e Vasconcelos (2012), foi a transição da produção doméstica e 

artesanal para a produção profissional, acontecimento marcante para a Revolução Industrial, 

que fez com que o marketing surgisse. No início o foco era no produto, explicado pela 

necessidade de se padronizar os bens e aumentar a produção para atender à demanda crescente.  

Lecionam Engel, Blackwell e Miniard (2000), que marketing é o processo de 

planejamento e execução da concepção, preço, promoção e distribuição de ideias, produtos e 

serviços para criar trocas que satisfaçam objetivos individuais e organizacionais. Na amplitude 

desse conceito reside a preocupação como sua efetivação junto ao público infantil, quando 

encarado como alvo da elaboração de produtos em todas as suas facetas (da concepção à 

“satisfação de objetivos”), posto que não há nelas ainda a capacidade de se autodeterminarem. 

O conceito acima apresentado abriga em seu interior outros conceitos, que atuam 

como ferramentas do marketing, que devem ser entendidos para se alcançar a dimensão da 

atuação das ferramentas que possam vir a manipular a vontade das crianças no campo do 

consumismo. Entre esses conceitos destacam-se o de propaganda e publicidade. 

Na lição de Kotler e Keller (2013, p.326), o conceito de propaganda pode ser assim 

explicitado: 

 

[...] propaganda é qualquer forma paga de apresentação não pessoal e promocional de 

um produto por um patrocinador identificado. Ela pode significar uma maneira 

eficiente em termos de custos de disseminar mensagens, sejam para desenvolver 

preferência de marca ou para instruir pessoas. 

 

Para os autores (2013, p.406) publicidade é a “tarefa de garantir espaço editorial – 

em oposição ao espaço pago – na mídia impressa e eletrônica com a finalidade de promover 

algo”.  

Enfatiza Veronezzi (2009), que há diferenças significativas entre os termos 

propaganda e publicidade. Conforme o autor “propaganda vem do latim “propagare”, 

associando-se ao ato de divulgação de ideias, teorias, conhecimentos, etc., não devendo estar 

associada com a atividade profissional de promoção de produtos e serviços. Por seu turno, 

publicidade teria sua origem no latim publicus ou, ainda, no termo francês publicité, com a 

finalidade de “exercer uma ação psicológica sobre o público, com fins comerciais ou políticos, 
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em geral, através de anúncios”. Para o autor, somente a publicidade pode ser considerada 

atividade que se desenvolve nas ações de marketing.  

Por sua vez, Cohen (apud NORAT, 2010, p. 96) define publicidade como sendo: 

 

[...]uma atividade comercial controlada, que utiliza técnicas criativas para desenhar 

comunicações identificáveis e persuasivas nos meios de comunicação de massa, a fim 

de desenvolver a demanda de um produto e criar uma imagem da empresa em 

harmonia com a realização de seus objetivos, a satisfação dos gostos do consumidor 

e o desenvolvimento do bem-estar social e econômico. 

 

De acordo com Norat (2010), as relações de compra e venda são movimentadas 

pela publicidade, sendo ela a maior ferramenta do marketing, empregada de forma a fazer 

produtos e serviços serem conhecidos e reconhecidos pelo público consumidor. 

Em relação ao caráter abusivo da publicidade, Norat (2010), afirma que esse não 

estaria relacionado com o produto ou serviço, diretamente, mas somente com a maneira como 

eles são apresentados. 

Acompanhou o crescimento da demanda, o aumento da concorrência. Assim o foco 

do marketing migrou para o consumidor, que ganhava cada vez mais força e merecia ser ouvido 

e ter suas demandas atendidas. Entre esses consumidores surgiu a criança, ou melhor, as 

crianças foram alçadas a consumidores, fazendo surgir um novo tipo de marketing, sendo assim 

descrito por Silva e Vasconcelos (2012, p.37): 

 

Agora podemos perceber que o marketing infantil é muito mais do que a propaganda 

dirigida à criança: é o estudo dos desejos e necessidades das crianças e de seus pais 

para o desenvolvimento de produtos e serviços específicos. Portanto, o marketing 

infantil baseia-se em estudos de mercado que determinam que produtos serão 

produzidos e oferecidos às crianças, por qual preço, onde serão vendidos e como serão 

comunicados a fim de despertar o desejo de compra. 

 

3.1 Crianças e família – influenciando e sendo influenciadas  

 

Para Engel, Blackwell e Miniard (2000), a família e o domicílio surgem como 

elementos importantes no comportamento do consumidor, nos quais seus participantes mantém-

se num fluxo constante de influenciar e serem influenciados para o consumo. Isso se dá pelo 

fato de que muitos produtos são comprados por uma unidade familiar, bem como – conforme 
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previamente citado – as decisões de compra de um indivíduo podem sofrer influência dos outros 

membros da família. 

Os autores (2000), definiram família como “um grupo de duas ou mais pessoas 

relacionadas por sangue, casamento ou adoção que residam juntas”. Consideram domicílio o 

termo usado “para descrever todas as pessoas, tanto aparentadas quanto não-aparentadas, que 

ocupam uma unidade residencial”. 

Obviamente tanto no conceito de família como no conceito de domicílio se 

vislumbra a possibilidade da presença das crianças, assim consideradas como membros 

participantes da dinâmica desses microcosmos influenciadores das decisões de consumo. 

Na lição de Engel, Blackwell e Miniard (2000, p. 478) a presença de filhos, 

considerada como variável estrutural capaz de afetar a compra do consumidor, assumi tanta 

importância que: 

 

Os analistas do consumidor têm enorme interesse em saber se as famílias têm filhos e 

quantos elas têm. Economicamente, filhos numa família criam demanda por roupas, 

alimentos, móveis, casas, cuidados médicos e educação, ao mesmo tempo que 

diminuem a demanda por produtos como viagens, alguns restaurantes, roupas de 

adultos e muitos itens discricionários. 

 

Essa importância reside, grande parte, nos papéis individuais, no que tange ao 

consumo, que as crianças podem assumir dentro da família. Tais papéis foram explicados por 

Engel, Blackwell e Miniard (2000, p. 479) como sendo: 

 

Iniciador: iniciador do pensamento da família sobre a compra de produtos e a coleta 

de informações que ajudem a decisão. 

Influenciador: Indivíduo cujas opiniões são procuradas com relação aos critérios que 

a família deve usar em compras e a quais produtos ou marcas mais provavelmente se 

ajustam a estes critérios avaliatórios.  

Decisor: a pessoa com autoridade e/ou poder financeiro para escolher como o dinheiro 

da família será gasto e em que produtos e marcas 

Comprador: a pessoa que atua como o agente de compras visitando a loja, ligando 

para os fornecedores, assinando cheques, trazendo os produtos para dentro de casa e 

assim por diante. 

