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RESUMO 

 

 
O presente trabalho objetiva analisar a proteção que dispõe o ordenamento jurídico para tutelar a publicidade que 

é dirigida às crianças, sem perder de vista que este grupo goza da condição de hipervulnerabilidade, em razão de 

sua idade e de seu processo cognitivo em desenvolvimento. Buscar-se-á traçar considerações acerca dos ditames 

da Constituição Federal, do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Código de Defesa do Consumidor, 

atinentes ao tema em estudo. Denotar-se-á que as disposições que buscam regular a publicidade infantil não se 

esgotam nestes institutos, sendo percebidas regulamentações específicas acerca do tema, sendo pontuados a 

atuação do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária e o advento da Resolução n. 163/2014 do 

Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente e a forma como regulamenta o direcionamento da 

publicidade às crianças. Reafirmando que a busca por uma legislação protetiva ainda não se encontra esgotada, 

analisar-se-á selecionados projetos de lei em tramitação, de modo a visualizar como a publicidade infantil ainda 

pode ser regulada. 

 

 

Palavras-chave: Direito do Consumidor. Publicidade infantil. Hipervulnerabilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

The present work aims to analyze the protection that the legal system provides to protect the publicity that is 

directed to children, without losing sight of the fact that this group enjoys the condition of hypervulnerability, 

due to their age and their cognitive process in development. Consideration will be given to the dictates of the 

Federal Constitution, the Statute of the Child and Adolescent, and the Code of Consumer Protection related to 

the subject under study. It will be noted that the provisions that seek to regulate children's advertising are not 

exhausted in these institutes, and specific regulations regarding the subject are perceived, being punctuated the 

work of the National Council of Self-Regulatory Advertising and the advent of Resolution n. 163/2014 of the 

National Council for the Rights of Children and Adolescents and how it regulates the targeting of children's 

advertising. Reaffirming that the search for a protective legislation has not yet been exhausted, selected draft 

legislation will be analyzed in order to visualize how children's advertising can still be regulated. 

 

Keywords: Consumer Law. Children's adversiting. Hypervulnerability. 
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INTRODUÇÃO 

 

A publicidade é uma constante hodiernamente. A indução a compra de produtos e à 

aquisição de serviços é frequente e direcionada a todas as classes, de todas as idades, de modo 

que se especializa e se afunila para atingir públicos-alvo. 

No presente trabalho, partindo da análise de que as crianças são seres dotados de 

direitos, mas que precisam de uma proteção especial, buscar-se-á estudar a publicidade 

direcionada às crianças, de modo a vislumbrar os impactos decorrentes da mesma e a forma 

como a legislação vem regulando tal assunto. 

O método de abordagem a ser empregado para o desenvolvimento do trabalho em 

tela será o dedutivo-indutivo. Concernente ao desenvolvimento da pesquisa pautar-se-á na 

pesquisa bibliográfica e na análise da legislação pertinente, em âmbito constitucional e 

infraconstitucional. 

Para o melhor desenvolver da pesquisa, o trabalho será dividido em três capítulos. O 

primeiro capítulo buscará analisar a proteção de que goza a criança de acordo com o 

ordenamento jurídico pátrio. Incialmente, abordar-se-á a Constituição Federal de 1988, 

ressaltando o seu artigo 227, que enuncia a necessidade de proteção integral e prioritária às 

crianças, dever ao qual incumbe à família, ao Estado e à sociedade, de forma integrada. 

Na sequência, estudar-se-á o Estatuto da Criança e do Adolescente. Este surgiu 

pouco tempo após a promulgação da Constituição Federal de 1988, no ano de 1990 e 

inaugurou um instrumento específico de proteção aos direitos das crianças e adolescentes, 

atuando em conformidade com os preceitos da Carta Magna, notadamente regulamentando 

artigo 227 já mencionado. 

Ainda neste capítulo, adentrar-se-á a legislação consumerista, reconhecendo a 

vedação da publicidade abusiva. Quanto às crianças, será estudado que a publicidade abusiva 

é aquela que se aproveita da tenra idade e da deficiência de julgamento destas, para induzir-

lhes a consumir algo.  

Realizar-se-á, ainda, a análise de princípios essenciais ao estudo do tema, ressaltando 

o princípio da vulnerabilidade, pelo qual todos os consumidores são presumidamente 

vulneráveis, ou seja, são presumidos partes mais fracas na relação de consumo. Buscar-se-á 

também, diferenciar o conceito de hipossuficiência, pois esta deve ser averiguada no caso 

concreto, de modo a constatar a disparidades, não só de natureza econômica, como também de 

conhecimentos técnicos e/ou jurídicos. 
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Afunilando para a proteção das crianças, constatar-se-á que estas são consideradas 

hipervulneráveis, pois gozam da condição de vulnerabilidade agravada, em razão de seu 

desenvolvimento cognitivo incompleto e, por esta razão, justificar-se-á a necessidade de 

proteção especial, frente ao mercado de consumo. 

No segundo capítulo, adentrar-se-á a inserção da criança no mercado de consumo. 

Inicialmente, buscar-se-á averiguar a influência da publicidade que, presente nas sociedades 

modernas, excede a função precípua de divulgar produtos e serviços, induzindo o consumidor 

a obtê-los. Diferenciar-se-á publicidade e propaganda, na qual a primeira corresponde ao 

mercado de consumo e fins econômicos, ao passo que a segunda compreende fins ideológicos 

e sociais. 

No que concerne à publicidade veiculada às crianças, perceber-se-á que são alvos 

notórios da publicidade e movimentam um mercado de produtos a elas destinados, razão pela 

qual justificar-se-á a necessidade de legislação protetiva. Analisar-se-á, ainda, o fato de que a 

extensão da publicidade logrou aumento em razão do alargamento do uso da internet. 

Contudo, buscará averiguar a insuficiência da regulação vigente, motivando a 

instituição de legislações específicas, onde se estudará, no presente trabalho, o Conselho 

Nacional de Autorregulamentação Publicitária (CONAR) e a Resolução n. 163/2014 do 

Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA). 

Denotar-se-á que a legislação que rege o tema não se encontra esgotada. Embora tais 

institutos sejam de primordial importância e representem avanços significativos na regulação 

da publicidade direcionada às crianças, será possível a menção a alguns projetos de lei em 

tramitação, de modo a ilustrar o não esgotamento do tema pela legislação. 

Ao final, traçar-se-á as considerações finais acerca do tema que se pretende analisar, 

de modo a averiguar a insuficiência da legislação e, ainda, serão pontuadas, brevemente, 

possibilidades de caminhos a serem melhorados, a serem depreendidos pelo desenvolvimento 

do trabalho, na postura das empresas, da sociedade e do Estado, na busca constante pela 

proteção das crianças expostas aos impulsos da publicidade. 
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1 A PROTEÇÃO DADA À CRIANÇA NO ORDENAMENTO BRASILEIRO  

 

Atualmente, a criança é considerada um ser humano dotado de direitos, protegido 

legislativamente pelo ordenamento pátrio, contudo, a realidade não foi sempre esta. Inclusive, 

a legislação protetiva atual é deveras recente, como será depreendido pelo estudado nesse 

capítulo.  