Usuário: a(s) pessoa(s) que usa(m) o produto. (grifou-se) 

 

Embora as crianças não ocupem usualmente o papel de compradores ou de 

decisores, podem, facilmente, transitar entre os demais papéis. Dados retirados diretos do site 

do CONAR, depreende-se que a publicidade constantemente usa a interligação entre os papéis 
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para que o intuito de influenciar os consumidores para a tomada de decisão de compra ou 

utilização dos produtos e serviços. Como exemplo podemos citar o caso histórico de um 

comercial que de tesouras infantis do personagem Mickey, no qual crianças se dirigiam 

diretamente a outras crianças com a frase “eu tenho, você não tem”, com todas as entonações 

necessárias para repassar o tom de desdém para com aquelas que ainda não possuíam tal objeto; 

Tal publicidade tinha o potencial de gerar na criança a função de iniciador, uma vez que, ao 

sentir a falsa necessidade de adquirir aquela tesoura específica, dirigir-se-ia aos pais buscando 

sanar a falta da tesoura que outros possuíam. 

Na formação do comportamento consumerista, a infância ocupa lugar de destaque. 

As influências sofridas pelas crianças podem variar de acordo com o contexto social que as 

envolve. Na análise de Engel, Blackwell e Miniard (2000), as atitudes dos pais frente às 

atividades de consumo dos filhos, o convívio com outras crianças (irmãos ou outros parentes), 

o partilhamento de momentos de consumo com os pais, a disponibilidade de tempo que os pais 

têm para ficar com seus filhos e a possível compensação de uma ausência com um maior gasto 

com o consumo para seus filhos, tudo tem o potencial de influenciar na formação do 

consumidor, desde a infância, com reflexos na vida adulta. 

  

3.2 A mídia e o foco na infância – malefícios para todos 

 

De acordo com Sampaio (2000), a crescente consciência do peso da criança no 

mercado consumidor, seja de forma autônoma ou como segmento capaz de influenciar a decisão 

consumerista dos demais fez com que a mídia enxergasse a necessidade de expansão da 

programação voltada para as crianças e adolescentes. Assim, embora já existisse programação 

voltada para o seguimento infantil no mercado nacional nos anos 1970, a década de 1980 trouxe 

a supervalorização do segmento infantil, com a multiplicação de programas voltados para esse 

segmento. O que antes era encarado como tapa-buracos de programação passou a ser visto algo 

novo a ser estudado e, principalmente, explorado. 

A percepção de que a criança representa grande potencial como telespectador, a 

coloca na mira do interessa da publicidade. A articulação em torno da programação destinada 

ao público infantil e a forma como essa programação poderia ser utilizada para a divulgação de 
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produtos apelativos para a criança passou a ser tarefa constante dos operadores do marketing. 

Evidenciou-se, assim, conforme salienta Sampaio (2000, p. 148), que: 

 

A explosão dos programas infantis no Brasil esteve de modo tão expressivo associado 

à sua presença marcante nas emissoras privadas que o sinônimo de programação 

infantil e comércio tornou-se praticamente uma obviedade. Tal vínculo se impõe 

como uma espécie de fatalidade em relação à qual postura predominante, tanto da 

parte de profissionais de comunicação, quanto ao público, tem sido a de resignação. 

O depoimento de Aristides Molina, diretor do TV Criança em 86, é elucidativo dessa 

questão: “doa a quem doer, um programa para crianças, bem-feito e colocado em 

determinados horários, é uma vitrine de produtos infantis, proporcionando 

inesgotável fonte de renda”. (grifou-se) 

 

Criança deve brincar. Essa frase, já há muito batida, parece a melhor estratégia para 

o desenvolvimento de uma criança saudável. Contudo a publicidade dirigida ao público infantil 

não encara tal frase com o mesmo romantismo. O ser criança, com todas as suas peculiaridades, 

atrai as garras do marketing infantil que, utilizando-se da fragilidade da fase de 

desenvolvimento da criança, se insere no universo infantil para que o seu desenvolvimento seja 

permeado com desejos produzidos pelas estratégias do marketing infantil.  

Conforme consta na Cartilha intitulada “Por que a publicidade faz mal para as 

crianças”, infere-se que a publicidade dirigida ao público infantil influencia significativamente 

na mudança de comportamento das crianças. A construção da percepção do que é felicidade é 

moldada para a criança com base na necessidade de vender produtos e serviços. Para tanto, os 

comerciais são repletos de representações de pessoas felizes o tempo todo, sendo apresentado 

como o motivo dessa felicidade a posse de um produto ou a utilização de um serviço. Não tendo 

a criança o desenvolvimento necessário para diferenciar o que é encenação daquilo que se 

apresenta como realidade, passa ela a acreditar que a busca pela felicidade pressupõe, 

necessariamente, o consumo daquilo que está sendo anunciado.  

Infere-se ainda, do mesmo instrumento informativo supra, outro malefício 

intrínseco à publicidade voltada para a criança é a deturpação dos conceitos de ser e ter, visando 

influenciar as vendas de produtos, a publicidade incute na criança a necessidade de se ter algo 

para que ela se insira em grupos sociais, seja aceita pelos demais – que também consomem o 

mesmo produto. Com isso a criança passa a acreditar que ela não precisa necessariamente ser 

alguém amiga, confiável, solidária, etc., pois, bastaria ter aquilo que a faria aceita ou passa a se 

comportar exatamente como a sociedade de consumo espera que ela haja, visando evitar 

rejeição, a tornando insegura no tocante à manifestação de suas reais emoções.  



30 
 
 

Ainda no aspecto comportamental, as crianças são influenciadas para agirem de 

foram iguais, padronizadas, possuírem as mesmas coisas. A diversidade no modo de ser de 

determinada criança pode afastá-la dos grupos formados por aquelas que possuem determinado 

caderno da moda, tênis com rodinhas, celulares, etc.   

A criatividade infantil, sua imaginação fértil e a capacidade de criar mundos a partir 

de uma simples brincadeira também sofrem prejuízos quando ela se ver envolvida num excesso 

de publicidade dirigida, cheia de efeitos especiais para “dar vida” aos produtos anunciados. Os 

próprios produtos adquiridos muitas vezes dispõem de tecnologia tão avançada que, 

praticamente, brincam sozinhos, não deixando espaço para a imaginação infantil agir. 