Buscar-se-á delinear a legislação que rege as crianças, a partir da Constituição 

Federal de 1988, perpassando a legislação específica instituída com o Estatuto da Criança e do 

Adolescente e, além ainda, analisar a legislação consumerista no que tange à proteção das 

crianças, tendo em vista isto se mostrar contributivo para compreensão da proteção da qual 

goza a criança, dentro do ordenamento brasileiro. Assim, analisados os dispositivos que 

regem seus direitos, possível será a análise da regulação da publicidade frente às crianças.  

 

1.1 O RECONHECIMENTO DA NECESSIDADE DE PROTEÇÃO ÀS CRIANÇAS NA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

 

A promulgação da Constituição Federal de 1988 se dá em meio a movimentos 

políticos que prezavam pela redemocratização do país. O período que antecede a promulgação 

da Carta Magna que hoje vigora, foi marcado por um contexto de movimentos sociais que se 

organizavam em discordância ao regime ditatorial instalado, regime este que perdurou de 

1964 a 1985 (MEDEIROS, 2013). 

A Constituição Federal de 1988 é caracterizada pela proteção aos direitos 

fundamentais, consagrando meios de democracia direta, com a participação popular 

resguardada, além disso, cuidou de novos sujeitos de direito, restando incluídas as crianças. 

Ademais, normatiza direitos sociais e políticos, em consonância com o direito internacional 

(LIMA; VERONESE, 2012, p. 52). 

Assim, o caráter coletivo dos direitos assegurados passa a ser de primordial atenção 

no texto constitucional da Carta Magna, promulgada em 1988. Nesse diapasão, discorre 

Andréa Amin (2010, p. 8): 

(...) No campo das relações privadas se fazia imprescindível atender aos 

anseios de uma sociedade mais justa e fraterna, menos patrimonialista e 

liberal. Movimentos europeus pós-guerra influenciaram o legislador 

constituinte na busca de um direito funcional, pró-sociedade. De um sistema 

normativo garantidor do patrimônio do indivíduo, passamos para um novo 

modelo que prima pelo resguardo da dignidade da pessoa humana. O 

binômio individual-patrimonial é substituído pelo coletivo-social. 
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Os movimentos sociais à época impulsionaram sua promulgação com caráter social, 

sendo importante destacar que documentos internacionais foram influenciadores notáveis do 

texto da Constituição Federal que vigora atualmente. Atinente à proteção das crianças, a Carta 

Magna não poderia ser omissa, sendo também consubstanciadas por documentos 

internacionais.  Nesse sentido, discorre Amin (2010, p. 8): 

A intensa mobilização de organizações populares nacionais e de atores da 

área de infância e juventude, acrescida da pressão de organismos 

internacionais como o Unicef, foi essencial para que o legislador constituinte 

se tornasse sensível a uma causa já reconhecida como primordial em 

diversos documentos internacionais, como a Declaração de Genebra, de 

1924; a Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas 

(Paris, 1948); a Convenção Americana Sobre os Direitos Humanos (Pacto de 

São José da Costa Rica, 1969) e Regras Mínimas das Nações Unidas para a 

Administração da Justiça da Infância e da Juventude – Regras Mínimas de 

Beijing (Res. 40/33 da Assembleia-Geral, de 29 de novembro de 1985). 

Com o fim da Segunda Guerra Mundial, tornou-se necessário elaborar instrumentos 

dotados de normas éticas comuns a serem seguidas pelos Estados nacionais, com o intuito de 

evitar que atrocidades semelhantes viessem a ocorrer novamente. Nesse contexto, a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos foi proclamada em 1948 pela Assembleia Geral 

das Organizações das Nações Unidas (ONU) (MARCÍLIO, 1998, p. 48).  

Logo no art. 1º desta Declaração já se pode perceber a preocupação em resguardar a 

dignidade e a igualdade, para todos, quando dispõe: “Todos os seres humanos nascem livres e 

iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação 

uns aos outros com espírito de fraternidade” (ONU, 1948). 

Num contexto histórico-social em que se almejava a proteção do homem e ideais de 

igualdade eram difundidos, a proteção das crianças também carecia de cuidado. Em relação a 

isso, pode-se destacar a Declaração dos Direitos da Criança, promulgada em Genebra, em 

1924, na qual são incorporados os princípios dos Direitos da Criança formulados pela 

International Union for Child Welfare, uma organização não-governamental. Nela, buscava-

se garantir que a criança tivesse condições de se desenvolver, não lhe faltando alimentos, 

saúde nem abrigo; também a proteção a todo tipo de exploração e a garantia de educação 

(MARCÍLIO, 1998, p. 48).  

Outro marco importante no resguardo dos direitos da criança diz respeito à 

Declaração dos Direitos da Criança, adotada pela ONU em 1959. Nessa, se reconhece, 

inclusive, a necessidade de especial proteção, ao aduzir, em seu preâmbulo, que a 

criança, “(...) em decorrência de sua imaturidade física e mental, precisa de proteção e 
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cuidados especiais, inclusive proteção legal apropriada, antes e depois do nascimento” (ONU, 

1959). 

 A promulgação da Constituição Federal de 1988, ao proteger os direitos da criança, 

ampara-se não só em anseios da sociedade brasileira, como também nos diversos documentos 

internacionais. Nesse contexto, traz em seu texto o artigo 227, o qual cabe transcrevê-lo o 

caput: 

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 

adolescente e ao jovem, 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, 

além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão (BRASIL, 1988). 

Este conceito amplo de proteção à criança, previsto no artigo 227, reflete a doutrina 

de Proteção Integral, a qual “(...) contempla uma nova forma de proteção compartilhada entre 

a família, o Estado e a sociedade (...)” (LIMA; VERONESE, 2012, p. 54). Acrescenta 

Digiácomo e Digiácomo (2010, p. 3), acerca do artigo 227, da Carta Magna:  

(...) O enunciado deste dispositivo é um reflexo direto da ‘Doutrina da 

Proteção Integral à Criança e ao Adolescente’, adotada pela Constituição 

Federal de 1988 (arts. 227 e 228) e pela Assembleia Geral das Nações 

Unidas, em 20/11/1989, por intermédio da ‘Convenção das Nações Unidas 

Sobre Direitos da Criança’ (Resolução XLIV) (...)” (DIGIÁCOMO; 

DIGIÁCOMO, 2010, p. 3). 

Em 1989, dá-se a proclamação da Convenção sobre os Direitos da Criança pela 

Assembleia Geral das Nações Unidas, tendo adentrado no ordenamento jurídico brasileiro em 

1990. Reitera-se, nessa, a necessidade de cuidados e assistência especiais com as crianças 

(ONU, 1989). 

Tais disposições coadunam a consagração de Princípio do Melhor Interesse da 

Criança, onde dispõe no art. 3.1: “Todas as ações relativas às crianças, levadas a efeito por 

instituições públicas ou privadas de bem-estar social, tribunais, autoridades administrativas ou 

órgãos legislativos, devem considerar, primordialmente, o interesse maior da criança” (ONU, 

1989). 