A influência da publicidade nos hábitos alimentares das crianças também se revela 

prejudicial, na medida em que o consumo de produtos excessivos de produtos não saudáveis, 

ricos em açucares, sal e gordura. Representando 50% das mensagens publicitárias dirigidas às 

crianças, os alimentos anunciados em sua maioria (80%) são os não saudáveis. Os anúncios 

desses alimentos também exploram a ingenuidade e ludicidade que envolvem o universo 

infantil, utilizando-se de estratégias que apresentam para as crianças benefícios irreais 

adquiridos por quem consumir determinado alimento, seja energia em excesso, para brincar, 

seja alegria em se alimentar de um produto associado ao seu personagem favorito ou da moda. 

Dessa forma, a epidemia da obesidade, que já atinge 35% da população infantil tem como uma 

de suas causas a influência do marketing de alimentos dirigido às crianças. 

Conforme leciona Mendonça (2014), umas das estratégias de marketing mais 

utilizadas nos supermercados é a de colocar os produtos destinados ao público infantil no nível 

de sua visão. Crianças (de 2 ou 3 anos) têm como verdadeiras as informações veiculadas nos 

comerciais, muitas vezes associadas a fantasias centrais de personagens do universo lúdico 

infantil. Para a autora, a força da mídia é de tamanha ordem que pode modificar os hábitos e 

costumes saudáveis facilmente. 

Outra realidade é a indução do consumo de alimentos, pelas crianças, associando-

os a recompensas na forma de brindes, brinquedos, etc. Dessa forma, a criança não foca na 

composição do alimento em si, os quais muitas vezes são saborosos, mas pouco nutritivos, 

importando-se apenas com o que ela ganhará se escolher o alimento anunciado. Assim, há o 

incentivo a comer sem a necessidade de saciar a fome, podendo a ingestão de alimentos 

calóricos desnecessários aumentar o risco da obesidade infantil. 
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Outro risco é o desenvolvimento de distúrbios alimentares graves, como a bulimia 

ou anorexia. Uma vez que a publicidade repassa às crianças informações contraditórias, 

incentivando o consumo de alimentos pouco saudáveis, calóricos em excesso, não nutritivos e, 

ao mesmo tempo, apresenta padrões de beleza e comportamento que trazem na magreza e no 

corpo escultural (tanto de homens como de mulheres) sua maior representatividade. Com isso, 

a criança pode desenvolver recusa à ingestão de alimentos ou mesmo a rejeição de alimentos 

após o consumo.  

As mensagens publicitárias, conforme consta na Cartilha “Por que a publicidade 

faz mal para as crianças”, podem ainda prejudicar as crianças e o próprio ambiente familiar em 

que convivem quando transformam os pais em antagonistas dos filhos por dizerem não ao que 

as crianças foram incutidas a acreditar com sendo necessidade (adquirir um brinquedo caro, por 

exemplo) e os pais enxergam como simples vontade; fazem com que os pais se sintam 

pressionados a trabalhar mais e mais para fornecer aos filhos tudo aquilo que a mídia propaga 

como bens que os farão felizes, impactando no tempo de convívio sadio entre familiares; 

enfraquecem a autoridade dos pais e adultos quando os representam como ridículos, 

ultrapassados e fáceis de serem enganados pelas crianças; vendem a imagem de que todas as 

famílias são perfeitas, gerando frustração na criança que não enxerga na sua própria família 

essa perfeição e passa a culpar os pais por não ter a família apresentada no comercial; também 

quando usam como ferramenta de convencimento a insistência excessiva da criança junto a seus 

pais para que esses adquiram o produto desejado. 

Para Silva e Vasconcelos (2012, p. 24) o malefício causado à criança encarada como 

consumidora é que a publicidade, ao implicar valores imateriais como sonho e felicidade, atinge 

a criança na fase de formação de seu caráter, momento em que ela pode de fato acreditar no que 

os meios de comunicação propagam, muitas vezes não conseguindo separar o “produto real, 

posto à venda, do de sua fantasia, do clima mágico dos comerciais”. 

Ao se depararem com a realidade de que o produto adquirido não possui as 

qualidades “mágicas” apresentadas pelos comerciais, a criança pode sentir-se frustrada, 

desprezando o produto recebido e já buscar a satisfação na próxima compra, tornando o ato de 

comprar mais importante do que o produto adquirido em si. 

Diante do cenário apresentado, faz-se urgente o fortalecimento dos mecanismos de 

proteção da criança frente as estratégias utilizadas pelo marketing. A natureza desses 
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mecanismos pode variar desde um enfoque social, psicológico, até, sendo o que nos interessa 

particularmente, jurídico. 

De acordo com Henriques (2013, p. 17), ao discorrer sobre o ambiente brasileiro da 

publicidade dirigida à criança, tendo por base o ambiente jurídico regulatório: 

 

As normas brasileiras que regulam as relações de consumo e que tratam da proteção 

dos direitos das crianças e adolescentes já possuem mais de duas décadas de vigência. 

Neste período contribuíram para firmar dois microssistemas jurídicos, autônomos e 

independentes, com lógica e funcionamento particulares. Enquanto o Código de 

Defesa do Consumidor visa à proteção do consumidor, considerado a parte vulnerável 

na relação de consumo em relação aos fornecedores, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente garante, como prioridade absoluta, a proteção integral de crianças e 

adolescentes, assegurando seu desenvolvimento saudável e feliz. 

 

Assim sendo, infere-se que o reconhecimento dos direitos inerentes a crianças e 

adolescentes é relativamente recente, passando ainda por um processo de implementação, não 

sendo razoável presumir que a legislação vigente é insuficiente ou, apenas, ainda não atingiu 

um lapso de tempo suficiente de vigência. Com isso faz-se necessário deter-se na análise de 

dispositivos e mecanismos específicos que possuem esse condão de proteger a criança dos 

efeitos da publicidade e propaganda a ela dirigidas.  
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4 REGULAÇÃO DA PUBLICIDADE VOLTADA ÀS CRIANÇAS 

 

No dia 13 de março de 2014, foi aprovada uma Resolução de nº 163, por 

unanimidade, pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda), 

vinculado à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (SDH), que classifica 

como abusivas todas as formas de “publicidade e comunicação mercadológica destinadas à 

criança, com a intenção de persuadi-la para o consumo de qualquer produto ou serviço”. 

Considera a medida, na forma do seu parágrafo primeiro, do art. 1º, que, por 

“'comunicação mercadológica' entende-se toda e qualquer atividade de comunicação comercial, 

inclusive publicidade, para a divulgação de produtos, serviços, marcas e empresas 

independentemente do suporte, da mídia ou do meio utilizado”. 

A medida tem como finalidade precípua, em atendimento aos dispositivos do art. 

227, da CFRB, arts. 86 e 87, incisos I, III, V, da Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990, o disposto 

no § 2º do art. 37, da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, e o objetivo estratégico 3.8 do 

Plano Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes, proteger a infância dos 

malefícios da enxurrada de informações cada vez mais acessíveis pelos meios de internet e 

telecomunicação em geral.  