Tânia da Silva Pereira e Carolina de Campos Melo (2003) prescrevem que este 

conceito original é um conceito qualitativo, ao passo que a versão brasileira optou pelo 

conceito qualitativo, buscando o maior interesse da criança, assim a Convenção funciona 

como meio de orientação da legislação constitucional e infraconstitucional no ordenamento 

jurídico brasileiro, sendo necessária sua ponderação face a outros princípios constitucionais. 
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Reitera-se na Convenção sobre os Direitos da Criança, a necessidade de proteção à 

família, ressaltando-a  

(...) 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 (ONU, 

1989). 

Nesse sentido, o ambiente familiar no qual a criança se insere deve ser capaz de 

proporcionar seu desenvolvimento físico, psicológico e cognitivo, sendo, ainda, 

responsabilidade dos responsáveis pela criança traçar limites, que lhes sirvam de orientação 

para o bom convívio em sociedade, não significando autoritarismo e violência na forma de 

tratá-los (LIMA; VERONESE, 2012, p. 115-116). 

Não somente a família assume papel de fundamental importância, como também a 

atuação do Estado deve integrar sua atuação com a família e a sociedade, pensando o sistema 

de garantias de direitos das crianças de modo a permitir tal atuação integrada. Assim 

discorrem Lima e Veronese (2012, p. 118): 

O sistema de garantia de direitos prevê a ação de princípios norteadores 

consagrados na descentralização político-administrativa nas três esferas do 

governo, no reordenamento institucional, o que implica repensar toda a 

lógica socioassistencial e protetiva para a infância e repensar o papel das 

políticas sociais e por fim, prevê que haja uma integração operacional do 

sistema, mais precisamente sob a perspectiva do trabalho em “rede” e de 

cooperações múltiplas entre os vários atores sociais pertencentes ao sistema 

de garantia de direitos. 

 

Dentro do sistema de garantias de direito, destaque-se a atuação dos Conselhos de 

Direitos da Criança e do Adolescente, podendo sua criação se dar em âmbitos federal, 

estadual e municipal. São órgãos autônomos e dotados de caráter deliberativo, caracterizando-

se como “(...) órgão responsável por garantir o investimento e a execução de políticas públicas 

na área da infância (...)” (LIMA; VERONESE, 2012, p. 121). 

Os Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente são compostos de forma 

paritária, de modo a resguardar a participação democrática, de modo a evitar arbitrariedades 

advindas dos governos municipais. Deve-se prezar pelo bem das crianças e adolescentes, não 

envolvendo ações político-pártidárias (LIMA; VERONESE, 2012, p. 122). 

Merece atenção, ainda, a atuação dos Conselhos Tutelares. São instituídos por lei 

municipal e cada município deve ter seu próprio Conselho Tutelar, tendo a composição de 

cinco membros que podem ser escolhidos pela comunidade local (LIMA; VERONESE, 2012, 
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p. 123-124). Note-se que tal participação da sociedade remete aos ideais de proteção integrada 

das crianças e adolescentes.  

As atribuições dos Conselhos Tutelares são reguladas pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente, em seu artigo 131, ao dispor que “o Conselho Tutelar é órgão permanente e 

autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos 

direitos da criança e do adolescente (...)” (BRASIL, 1990a). 

Tem-se que esse conceito expansivo, que busca a proteção integral e integrada da 

criança e do adolescente, motiva a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, 

legislação específica objetivando tutelar a criança e o adolescente, que passa a ser tratada a 

seguir. 

 

1.2 O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E SUA ELEMENTAR 

IMPORTÂNCIA NA PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA 

 

O artigo 227 da Carta Magna representa um dispositivo de primordial importância, 

estabelecendo dever comum entre família, Estado e sociedade, na busca pelo bem-estar das 

crianças, conforme já depreendido.  Reforçando tal assertiva, prescreve Andréa Amin (2010, 

p. 9):  

Coroando a revolução constitucional que colocou o Brasil no seleto rol das 

nações mais avançadas na defesa dos interesses infanto-juvenis, para os 

quais crianças e jovens são sujeitos de direito, titulares de direitos 

fundamentais, foi adotado o sistema garantista da doutrina da proteção 

integral (...). 

Justamente com o intuito de garantir a efetividade de tais prescrições, instituiu-se a 

Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente, popularmente 

conhecido como “ECA”, sendo este um reflexo do que dispõe o artigo 227, da Constituição 

Federal, representando meio específico e ampliativo de prescrever direitos das crianças e 

adolescentes, de modo a impulsionar que estes sejam respeitados.  

Trata-se o Estatuto da Criança e do Adolescente de um marco na ruptura do sistema 

implantado pela legislação infraconstitucional anterior. Anteriormente, os direitos das 

crianças eram tutelados pelos Códigos de Menores, o primeiro o instituído em 1927, depois, o 

segundo instituído em 1979.  

O Código de Menores de 1927 teve como peculiaridade a prática da 

institucionalização dos menores, qual sejam crianças e adolescentes abandonados e infratores, 

por meio da imposição da obediência. Além de tal sistema cultivar o medo, não foi possível 
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atender a demanda, pois, além de se concentrarem nas capitais, não haviam instituições 

suficientes para tanto (LIMA; VERONESE, 2012, p. 33-34). 

Um segundo Código de Menores foi instituído em 1979. Neste, as práticas de 

institucionalização ainda perduraram e adotou a Doutrina da Situação Irregular, na qual 

deveriam ser tutelados pelo Código, aqueles menores em situação emergencial, exigindo a 

atuação do Judiciário, nesses casos. Evidencia-se seis situações, aumentando o rol menores 

que tratava o Código anterior, que mereciam a persecução jurisdicional, quais sejam “(...) 

situação de abandono, vítimas de maus-tratos, em perigo moral, desassistido juridicamente, 

com desvio de conduta e autor de infração penal” (LIMA; VERONESE, 2012, p. 42-43). 

O Estatuto da Criança e do Adolescente acompanha o processo de redemocratização 

no qual a Constituição Federal foi promulgada e delineia uma nova fase na tutela dos direitos 

das crianças e adolescentes, reafirmando a necessidade de proteção integrada entre família, 

Estado e sociedade. Nessa linha, tomem-se as palavras de Lima e Veronese (2012, p, 55): 

“(...) É por meio do Estatuto da Criança e do Adolescente que pela primeira vez na história 

cria-se para esse público específico um conjunto de dispositivos legais cuja finalidade seja a 

promoção e efetivação dos seus direitos fundamentais”. 

Logo no artigo 1º1, a regulação da doutrina de Proteção Integral já pode ser 

observada, qual seja a necessidade de integração entre família, Estado e sociedade quando da 

necessidade de proteção às crianças e adolescentes. Nesse sentido, reforçam Digiácomo e 

Digiácomo (2010, p. 3) que “(...) o Estatuto da Criança e do Adolescente, portanto, vem em 

resposta à nova orientação constitucional e à normativa internacional relativa à matéria, 

deixando claro, desde logo, seu objetivo fundamental: a proteção integral de crianças e 

adolescentes (...)”. 

Nesse diapasão, visando garantir a proteção integral da criança, os artigos 3º2 e 4º3 

estipulam a qualidade de sujeito de direitos das crianças e adolescentes, onde se busca lhes 

garantir oportunidades para o seu pleno desenvolvimento. Além disso, ressalta-se ser um 

                                                           
1 Art. 1º. Esta Lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente (BRASIL, 1990a).   

2 Art. 3º. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem 

prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as 

oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, 

em condições de liberdade e de dignidade (BRASIL, 1990a).   

3 Art. 4º. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta 

prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária 

(BRASIL, 1990a). 
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dever integrado da família, sociedade e poder público prover a efetivação dos direitos 

assegurados a crianças e adolescentes (BRASIL, 1990a). 

Ainda estudando os artigos supramencionados do Estatuto, prescreve Bruno 

Miragem (2014, p. 15): 

Desse modo, é afirmado no sistema jurídico brasileiro um dever comum, da 

família, da sociedade e do Estado na proteção da criança. Por esta razão, os 

deveres de cuidado que se atribuem à família não podem ser invocados – 

como por vezes se percebe na argumentação que visa deixar à conta 

exclusiva do poder familiar a educação e formação dos filhos – para afastar 

ou atenuar o dever do Estado. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente considera criança4 a pessoa com até doze 

anos incompletos. Consoante à proteção integral e com absoluta prioridade resguardada pelo 

Estatuto em seu artigo 1º5, resta claro a necessidade de que as crianças sejam resguardadas, de 

modo especial, enquanto consumidoras. 

Assim sendo, o artigo 706 preceitua que a prevenção à ameaça ou violação dos 

direitos da criança e do adolescente é um dever de todos. Inclua-se, nesse contexto, quão 

essencial é buscar proteger as crianças da publicidade abusiva ou enganosa. A legislação 

consumerista, que ainda será alvo de abordagem no presente trabalho, traz em seu texto a 

contextualização de tais conceitos.  

No que diz respeito às crianças, a abusividade se mostra quando o fornecedor ou 

prestador de serviços se aproveita da imaturidade da criança para despertar-lhe a vontade de 

consumir. Já a enganosidade se dá quando a publicidade traz informações inteira ou 

parcialmente falsas ou induzam o consumidor a erro, inclusive por omissão (BRASIL, 

1990b). 

O artigo 717 assegura o direito à informação, cultura, lazer, esportes, diversões, 

espetáculos e produtos e serviços, sendo respeitada a condição especial de pessoas em 

desenvolvimento a qual se sujeitam. Tal dispositivo guarda correlação com o conceito de 

hipervulnerabilidade, que será conceituado mais adiante nesse trabalho. 

                                                           
4 Art. 2º. Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e 

adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade (BRASIL, 1990a). 

5 Vide 1. 

6 Art. 70. É dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente 

(BRASIL, 1990a). 

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

produtos e serviços que respeitem sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento (BRASIL, 1990a). 
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O artigo 768 disciplina as emissoras de rádio e televisão a preservarem o horário da 

programação recomendado ao público infanto-juvenil, de modo que nesses horários devem 

ser transmitidos programas que transmitam conteúdo educativo, artístico, cultural e 

informativo. O parágrafo único do mesmo artigo exige a apresentação da classificação 

indicativa de idade antes da exibição de qualquer programa. 

O artigo 889 se correlaciona com a proteção integral, compartilhada entre família, 

Estado e sociedade, constante ao teor do artigo 227, da Constituição Federal vigente, 

conforme visto anteriormente, ao dispor diretrizes da política de atendimento às crianças e 

adolescentes. O teor deste revela a preocupação em tratar especificamente das questões que 

atinjam crianças e adolescentes em todos os âmbitos e, ainda, prescrevendo a 

municipalização. Além disso, aborda a necessidade de integração entre órgãos do Judiciário, 

Ministério Público, Defensoria Pública, Segurança Púbica e Assistência Social. Também 

pressupõe a qualificação dos profissionais que lidam com crianças e adolescentes, além de 

incentivar que sejam realizadas pesquisas sobre o desenvolvimento infantil e prevenção à 

violência. 

A importância de tais mudanças revela-se ao vislumbrar que a municipalização e a 

descentralização político-administrativa favorecem o tratamento das questões em nível local, 

                                                           
8 Art. 76. As emissoras de rádio e televisão somente exibirão, no horário recomendado para o público infanto-

juvenil, programas com finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas. 

Parágrafo único. Nenhum espetáculo será apresentado ou anunciado sem aviso de sua classificação, antes de sua 

transmissão, apresentação ou exibição (BRASIL, 1990a). 

9 Art. 88. São diretrizes da política de atendimento: I - municipalização do atendimento; II - criação de conselhos 

municipais, estaduais e nacional dos direitos da criança e do adolescente, órgãos deliberativos e controladores 

das ações em todos os níveis, assegurada a participação popular paritária por meio de organizações 

representativas, segundo leis federal, estaduais e municipais; III - criação e manutenção de programas 

específicos, observada a descentralização político-administrativa; IV - manutenção de fundos nacional, estaduais 

e municipais vinculados aos respectivos conselhos dos direitos da criança e do adolescente; V - integração 

operacional de órgãos do Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Segurança Pública e Assistência Social, 

preferencialmente em um mesmo local, para efeito de agilização do atendimento inicial a adolescente a quem se 

atribua autoria de ato infracional; VI - integração operacional de órgãos do Judiciário, Ministério Público, 

Defensoria, Conselho Tutelar e encarregados da execução das políticas sociais básicas e de assistência social, 

para efeito de agilização do atendimento de crianças e de adolescentes inseridos em programas de acolhimento 

familiar ou institucional, com vista na sua rápida reintegração à família de origem ou, se tal solução se mostrar 

comprovadamente inviável, sua colocação em família substituta, em quaisquer das modalidades previstas no art. 

28 desta Lei; VII - mobilização da opinião pública para a indispensável participação dos diversos segmentos da 

sociedade; VIII - especialização e formação continuada dos profissionais que trabalham nas diferentes áreas da 

atenção à primeira infância, incluindo os conhecimentos sobre direitos da criança e sobre desenvolvimento 

infantil; IX - formação profissional com abrangência dos diversos direitos da criança e do adolescente que 

favoreça a intersetorialidade no atendimento da criança e do adolescente e seu desenvolvimento integral; X - 

realização e divulgação de pesquisas sobre desenvolvimento infantil e sobre prevenção da violência (BRASIL, 

1990a). 
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guiando as políticas públicas e a atuação dos órgãos a buscar remédios diretamente pensados, 

aprimorando e potencializando o assistencialismo social (LIMA; VERONESE, 2012, p. 119). 

A análise acerca dos selecionados artigos, realizada nesse item, demonstra o cuidado 

do legislador, buscando resguardar os direitos da criança e também do adolescente, de modo 

que o Estatuto da Criança e do Adolescente funcione como um mecanismo específico no 

ordenamento jurídico brasileiro para tal.  