Há que ser dito que essa não é a primeira medida normativa que visa regulamentar 

essa questão da publicidade abusiva voltada a crianças, conforme destacado acima. Entretanto, 

é a tentativa de discorrer especificamente, em caráter complementar, sobre a categoria de 

publicidade que foge à ética no trato às características das crianças, em face de seu especial 

processo de desenvolvimento, conforme salientado: 

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069, de julho de 1990) e o Código 

de Defesa do Consumidor (Lei nº 8078, de setembro de 1990) já dispõem sobre a 

publicidade infantil. O último, em seu artigo 37, também a considera abusiva e a 

coloca como ilegal – “É abusiva, dentre outras, a publicidade […] que se aproveite da 

deficiência de julgamento e experiência da criança […]”. Por isso, para o Conanda, 

apesar da resolução não ter força de lei, a existência de outras normas que versam 

sobre o assunto já é suficiente para proibir a propaganda destinada às crianças 

(ANJOS, 2014). 

 

Instituições da área da publicidade como a Associação Brasileira das Agências de 

Publicidade (ABAP) e a Associação Brasileira de Anunciantes (ABA), criticam a medida, 

alegando que apenas o Poder Legislativo possui legitimidade para regulamentar matérias de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078.htm
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cunho publicitário, destacando que o melhor órgão a se manifestar nesse sentido seria o 

Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (CONAR).  

 

4.1 A discussão em torno do consumo infantil e da limitação dos meios publicitários  

 

A discussão sobre o tema se intensificou quando o cartunista Maurício de Sousa, 

criador da Turma da Mônica publicou em seu Instagram, uma menina segurando um cartaz no 

qual era possível ler: “Eu tenho direito de assistir publicidade infantil. A televisão, não é só 

para adultos”, se manifestando mais tarde o artista, afirmando que sua intenção era a de apenas 

de dar voz ao que as crianças desejam, e que por isso foi mal interpretado. 

A Associação Brasileira das Agências de Publicidade (ABAP), contrapõe-se à ideia 

de limitação da propaganda dirigida a crianças, defendendo que há outros meios tão capazes de 

influenciar de sobremaneira o desejo de compras desse público jovem, não se devendo creditar 

toda a responsabilidade dessa influência à publicidade.  

 

A principal bandeira da iniciativa é a de que proibir os anúncios direcionados às 

crianças não resolveria o problema, pois elas estarão sempre expostas a estímulos 

consumistas, seja nos shoppings centers, entre os amigos na escola, na internet ou nas 

ruas, que, exceto no caso da cidade de São Paulo, são dominadas pelos outdoors. Por 

isso, não adiantaria creditar à publicidade toda a culpa pelo problema do consumismo 

na infância – ele seria responsabilidade de todos: família, escola, sociedade.  “Se a 

ideia é proteger as crianças da mídia não adianta mais desligar a televisão, abaixar o 

volume do rádio e ficar longe das bancas de jornais”, declarou Dalton Pastore, 

presidente do Conselho Superior da ABAP, em um texto publicado no site da 

campanha (ANJOS, 2014). 

 

Nesse mesmo segmento o publicitário Stalimir Vieira, assessor da presidência da 

ABAP, defende que restringir ou não o acesso aos meios publicitários de consumo dirigidos a 

crianças é uma decisão que se encontra na esfera de educação dispensada pelos pais, não sendo 

razoável tamanha intervenção, concluindo que tal interferência se tratava de censura à liberdade 

de imprensa. Assim, Vieira (apud Anjos, 2014), pontua que é “Claro que não é uma censura 

formal, como se praticava nos tempos de ditadura. Mas, de alguma maneira, é a imposição de 

um ponto de vista sob a comunicação que promove o silêncio do outro. Não é saudável para a 

democracia”. Completa seu posicionamento reconhecendo que deve sim haver limitação à 

publicidade comercial infantil, entretanto, já se encontram devidamente protegidas por meio da 
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Constituição Federal, do Código de Defesa do Consumidor e do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, que já são suficientes nesse quadro protecionista. Por essa razão, torna-se tal 

Resolução desnecessária, de modo que, o CONAR, estabelece critérios suficientes para a 

regulamentação da publicidade de modo geral. 

Em contraponto direto aos liberais, os conservadores destacam a necessidade de 

regulamentação pelo fato de que crianças entre 0 e 12 anos não possuem senso crítico ao apelo 

publicitário, em razão da sua especial condição de pessoa em desenvolvimento. É esse o 

posicionamento do professor do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo (USP) e 

estudioso da Psicologia do Desenvolvimento, Yves de La Taille, completando que esse público 

infantil “basicamente, não têm a força, e, portanto, a liberdade de realmente tomar decisões por 

si próprias, e é preciso poupá-las de influências que não as tenham como objetivo, como fim”. 

Alerta, ainda, para a maneira como a criança é vista pelos anúncios publicitários, 

sendo mero objeto de consumo da empresa. Busca-se, pois, um interesse da empresa, não 

beneficiá-las, provê-las da satisfação das necessidades básicas e simples ao desenvolvimento 

infantil. 

 

La Taille disseca essa ideia em um parecer que elaborou sobre a publicidade infantil 

no ano de 2008, a pedido do Conselho Federal de Psicologia. No documento, ele 

explica que, em média, até os 12 anos o indivíduo ainda se pauta por figuras de 

prestígio e autoridade, pois não tem plenamente desenvolvidos mecanismos 

intelectuais para submeter as mensagens alheias ao “crivo” da crítica. “Sua capacidade 

cognitiva ainda não lhe permite estabelecer relações de reciprocidade, necessárias à 

autonomia”, escreve. Ele aproxima o conceito de “autonomia” ao campo da 

psicologia, e o define como “capacidade de discernimento e de juízo, sem referência 

a alguma fonte exterior de prestígio e/ou autoridade”. Dessa forma, a pessoa é, até os 

12 anos, heterônoma, ou não-autônoma (ANJOS, 2014). 

 

Explica o professor que o público infantil enxerga a mídia como uma instituição de 

prestígio, justificando o grande poder de influência que carregam sobre elas, acreditando que 

necessitam de determinado produto e que possui todas as qualidades destacadas no anúncio. 

Em uma pesquisa realizada pelo IBGE em parceria com o Instituto InterScience, 

em 2003, demonstra que os pequenos consumidores são responsáveis por influenciar cerca de 

80% das compras totais da casa. Outra pesquisa feita no ano de 2006 pelo National Bureau of 

Economic Research, no que se refere às redes de fast food, apontou que, caso os anúncios desse 

setor fossem banidos nos Estados Unidos, isso reduziria em cerca de 18% o número de crianças 

http://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2008/10/cartilha_publicidade_infantil.pdf
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entre 3 a 11 anos com sobrepeso, o que demonstra a inegável influência do setor publicitário 

comercial sobre as crianças. 