Dessa maneira, conforme se procede à análise dos distintos institutos, resta claro que 

a criança tem a necessidade de sua proteção assegurada na legislação pátria, sendo assegurada 

pela Constituição Federal de 1988, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e ainda pelo 

Código de Defesa do Consumidor, instituto este que será estudado no capítulo a seguir.  

 

1.3 A ABRANGÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR EM RELAÇÃO 

ÀS CRIANÇAS 

 

O Código de Defesa do Consumidor10 é peculiar no ordenamento jurídico pátrio, pois 

foi “(...) criado como subsistema autônomo e vigente dentro do sistema constitucional 

brasileiro” (NUNES, 2011, p. 110). 

Sua relação com a Constituição Federal vigente pode ser claramente percebida, 

sendo um Código11 por determinação da própria Carta Magna. Além disso, o Código de 

Defesa do Consumidor é uma lei principiológica, modelo inexistente até então, no 

ordenamento brasileiro. Assim sendo, a lei principiológica o Código vai “(...) atingir toda e 

qualquer relação jurídica que possa ser caracterizada como de consumo e que esteja também 

regrada por outra norma jurídica infraconstitucional” (NUNES, 2011, p. 110-111). 

Daniel Neves e Flávio Tartuce (2017, p. 22) explicam a origem principiológica do 

Código de Defesa do Consumidor remetendo às três gerações de direito. Na concepção destes 

autores: 

Os direitos de primeira geração ou dimensão são aqueles relacionados com o 

princípio da liberdade. Os de segunda geração ou dimensão, com o princípio 

da igualdade. Os direitos de terceira geração ou dimensão são relativos ao 

princípio da fraternidade. 

                                                           
10 Instituído pela Lei n. 8.079, de 11 de setembro de 1990. 

11 Dispõe o artigo n. 48, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias: “O Congresso Nacional, dentro de 

cento e vinte dias da promulgação da Constituição, elaborará código de defesa do consumidor” (BRASIL, 1988). 
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Assim, o Código, embora se relacione às três gerações, se enquadraria melhor na 

terceira geração, por se tratar de meio de pacificação social, visando equilibrar a relação entre 

consumidor e fornecedor. Dando continuidade, os autores, apoiados no ditame constitucional 

do artigo 5º, inciso XXXII, da Constituição Federal de 198812, ressaltam a natureza de norma 

principiológica do Código de Defesa do Consumidor, reconhecida pela doutrina, dizendo que 

“(...) o Código de Defesa do Consumidor tem eficácia supralegal, ou seja, está em um ponto 

hierárquico intermediário entre a Constituição Federal de 1988 e as leis ordinárias”. 

Ainda no que tange às gerações de direito, fala-se em uma ampliação do tema, 

segundo Neves e Tartuce (2017, p. 22):  

Na atualidade, já se fala em outras duas outras gerações ou dimensões de 

direitos. A quarta dimensão estaria sincronizada com a proteção do 

patrimônio genético (DNA), com a intimidade biológica. Por fim, a quinta 

dimensão seria aquela relativa ao mundo digital ou cibernético, com o 

Direito Eletrônico ou Digital. 

Os autores, então, ressaltam que o Código de Defesa do Consumidor pode se 

correlacionar também com estas novas gerações, na medida em que protege amplamente o 

consumidor nas relações de consumo (NEVES; TARTUCE, 2017, p. 22). 

Rizzatto Nunes (2011, p. 111) compila que “o caráter principiológico específico do 

CDC é apenas e tão somente um momento de concretização dos princípios e garantias 

constitucionais vigentes desde 5 de outubro de 1988 como cláusulas pétreas, não podendo, 

pois, ser alterados”. 

Dito isto, a Constituição Federal de 1988 institui em seu artigo 60, parágrafo 4º13, as 

cláusulas pétreas14, dentre elas, o inciso IV, rege os direitos e garantias individuais, estando aí 

inseridos os direitos do consumidor, resguardados pela própria Carta Magna e pelo Código de 

Defesa do Consumidor. 

                                                           
12 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: (...) XXXII - o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor 

(BRASIL, 1988).  

13 Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: (...) § 4º Não será objeto de deliberação a 

proposta de emenda tendente a abolir: I - a forma federativa de Estado; II - o voto direto, secreto, universal e 

periódico; III - a separação dos Poderes; IV - os direitos e garantias individuais (BRASIL, 1988). 

14 Dispositivo constitucional que não pode ser alterado nem mesmo por Proposta de Emenda à Constituição 

(PEC) (SENADO FEDERAL, 2017). 
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No que rege as crianças, o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 37, em 

seu parágrafo 2º15, proíbe a abusividade da propaganda, ao se aproveitar da deficiência de 

julgamento e experiência da criança. Ainda analisando a legislação consumerista, o artigo 39, 

inciso IV16 proíbe que o fornecedor se aproveite da fraqueza ou ignorância do consumidor, 

devido aos fatores que os tornam hipervulneráveis, dentre eles, a idade, caso das crianças 

(INSTITUTO ALANA, 2016, p. 69). 

Assim sendo, evidente que a atuação do Código de Defesa do Consumidor se estende 

às crianças, logicamente partes ainda mais fracas dentro de uma relação de consumo. Nessa 

perspectiva, proceder-se-á ao estudo de princípios norteadores da legislação consumerista, 

buscando a conexão com a vulnerabilidade da criança frente ao mercado de consumo. 

 

1.3.1 Princípios pertinentes à proteção das crianças 

 

Partindo dos ensinamentos de Cavalieri Filho (2011, p. 33), “(...) o princípio é norma 

de conteúdo genérico e enunciado aberto, cujos pressupostos de incidência não são definidos 

com precisão; espraiam-se por um número indeterminado de situações concretas”.  

Assim, recorre-se aos princípios para iniciar a análise do ordenamento jurídico e 

constatar a direção a ser seguida. Para solucionar um conflito entre princípios, deve intérprete 

utilizar da ponderação, devendo pesar os valores que envolvam o caso (CAVALIERI FILHO, 

2011, p. 32-33). 

Diferem das regras, ao passo que estas  

(...) são proposições normativas que contêm relatos objetivos, descritivos de 

determinadas condutas, aplicáveis a hipóteses bem definidas, perfeitamente 

caracterizadas, sob a forma de tudo ou nada. Partem de uma hipótese de 

incidência predeterminada que, uma vez preenchida, demanda a sua 

consequência normativa, independente de quaisquer outras considerações 

(...) (CAVALIERI FILHO, 2011, p. 32-33). 

O Código de Defesa do Consumidor é guiado por princípios, que funcionam como 

base de sua aplicação. A seguir, passa-se a pontuar acerca dos princípios pertinentes ao estudo 

                                                           
15  Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. (...) § 2° É abusiva, dentre outras a publicidade 

discriminatória de qualquer natureza, a que incite à violência, explore o medo ou a superstição, se aproveite da 

deficiência de julgamento e experiência da criança, desrespeita valores ambientais, ou que seja capaz de induzir 

o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança (BRASIL, 1990b). 