 

Do ponto de vista de marketing, as crianças geralmente desempenham três papéis 

principais. Elas representam um mercado cada vez mais significativo por si só, por 

gastarem sua própria renda disponível, obtida como presentes e trabalho em tempo 

parcial, bem como mesadas regulares. Contudo, elas também representam uma 

maneira importante de se chegar até os adultos: a influência que as crianças exercem 

sobre as compras dos adultos é mais significativa economicamente do que o que os 

adultos compram para eles mesmos, podendo incluir as escolhas de férias, carros, 

novas tecnologias e outros bens de consumo caros. Em terceiro lugar, as crianças são 

vistas como um mercado do futuro – um “potencial de mercado” – com quem as 

empresas desejam estabelecer relacionamentos e lealdades que esperam que sejam 

mantidas até a idade adulta (MCNEAL apud BUCKINGHAM, 2012). 

 

Em outro estudo, realizado pelo IBGE entre os anos 2008 e 2009, a POF (Pesquisa 

de Orçamento Familiar), mostrou que cerca de 34,8% dos meninos brasileiros, com idades entre 

5 a 9 anos, e 32% das meninas dessa mesma faixa etária estavam com sobrepeso, dos quais 

16,6% dos meninos e 11,8% das meninas já eram considerados obesos. 

A força que com esse tipo de publicidade atinge as crianças é demonstrada no 

documentário Criança, a alma do negócio, de 2008, dirigido por Estela Renner, no qual, as 

crianças são colocadas frente a algumas frutas e legumes, tendo de identificar cada uma delas, 

tais como como chuchu, berinjela, abobrinha e manga, apresentando dificuldades ou não 

sabendo identifica-las, ao passo que identificavam em curto espaço de tempo marcas de 

salgadinhos mostrados, ainda que não visíveis. 

Com relação ao impacto na nutrição infantil, fica claro que um dos principais 

malefícios da propaganda é a implicação direta na qualidade de vida das crianças. A defasagem 

nutricional é apontado por Henriques (apud ANJOS,  2014), como um problema de saúde 

pública. Discussões em torno do tema nutrição infantil e oferta publicitária de alimentos foi 

objeto de discussão por diversos países. Em 2009 entrou em vigência o EU Pledge, um acordo 

assinado em 2007, na União Europeia por grandes empresas do ramo alimentício (Coca-Cola, 

Pepsico, Burger King, McDonald’s, Nestlé e Unilever) que se comprometeram a não vincular 

suas propagandas a crianças menores de 12 anos, limitando a audiência de seus comerciais a 

esse público de 50% para 35%.  No ano de 2014 o Brasil aderiu a esse acordo, para o mesmo 

setor, incluindo-se as empresas AmBev, Batavo, Bob’s, Danone, Garoto, Perdigão, Sadia e as 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/pof/2008_2009_encaa/pof_20082009_encaa.pdf
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/pof/2008_2009_encaa/pof_20082009_encaa.pdf
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filiais nacionais da Coca-Cola, Pepsico, Mars, McDonald’s, Nestlé, Parmalat e Unilever, mas 

fixaram a taxa de audiência em 50% ou mais. 

 

4.2 Mecanismos legais vigentes de proteção à criança contra a publicidade abusiva 

 

A Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que instituiu o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA) assegura a eles o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, 

em condições de liberdade e dignidade, de acordo com a premissa de que crianças e 

adolescentes gozam dos direitos fundamentais que são inerentes à pessoa humana. 

Ainda o ECA, em seu art. 4º, traz como dever assegurar a efetivação, entre outros, 

do direito ao respeito. No contexto da criança vista como consumidor, esse direito deve, ainda 

mais, por sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento (ECA, art. 6º), ser efetivado. 

Por sua vez, a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do 

Consumidor, apresenta em seu art. 2º a definição de consumidor com sendo aquele (pessoa 

física ou jurídica) que, com fins de destinação final, adquire ou utiliza produto ou serviço. 

Estabelece o código supracitado que o reconhecimento da vulnerabilidade do 

consumidor no mercado de consumo é um princípio de uma política nacional de relações de 

consumo. Em seu art. 6º, o Código de defesa do consumidor apresenta como direito básico do 

consumidor “a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais 

coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no 

fornecimento de produtos e serviços”. 

O Código de Defesa do Consumidor é um microssistema jurídico que veio para 

tutelar os desiguais, vulneráveis na relação de consumo, os consumidores, sendo esta sua 

principal característica. Por tratar de matérias dos variados ramos do direito, diz-se que é 

multidisciplinar, sendo reconhecida como norma de interesse social já no seu art. 1º.  

No que se refere ao campo da publicidade, o Código de Defesa do Consumidor não 

obriga o fornecedor a anunciar seus produtos e serviços, mas deve trazer informações corretas 

acerca da utilização e instruções do produto ou serviço, conforme disciplinado no art. 31: 
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Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações 

corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, 

qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, 

entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos 

consumidores (CÓDIGO, 1990). 

 

Nesse sentido, a legislação protecionista não veda a publicidade, ou a carência dela, 

mas a utilização abusiva que venha a trazer prejuízos ao consumidor que é a parte 

hipossuficiente numa relação de consumo. Há relação de consumo quando o fornecimento do 

serviço ou produto (elementos objetivos) goza de habitualidade, dispensando-se a existência de 

um estabelecimento comercial físico, ocupando o consumidor (que integra os elementos 

subjetivos ao lado do fornecedor) o papel de destinatário final. 

Diante do abuso da publicidade, surge para o consumidor o direito de reaver seus 

danos, respondendo o fornecedor de maneira objetiva, quanto sua responsabilidade. Nesse 

sentido preceitua Diniz (2004, p. 40) que: 

 

A responsabilidade civil é a aplicação de medidas que obriguem uma pessoa a reparar 

dano moral ou patrimonial causado a terceiros, em razão de ato por ela mesma 

praticado, por pessoa por quem ela responde, por alguma coisa a ela pertencente ou 

de simples imposição legal. 

 

Não podem se eximir dessa responsabilidade nem mesmo o anunciante que tenha 

firmado contrato com a agência ou com o veículo de comunicação e aquele que somente 

repassou tais informações, de modo que todos respondem solidariamente pela veiculação da 

publicidade ilícita. Nesta toada, deve-se depreender que o consumidor que sofreu danos pode 

intentar ação contra qualquer deles - anunciante, agência de comunicação, fabricante, vendedor 

- sem ordem de preferência, ou, ainda, contra todos de uma só vez.  