16 Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: (...)        IV - 

prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou 

condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços (BRASIL, 1990b). 
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da vulnerabilidade das crianças, posto que esta representa o enfoque principal do presente 

trabalho. 

 

1.3.1.1 Dignidade 

 

Trata-se a dignidade da pessoa humana de princípio fundamental no atual diploma 

constitucional, positivada no artigo 1º, inciso III17. Rizzatto Nunes discorre sobre a 

necessidade de um piso vital mínimo, elencado nos ensinamentos de Celso Antonio Pacheco 

Fiorillo. Nessa linha, para que haja dignidade é necessário que se assegure concretamente os 

direitos sociais previstos pelo artigo 6º18, combinado ao caput do artigo 22519, ambos da 

Constituição Federal20. 

Nas palavras de Nunes (2011, p. 62-63), “a dignidade humana é um valor já 

preenchido a priori, isto é, todo ser humano tem dignidade só pelo fato já de ser pessoa”. 

Ressalta o mesmo autor que, a dificuldade da fixação da semântica não afasta o fato de que o 

princípio obrigatoriamente deva ser respeitado. Na legislação consumerista, este princípio está 

previsto no caput do artigo 4º21 e se associa aos ditames constitucionais que o regem. 

O trabalho ora desenvolvido tem como enfoque o delineado da legislação no que 

tange as crianças. Patente compreender que a criança também tem sua dignidade resguardada, 

como sujeito em desenvolvimento que é. Nesse sentido, cabe considerar as palavras de 

Ronaldo Lima dos Santos (2007, p.17), quando diz que “(...) a dignidade da criança tem um 

perfil que enfoca o direito ao desenvolvimento da pessoa humana. Negar esse direito à criança 

é negar a formação de uma pessoa adulta em toda a sua integralidade”.  

                                                           
17 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 

Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: (...) III - a dignidade 

da pessoa humana (BRASIL, 1988). 

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

segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma 

desta Constituição (BRASIL, 1988). 

19 Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 

essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 

preservá- lo para as presentes e futuras gerações (BRASIL, 1988). 

20 FIORILLO, Celso Antonio P. O direito de antena em face do direito ambiental no Brasil. São Paulo: Saraiva, 

2000. 

21  Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a 

melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios (BRASIL, 1990b). 
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Este mesmo autor compara o desenvolver da criança ao desenvolver de uma semente 

de uma árvore, onde se  

(...) exige que não somente lhe sejam retirados a aridez e os elementos 

prejudiciais presentes em seu terreno, mas que lhe sejam dadas todas as 

condições de desenvolvimento para que ela possa tornar-se uma árvore (...). 

A criança é mais que uma criança, ela é potencial; uma semente em fase de 

germinação (SANTOS, 2007, p.17). 

Vista a importância do princípio da dignidade, continuar-se-á o estudo, analisando, a 

seguir, a necessidade de proteção à vida, saúde e segurança, princípio presente no Código de 

Defesa do Consumidor, tendo em vista a correlação visível entre eles. 

1.3.1.2 Proteção à vida, saúde e segurança 

 

O princípio em tela está atrelado ao princípio da dignidade da pessoa humana, à 

medida que assegurar amplamente a proteção da criança é necessário para que se assegure o 

seu desenvolvimento de forma digna, restando previstos também no caput do artigo 4º22, do 

Código de Defesa do Consumidor. Além disso, os preceitos são reiterados no artigo 6º, inciso 

I23.  

Dessa maneira, o artigo 4º enuncia preceitos amplos, quais sejam “(...) o respeito à 

sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo” (BRASIL, 

1990b). Desse modo, são assegurados direitos morais e materiais, indo além com os ditames 

do artigo 6º, inciso I24, assim, o legislador assegura a proteção do consumidor, não só ao 

adquirir serviços essenciais, mas também quando desfruta de atividades de lazer buscando 

bem-estar moral ou psicológico (NUNES, 2011, p. 173). 

Na linha deste princípio, tendo em vista a vulnerabilidade do consumidor, qual seja a 

condição presumida de ser o consumidor a parte mais fraca da relação de consumo, e mais, a 

hipervulnerabilidade, situação de vulnerabilidade agravada na qual a criança se insere em 

razão de sua pouca maturidade, conceitos estes que serão abordados mais a frente, no decorrer 

do estudo, tem-se como exemplo o recall da fabricante Mattel, ocorrido no ano de 2006, onde 

                                                           
22 Vide 21. 

23  Art. 6º São direitos básicos do consumidor:  I - a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos 

provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos (BRASIL, 

1990b). 

24 Vide 23.  
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uma grande quantidade de bonecas foram recolhidas em razão da presença de imãs em 

acessórios que eram facilmente engolidos pelas crianças (O GLOBO, 2006).  

O incidente se repetiu no ano de 2010, a mesma fabricante teve que recolher outros 

exemplares, desta vez, devido ao risco de quebra do brinquedo, liberando partes pequenas, 

novamente passíveis de serem engolidas (O GLOBO, 2010). 

Denotado o princípio supra e o fato de estar patentemente atrelado a proteção às 

crianças, prossigamos, analisando a proteção e necessidade.  

 

1.3.1.3 Proteção e necessidade 

 

Consoante o seu artigo 1º, o Código de Defesa do Consumidor, “(...) estabelece 

normas de proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e interesse social, nos termos 

dos arts. 5°, inciso XXXII, 170, inciso V, da Constituição Federal e art. 48 de suas 

Disposições Transitórias” (BRASIL, 1990b). Desta maneira, tem-se explicitado o caráter 

protecionista da Lei ora em estudo, apoiados nos preceitos constitucionais que dizem respeito 

ao interesse social e à ordem econômica, sendo uma necessidade proteger o consumidor 

quando da aquisição de produtos e serviços.  

Nesse diapasão, justifica-se, inclusive, a intervenção do Estado, em determinados 

casos, como, por exemplo, no caso de fornecimento de alimentos básicos ou remédios para 

doenças graves, nos serviços públicos, podendo se estender a uma intervenção em caso de 

aumento de preços, sendo caso de necessidade (NUNES, 2011, p.173). 

Daniel Neves e Flávio Tartuce (2017, p. 32) elencam três consequências práticas 

advindas do princípio do protecionismo do consumidor. A primeira consequência diz respeito 

a não afastabilidade, por convenção entre as partes, das regras presentes na Lei 8.078/1990, 

sob pena de nulidade absoluta. Nesse sentido, pode-se considerar o artigo 51, inciso XV25, 

que dispõe serem nulas as cláusulas em desacordo com o Código de Defesa do Consumidor. 

A segunda consequência se refere ao fato de que “cabe sempre a intervenção do 

Ministério Público em questões envolvendo problemas de consumo”. Assim, a Lei 

7.347/1985, a Lei de Ação Civil Pública, em seu artigo 1º, inciso II26, legitima o Ministério 

                                                           
25 Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos 

e serviços que: (...) XV - estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor (BRASIL, 1990b). 