 No que se refere ao caráter abusivo da publicidade com que muitas vezes era 

tomada a publicidade, defende Norat (2010), que tal desvio do caráter de divulgação não estaria 

relacionado com o produto ou serviço, diretamente, mas tão somente com a maneira como eles 

são apresentados aos prováveis consumidores. 

Para Sampaio (2000) o fenômeno da ampliação das ofertas de comunicação e de 

produtos dirigidos especificamente para o público infanto-juvenil apresenta um caráter global, 

assim como a ampliação das possibilidades de acesso a mídias por parte do público-alvo 

(crianças). Reforça a autora que com a mídia televisiva deu-se o ápice do incentivo da 
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participação do segmento infantil no mercado consumidor. Ainda segundo a mesma 

pesquisadora, a ampliação da programação infantil nas emissoras de TV, com o surgimento de 

inúmeros programas voltados para esse público, se deve à descoberta do potencial de consumo 

que esse público possui, convergindo com os dados apresentados por Anjos (2014) alhures, a 

qual demonstrou que o público infantil é influenciador de 80% dos gastos de uma família.  

Para atingir a máxima atenção dos pequenos, são usadas algumas estratégias como 

a utilização de personagens animados gráficos, de apresentadores que detêm a capacidade de 

atração carismática, inserindo de maneira velada, mas bastante forte, a oferta de produtos, por 

meio de anúncios no intervalo da programação ou mesmo dentro dos programas – por meio do 

merchandising. 

Dentre essas estratégias, continua Engel, Blackwell e Miniard (2000), desdobram-

se as que exploram variáveis diversas relacionadas aos consumidores, das quais podemos 

destacar: para a categoria das diferenças individuais – recursos do consumidor; conhecimento; 

atitudes; motivação; personalidade, valores e estilo de vida; para a categoria influências 

ambientais – cultura; classe social; influência pessoal; família; situação; para a categoria 

processos psicológicos – informações em processamento; aprendizagem; mudança de atitude e 

comportamento.  

Linn (2009), alerta para a dificuldade em oferecer às crianças um ambiente em que 

o seu desenvolvimento ocorra de forma saudável se deve ao fato da confluência da mídia 

eletrônica e fortalecimento do consumismo de livre mercado. E defende seu posicionamento, 

demonstrando que nos anos 1990 houve um aumento significativo da publicidade nas escolas 

americanas, destacando que isso se refletiu, conforme explanam os críticos, diretamente no 

sistema escolar público e no aprendizado. De lá para cá, desenvolveu-se de tal forma que hoje 

inclui visitas de campo a empresas, materiais escolares, noticiários patrocinados por empresas, 

dentre outras formas de marketing corporativo voltado às crianças em idade escolar. 

Por meio de tudo que foi até o presente momento explanado é possível se afirmar 

que houve uma verdadeira inversão nos fundamentos de nossa cultura social, política e legal, 

que deveria atuar de forma a trazer efetivação aos direitos protetivos das crianças, livrando-as 

de quaisquer formas de exploração, conforme salienta Bakan (2009). Deveriam, pois, os 

Estados se utilizar dessa poderosa ferramenta para trazer um senso geral de conscientização da 

importância e da necessidade dos cuidados inerentes a essas pessoas em especial condição de 

desenvolvimento.  
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No Brasil, cujo controle da publicidade dá-se de forma mista, aparecem a legislação 

e a autorregulamentação como instrumentos que visam promover a segurança de que o 

consumidor, em especial o infantil, necessita para fazer suas escolhas de compra de produtos 

ou utilização de serviços. Diante dessa sistemática de controle publicitário, eleva-se a 

importância do órgão responsável por autorregulamentar a publicidade em âmbito nacional – o 

Conselhor Nacional de Autorregulamentação Publicitária (CONAR) 

 

4.3 Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (CONAR) 

 

No campo da autorregulamentação atua o Conselho Nacional de 

Autorregulamentação Publicitária (CONAR), que há 35 anos têm a missão de “impedir que a 

publicidade enganosa ou abusiva cause constrangimento ao consumidor ou a empresas e 

defender a liberdade de expressão comercial”. 

O CONAR tem sua história marcada desde o início pela luta contra uma das maiores 

ameaças enfrentadas pelo setor de informação, a censura. Foi criado no final dos anos 1970 

quando o governo federal possuía interesse em sancionar uma lei criando uma espécie de 

censura prévia à publicidade. Caso essa lei entrasse em vigor, todas as peças publicitárias 

deveriam passar por um juízo de admissibilidade, no qual, só seria efetivamente publicado o 

conteúdo aceito previamente, o que marcaria um retrocesso e uma forma clara de censura. 

Nesse cenário de ameaça e inspirada no modelo inglês é que brotou a ideia da 

autorregulamentação, sintetizada num código que visaria à proteção da liberdade de expressão 

comercial e à defesa dos interesses das partes envolvidas no mercado publicitário, tendo adesão 

de alguns dos maiores nomes da publicidade brasileira, destacando-se Mauro Salles e Caio 

Domingues: 

 
Com o risco de se cometer alguma injustiça, vale lembrar Mauro Salles e Caio 

Domingues, reconhecidos como principais redatores do Código, secundados por 

Petrônio Correa, Luiz Fernando Furquim de Campos e Dionísio Poli, representando 

respectivamente as agências, os anunciantes e os veículos de comunicação. Foram os 

três que articularam longa e pacientemente o reconhecimento do Código pelas 

autoridades federais, convencendo-as a engavetar o projeto de censura prévia e confiar 

que a própria publicidade brasileira era madura o bastante para se autorregulamentar 

(CONAR). 
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Consta no histórico dessa instituição que dentro de pouco tempo era perceptível a 

adesão de anunciantes, agências e veículos de informação ao Código, que foi apresentado 

formalmente na oportunidade do III Congresso Brasileiro de Propaganda, de 1978. 

Posteriormente, foi fundado efetivamente o CONAR, Conselho Nacional de 

Autorregulamentação Publicitária, que pode ser compreendido como uma organização não 

governamental encarregada de dar efetividade ao Código Brasileiro de Autorregulamentação 

Publicitária. Ao longo de sua existência, o CONAR instaurou algo em torno de 9 mil processos 

éticos, promovendo oportunidades de conciliação entre os associados em conflito. Depreende-

se, pois, que o referido órgão administrativo goza de respeito, efetividade e credibilidade frente 

a seus associados. 

É composto pelo Conselho Superior do CONAR, que é a instância máxima do 

órgão, responsável por eleger a diretoria, que o integra. Ainda, pelo Conselho de Ética, formado 

por indicados pelas entidades fundadoras ou aderentes e por pessoas convidadas pela diretoria, 

caso dos representantes da sociedade civil. Por fim, também fazem parte do CONAR os sócios 

honorários. 

Pauta-se a entidade pelo Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária. 

Nele estão elencados os princípios gerais que devem reger a atividade publicitária, as 

responsabilidades de observância do Código, bem como infrações e penalidades. São preceitos 

básicos que definem a ética publicitária defendidos pelo CONAR: todo anúncio deve ser 

honesto e verdadeiro e respeitar as leis do país; deve ser preparado com o devido senso de 

responsabilidade social, evitando acentuar diferenciações sociais; deve ter presente a 

responsabilidade da cadeia de produção junto ao consumidor; deve respeitar o princípio da leal 

concorrência e deve respeitar a atividade publicitária, não desmerecendo a confiança do público 

nos serviços que a publicidade presta. 

Integram o Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária, ainda, as 

denominadas categorias especiais dos anúncios, esmiuçadas em anexos ao Código, tratando de 

ramos como imóveis, veículos motorizados, educação, curso e ensino, à título de exemplo. 

Ressalte-se que o “ANEXO H”, do Código, versa sobre os produtos de caráter alimentício e 

estabelece, em seu ponto 5, ‘b’, que a publicidade dos produtos submetidos a este Anexo deve 

adotar interpretação mais restritiva quando versar sobre produto destinado ao consumo por 

crianças. 
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4.4 Inovações legislativas: Projeto de Lei 

 

Além da Resolução de nº 163, de 13 de março de 2014, aprovada com unanimidade 

pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda), vinculado à 

Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (SDH), discutida alhures, há o 

Projeto de Lei nº 5.921/2001 que se encontra em tramitação na Câmara dos Depurados. 

Conforme consta, o PL nº 5.921/2001, de autoria do Depurado Luiz Carlos Hauly, 

do PSDB/PR, pretende modificar o Código de Defesa do Consumidor em seu art. 37, 

acrescentando o §2A, com o fim de proibir a publicidade destinada a promover a venda de 

produtos infantis, devendo assim ser considerados os destinados apenas a crianças.  

Na justificativa do Projeto de Lei, defende o Deputado que há países europeus que 

proíbem absolutamente quaisquer tipos de propagandas dirigidas ao público infantil, em razão 

da sua falta de maturidade crítica quando expostos a esse tipo de conteúdo, em contraponto ao 

liberalismo absoluto no Brasil. Além de funcionarem tais peças publicitárias como verdadeiras 

chantagens e gastos desnecessários que comprometem a renda familiar. Tramitando na Câmara 

dos Deputados, o projeto, que se encontra pronto para discussão no plenário da casa, posto ter 

sido discutido nas comissões pertinentes, veio sofrendo modificações ao longos das legislaturas 

que se sucederam após sua apresentação e, atualmente, tem sua redação atualizada pelo quarto 

substitutivo. 

Reconhece o Deputado que já havia se manifestado em outras oportunidades quanto 

à necessidade de regulamentação da presente matéria pelo CONAR, por meio do Código 

Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária, entretanto, que não poderia o Poder Legislativo 

se manter inerte ao problema da publicidade abusiva destinada às crianças, sendo, pois, uma 

forma de dar efetividade ao art. 221, da Constituição Federal, além da proteção da infância e 

juventude, bem como da família, tida pela Carta Cidadã, base da sociedade. 

Desse modo, é de suma importância que o Legislativo delibere sobre questões que 

afetam a coesão social, e principalmente familiar, de modo que, conforme descrito na 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, o dever da família e da sociedade em 

geral de zelar pela infância sadia – inclusive quanto às questões consumeristas -  também possa 

se refletir no plano infraconstitucional.  

http://www.camara.gov.br/internet/deputado/Dep_Detalhe_Inativo.asp?id=5310316
http://www.camara.gov.br/internet/deputado/Dep_Detalhe_Inativo.asp?id=5310316
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O doutrinador Bakan (2009, p.248), pontua a necessidade de o Poder Legislativo, 

que é quem tem o poder regulamentador de versar sobre questões pontuais, fornecendo os 

regramentos necessários ao exercício da vida social. Alerta que, não pode o legislativo ficar 

submisso a um órgão de autorregulamentação: 

 

Podemos continuar a enfraquecer nosso sistema público regulador, continuar as 

privatizações e depender cada vez mais das empresas para se autorregularem, ou 

podemos revitalizar nosso sistema regulador e a esfera pública, torna-los mais aptos a 

proteger os interesses públicos que eles devem de fato proteger. Acredito que devamos 

escolher de modo enfático a segunda opção. Nossas crianças não merecem nada 

menos do que isso. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Finalizadas as explanações objetivando fornecer mecanismos de posicionamento,  

tanto para os defensores da necessidade de regulamentação de proibição ou limitação de 

conteúdo publicitário dirigido ao público infantil pelo Poder Legislativo, quanto pelo Conselho 

Nacional de Autorregulamentação Publicitária (CONAR), assim como para os que entendem a 

desnecessidade do tratamento de tal matéria, sob o pretexto de intervenção exagerada e 

desnecessária nos direitos individuais, bem como na maneira como deve a família educar sua 

prole, ocorrendo um verdadeiro desrespeito aos Direitos de 1ª dimensão, depreende-se que, de 

fato, há um abuso ao apelo publicitário destinado a esse público, motivado, entre outras 

premissas, pela peculiaridade demonstrada de serem as crianças responsáveis pela destinação 

de cerca de 80% dos gastos de uma casa. 

Não se vislumbra a necessidade de intervenção legislativa adicional para 

abordagem da referida problemática, de modo que, conforme visto, o CONAR possui 

mecanismos administrativos que ao longo de sua história se mostraram suficientemente eficazes 

na resolução da maioria das questões de cunho publicitário, sendo entidade específica para o 

trato desses assuntos, razão pela qual não haveria que se falar na intervenção de outros órgãos, 

respeitados, por certo, os preceitos constitucionais, nem mesmo do Poder Legislativo, uma vez 

que as normas positivadas já trazem em seus bojos mecanismos de efetivação da proteção à 

criança, inclusive na seara consumerista. 

 O que se vislumbra, com uma possível massificação legislativa sobre o tema 

discutido, é o abarrotamento de textos normativos pendentes de efetividade, além do que, já 

existem leis suficientes que versam sobre a proteção da criança e do adolescente, abrangendo 

todos os males que lhes possam infligir, como vimos: a Constituição Federal de 1988, o Estatuto 

da Criança e do Adolescente e o Código de Defesa do Consumidor.  