26 Art. 1º.  Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por 

danos morais e patrimoniais causados: (...) ll - ao consumidor (BRASIL, 1985). 
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Público para as demandas coletivas que envolvam direitos morais e materiais dos 

consumidores. Por fim, “como terceira consequência, toda a proteção constante da Lei 

Protetiva deve ser conhecida de ofício pelo juiz, caso da nulidade de eventual cláusula abusiva 

(...)” (NEVES; TARTUCE, 2017, p. 32). 

A necessidade pauta-se na condição de vulnerabilidade acentuada a qual estão 

sujeitas as crianças, frente aos impulsos do mercado de consumo. Em razão de se encontrarem 

ainda em processo de desenvolvimento cognitivo, não gozam da capacidade de discernir o 

que lhes está sendo oferecido, razão pela qual se busca especial proteção, visando equilibrar a 

relação de consumo, objetivando proteger a criança das abusividades da publicidade voltada a 

elas (INSTITUTO ALANA, 2016, p 21-24).  

Dando sequência, aliada à ideia de proteção da criança, procurar-se-á explicitar a 

necessidade de transparência nas relações de consumo, especialmente quando os produtos são 

destinados ao consumo pelo público infantil. 

 

1.3.1.4 Transparência 

 

É imprescindível que os produtos e serviços que se destinam ao mercado, detenham 

informações claras e de fácil compreensão pelos consumidores. Nas palavras de Cavalieri 

Filho (2011, p. 43), a transparência  

(...) significa clareza, nitidez, precisão, sinceridade. Transparência nas 

relações de consumo importa em informações claras, corretas e precisas 

sobre o produto a ser fornecido, o serviço a ser prestado, o contrato a ser 

firmado – direitos, obrigações, restrições. 

Assim, é patente a importância das devidas informações serem prestadas de forma 

compreensível pelo consumidor. Ainda acerca deste princípio, discorre Nunes (2011, p. 174): 

O princípio da transparência, expresso no caput do art. 4º do CDC27, se 

traduz na obrigação do fornecedor de dar ao consumidor a oportunidade de 

conhecer os produtos e serviços que são oferecidos e, também, gerará no 

contrato a obrigação de propiciar-lhe o conhecimento prévio de seu 

conteúdo. 

Complementam Neves e Tartuce (2017, p. 37) que “a informação, no âmbito 

jurídico, tem dupla face: o dever de informar e o direito de ser informado, sendo o primeiro 

relacionado com quem oferece o seu produto ou serviço ao mercado, e o segundo, com o 

consumidor vulnerável”. Reafirmando tal assertiva, discorre Cavalieri Filho (2011, p. 43): 

                                                           
27 Vide 21. 
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A principal consequência do princípio da transparência é, por um lado, o 

dever de informar do fornecedor e, por outro, o direito à informação do 

consumidor (...). Tal implica, em primeiro lugar, a proibição da criação 

artificial de barreiras de informação, em busca de ocultação de desvantagens 

para a outra parte ou de enganosa valorização das vantagens que o contrato 

lhe proporcionará (...). 

Conclui Cavalieri Filho que o princípio da transparência inverte os papéis. Assim, se 

no passado, o consumidor deveria se desdobrar para encontrar as informações pertinentes ao 

produto ao qual se interessou, atualmente a legislação prevê que o fornecedor preste tais 

informações, até mesmo antes do contrato, quando busca-se atrair a atenção do consumidor 

(CAVALIERI FILHO, 2011, p. 44).  

Importante assinalar que a legislação consumerista, em seu artigo 6º, inciso III28, 

consagra o direito à informação como um direito básico do consumidor. Nesse diapasão, para 

que haja a proteção dos consumidores em geral e, notadamente, das crianças quando expostas 

aos produtos a ela destinados, é imprescindível a clareza e a veracidade das informações, sem 

prejuízo da importância da fácil identificação. 

O Guia Alimentar para a População Brasileira, organizado pelo Ministério da Saúde, 

apresenta a publicidade como um entrave à disseminação dos ideais de alimentação saudável. 

Inclusive, dispõe que “a publicidade de alimentos ultraprocessados domina os anúncios 

comerciais de alimentos, frequentemente veicula informações incorretas ou incompletas sobre 

alimentação e atinge, sobretudo, crianças e jovens” (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014, 

p.123). 

Levando em conta que este traz a importância da alimentação saudável, rica em 

produtos naturais, aconselha, ainda que se “esclareça as crianças e os jovens de que a função 

da publicidade é essencialmente aumentar a venda de produtos, e não informar ou, menos 

ainda, educar as pessoas (...)” (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014, p. 123). 

Também atinente à necessidade de transparência para com o consumidor, 

notadamente quando se trata de crianças, o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e 

Tecnologia (Inmetro), dita algumas regras acerca da rotulagem dos brinquedos destinados às 

crianças: 

Os rótulos dos brinquedos devem conter, de maneira legível e em língua portuguesa:  

a) a identificação do fabricante, exportador, importador ou distribuidor, bem como o 

seu endereço;  

                                                           
28 Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: (...) III - a informação adequada e clara sobre os diferentes 

produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos 

incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (BRASIL, 1990b). 
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b) a informação sobre a faixa etária a que o brinquedo se destina, bem como 

instruções sobre a sua utilização;  

c) as advertências e recomendações relativas aos riscos que podem apresentar, de 

forma destacada (INMETRO, 2008). 

Assim, resta nítida a intenção de resguardar o adquirente do produto, quando se 

expressa a necessidade de informações claras e compreensíveis, de modo a evitar prejuízos 

decorrentes do uso de um produto inadequado. 

Outro caso que revela preocupação com a transparência pode ser observado na 

Resolução da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), 

RDC nº 15, de 24 de abril de 2015.  Assim dispõe seu artigo 1º: “Esta Resolução estabelece os 

requisitos técnicos relativos à formulação, segurança e rotulagem para a concessão de registro 

de produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes infantis, nesse regulamento designados 

‘produtos infantis’”. 

Assim, destinando-se ao público de 0 (zero) a 12 (doze) anos, conforme preceitua o 

parágrafo 2º, do seu artigo 2º, também em conformidade com a classificação etária 

preceituada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente29, estabelece critérios específicos para 

a proteção da criança, não excluindo a proteção advinda da regulação geral. 

A proteção da criança é clara, inclusive, quando se proíbe expressamente apelos 

publicitários destinados ao público infantil nas embalagens e materiais de sabonetes, produtos 

para limpeza e higienização, com ação antisséptica destinados ao uso infantil30. 

Visando a continuidade do estudo, a seguir, adentrar-se-á a análise do princípio da 

confiança, vez que este guarda íntima relação com o princípio estudado nesse item. Em se 

tratando das crianças e da sua inocência diante do mercado, em razão da pouca idade, buscar-

se-á demonstrar tal ocorrência. 