Somando-se ao acima exposto, já se encontra em vigor a Resolução de nº 163, de 

13 de março de 2014, aprovada pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 

Adolescente (Conanda), vinculado à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da 

República (SDH), que classifica modalidades de publicidade abusiva, sendo assim considerada, 

aquelas que possuem a intenção de influenciar de qualquer modo as crianças ao consumo de 

quaisquer produtos ou serviços. 
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É certo que as crianças, assim consideradas as menores de 12 (doze) anos, devem 

ser sujeitos de proteção, ante a sua qualidade de pessoas em especial estágio de 

desenvolvimento emocional, psíquico, físico, considerando-se que seu senso crítico não se 

encontra de todo formado. Assim, não pode o Estado permitir que uma criança cresça 

acreditando que sua felicidade depende da aquisição de um produto ou serviço e que essa crença 

seja fomentada pela divulgação de peças publicitárias que fogem dos caminhos da ética.  

No que se refere à questão específica do abuso da publicidade, reforçamos o 

entendimento de que a autorregulamentação mostra-se eficiente em apurar os casos concretos 

tidos como desviantes dos preceitos do código próprio. 

Dessa forma, podemos concluir que, sejam quais forem os mecanismos usados para 

se prevenir que o mercado publicitário avance por sobre a infância e faça das crianças meros 

sujeitos do consumo, o proteger integral do desenvolvimento saudável dessas pessoas em 

processo de formação deve ser o fim buscado por todos, em sintonia com os princípios a que 

fomos chamados a observar. 
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ANEXO A – RESOLUÇÃO CONANDA Nº 163/2014 

SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS 

CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

 

RESOLUÇÃO N° - 163, DE 13 DE MARÇO DE 2014 

 

Dispõe sobre a abusividade do direcionamento de publicidade e de comunicação mercadológica 

à criança e ao adolescente.  

 

O CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - 

CONANDA, no uso de suas atribuições estabelecidas na Lei n° 8.242, de 12 de outubro de 

1991 e no Decreto n° 5.089, de 20 de maio de 2004 e no seu Regimento Interno,  

Considerando o estabelecido no art. 227 da Constituição Federal;  

Considerando o disposto nos arts. 2º, 3º, 4º e 86 da Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990; 

Considerando o disposto no § 2º do art. 37, da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990; 

Considerando o Plano Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes, 

especialmente o objetivo estratégico 3.8 - "Aperfeiçoar instrumentos de proteção e defesa de 

crianças e adolescentes para enfrentamento das ameaças ou violações de direitos facilitadas 

pelas Tecnologias de Informação e Comunicação", resolve:  

 

Art. 1º Esta Resolução dispõe sobre a abusividade do direcionamento de publicidade e de 

comunicação mercadológica à criança e ao adolescente, em conformidade com a política 

nacional de atendimento da criança e do adolescente prevista nos arts. 86 e 87, incisos I, III, V, 

da Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990.  

§ 1º Por 'comunicação mercadológica' entende-se toda e qualquer atividade de comunicação 

comercial, inclusive publicidade, para a divulgação de produtos, serviços, marcas e empresas 

independentemente do suporte, da mídia ou do meio utilizado.  

§ 2º A comunicação mercadológica abrange, dentre outras ferramentas, anúncios impressos, 

comerciais televisivos, spots de rádio, banners e páginas na internet, embalagens, promoções, 

merchandising, ações por meio de shows e apresentações e disposição dos produtos nos pontos 

de vendas.  

Art. 2º Considera-se abusiva, em razão da política nacional de atendimento da criança e do 

adolescente, a prática do direcionamento de publicidade e de comunicação mercadológica à 

criança, com a intenção de persuadi-la para o consumo de qualquer produto ou serviço e 

utilizando-se, dentre outros, dos seguintes aspectos:  

I - linguagem infantil, efeitos especiais e excesso de cores;  

II - trilhas sonoras de músicas infantis ou cantadas por vozes de criança;  

III - representação de criança;  

IV - pessoas ou celebridades com apelo ao público infantil;  

V - personagens ou apresentadores infantis;  
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VI - desenho animado ou de animação;  

VII - bonecos ou similares;  

VIII - promoção com distribuição de prêmios ou de brindes colecionáveis ou com apelos ao 

público infantil; e  

IX - promoção com competições ou jogos com apelo ao público infantil.  

§ 1º O disposto no caput se aplica à publicidade e à comunicação mercadológica realizada, 

dentre outros meios e lugares, em eventos, espaços públicos, páginas de internet, canais 

televisivos, em qualquer horário, por meio de qualquer suporte ou mídia, seja de produtos ou 

serviços relacionados à infância ou relacionados ao público adolescente e adulto. 

§ 2º Considera-se abusiva a publicidade e comunicação mercadológica no interior de creches e 

das instituições escolares da educação infantil e fundamental, inclusive em seus uniformes 

escolares ou materiais didáticos.  

§ 3º As disposições neste artigo não se aplicam às campanhas de utilidade pública que não 

configurem estratégia publicitária referente a informações sobre boa alimentação, segurança, 

educação, saúde, entre outros itens relativos ao melhor desenvolvimento da criança no meio 

social. 

Art. 3º São princípios gerais a serem aplicados à publicidade e à comunicação mercadológica 

dirigida ao adolescente, além daqueles previstos na Constituição Federal, na Lei nº 8.069, de 

13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, e na Lei nº 8.078, de 11 de setembro 

de 1990, Código de Defesa do Consumidor, os seguintes:  

I - respeito à dignidade da pessoa humana, à intimidade, ao interesse social, às instituições e 

símbolos nacionais;  

II - atenção e cuidado especial às características psicológicas do adolescente e sua condição de 

pessoa em desenvolvimento;  

III - não permitir que a influência do anúncio leve o adolescente a constranger seus responsáveis 

ou a conduzi-los a uma posição socialmente inferior;  

IV - não favorecer ou estimular qualquer espécie de ofensa ou discriminação de gênero, 

orientação sexual e identidade de gênero, racial, social, política, religiosa ou de nacionalidade;  

V - não induzir, mesmo implicitamente, sentimento de inferioridade no adolescente, caso este 

não consuma determinado produto ou serviço;  

VI - não induzir, favorecer, enaltecer ou estimular de qualquer forma atividades ilegais.  

VII - não induzir, de forma alguma, a qualquer espécie de violência;  

VIII - a qualquer forma de degradação do meio ambiente; e  

IX - primar por uma apresentação verdadeira do produto ou serviço oferecido, esclarecendo 

sobre suas características e funcionamento, considerando especialmente as características 

peculiares do público-alvo a que se destina;  

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

 

MIRIAM MARIA JOSÉ DOS SANTOS p/ Conselho 
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ANEXO B – PROJETO DE LEI Nº 5.921/2001 
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