 

1.3.1.5 Confiança 

 

O princípio da confiança tem forte vínculo com o princípio da transparência e com o 

princípio da boa-fé, que será abordado no item seguinte. A ideia de confiança se mostra 

patente, mesmo não previsto expressamente no Código de Defesa do Consumidor. Cavalieri 

                                                           
29 Vide 4. 

30 Art. 11. Os produtos de uso adulto: sabonetes, produtos para limpeza e higienização, com ação antisséptica, 

poderão ser extensivos ao uso infantil (...). §2º Os produtos de que trata este artigo não poderão ter em suas 

embalagens e material publicitário apelos infantis (ANVISA, 2015). 
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Filho (2011, p. 44-46), inclusive, a trata como um princípio, estudado em separado, ao passo 

que Neves e Tartuce (2017, p. 40-44) a tratam como sinônimo do princípio da transparência. 

Nos ensinamentos de Cavalieri Filho (2011, p. 45), 

(...) Confiança é a credibilidade que o consumidor deposita no produto ou no 

vínculo contratual como instrumento adequado para alcançar os fins que 

deles se espera. Prestigia as legítimas expectativas do consumidor no 

contrato. (...) Viola o princípio da confiança toda a conduta que frustre as 

legítimas expectativas do consumidor (...). 

O artigo 3031, do Código de Defesa do Consumidor, apresenta um efeito do princípio 

da confiança, no qual o fornecedor, ao ofertar o produto ou serviço, fica obrigado para com o 

consumidor. Assim, cria-se uma obrigação pré-contratual, de modo a não frustrar a legítima 

expectativa despertada no consumidor (CAVALIERI FILHO, p. 45). 

Concernente à proteção das crianças, pode-se considerar, a título exemplificativo, a 

publicidade realizada em ambiente escolar. Em regra, a confiança da criança no ambiente 

escolar é patente, visto que é o segundo ambiente de socialização da criança, sendo a família, 

o primeiro (INSTITUTO ALANA, 2016, p. 32). 

Nesse sentido, tem-se que a publicidade realizada em ambientes escolares merece 

atenção, pois  

(...) a entrada de empresas comerciais externas ao cotidiano dos pequenos, 

pela via da comunicação mercadológica, prejudica a autonomia político-

pedagógica dos estabelecimentos de ensino. O marketing nas escolas, o 

endosso implícito de produtos, serviços e marcas de alguma forma 

anunciados comercialmente em ambiente escolar e a própria cultura do 

consumismo irresponsável relacionada à publicidade dirigida às crianças 

podem acabar interferindo no conteúdo curricular de forma negativa 

(CAVALIERI FILHO, 2011, p. 32-33). 

É necessário, ademais, atentar-se a publicidade que aparenta ser pedagógica, 

incluindo a distribuição de materiais ou amostras, onde o predominante  

(...) é a visão do mercado, focada, não no melhor interesse da criança, e, sim, 

nos interesses comerciais do anunciante. Apresentar a publicidade como uma 

ação pedagógica revela, sem sombra de dúvidas, que o interesse principal 

não é educativo, mas comercial (...) (CAVALIERI FILHO, 2011, p. 32-33). 

Essencial denotar o fato de que o ambiente escolar em que crianças estão inseridas, 

aduz nelas o sentimento de confiança, devido à primordial importância de tal instituto desde 

                                                           
31 Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de 

comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer 

veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. 
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os primeiros anos de sua vida, devendo colaborar para seu desenvolvimento pessoal e 

educacional. 

O ambiente onde a publicidade é praticada, além de impedir o exercício do 

poder familiar sobre a exposição das crianças ao apelo comercial, reforça 

nesse público a credibilidade do discurso e, por isso, se aproveita de sua 

natural credulidade. Como exemplo, tomem-se as atividades de campanhas 

comerciais de produtos realizadas em escolas com apresentações de supostas 

temáticas educativas, mas patrocinadas pelo interesse de difundir produtos, 

serviços, marcas e o desejo de consumi-los. 

Como dito, tais ambientes representam segurança e confiança plena para as 

crianças, o que as tornam mais vulneráveis aos efeitos dos apelos, quaisquer 

que sejam. Mensagens publicitárias ambientadas na escola podem 

representar falsa isenção do discurso (SENACON, 2016, p. 4). 

Portanto, ressalte-se a ampliação da vulnerabilidade da criança, quando envolta no 

ambiente escolar, que, reitera-se, pressupõe o sentimento de confiança, devendo, por esta 

razão ser objeto de atenção constante quanto aquilo a que as crianças serão expostas.  

Outra prática que detém a atenção das crianças, despertando-a por meio da 

confiança, é a utilização de personagens infantis na publicidade dos produtos. Utilizando-se 

da memorização da criança, que se atenta ao nome do personagem e não a marca em si, ela 

reconhece um personagem favorito e identifica-se com a marca, consequentemente, as 

personagens se tornam representantes dos produtos e serviços oferecidos, de modo a mediar a 

empresa e a criança (INSTITUTO ALANA, 2016, p. 31). 

Elucidado o princípio da confiança, tendo o objetivo de demonstrar a fragilidade da 

criança frente ao fornecedor de produtos a ela destinados, a seguir, buscar-se-á delinear o 

princípio da boa-fé. Considerar-se-á, de antemão, que este detém correlação evidente com o 

princípio da confiança, posto que em qualquer relação, há expectativas mútuas. 

 

1.3.1.6 Boa-fé 

 

O princípio da boa-fé guarda forte relação com o princípio anterior, qual seja o 

princípio da confiança. 

O conceito de boa-fé se bifurca em dois sentidos, a boa-fé subjetiva e a boa-fé 

objetiva. A boa-fé subjetiva diz respeito à condição de ignorância quanto a um fato passível 

de modificação, impedimento ou violação de um direito. Ocorre quando uma pessoa 

desconhece o direito real, agindo como se certa estivesse. Esse sentido pode ser encontrado 
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em preceitos do Código Civil de 2002, como, a título de exemplo, os artigos 1.201 e 1.20232, 

que tratam da posse de boa-fé ou no artigo 87933, que regula a boa-fé do alienante de imóvel 

recebido indevidamente (NUNES, 2011, p. 176). 

A boa-fé objetiva é a adotada pela Lei 8.078/1990. Cabe considerar a explicação 

dada por Nunes (2011, p. 176) sobre ela: 

(...) A boa-fé objetiva, que é a que está presente no CDC, pode ser definida, 

grosso modo, como sendo uma regra de conduta, isto é, o dever das partes de 

agir conforme certos parâmetros de honestidade e lealdade, a fim de se 

estabelecer o equilíbrio nas relações de consumo. Não o equilíbrio 

econômico, como pretendem alguns, mas o equilíbrio das posições 

contratuais, uma vez que, dentro do complexo de direitos e deveres das 

partes, em matéria de consumo, como regra, há um desequilíbrio de forças. 

Entretanto, para chegar a um equilíbrio real, somente com a análise global 

do contrato, de uma cláusula em relação às demais, pois o que pode ser 

abusivo ou exagerado para um não o será para o outro. 

A boa-fé, adotada pelo Código de Defesa do Consumidor como um dos princípios 

norteadores, aparece expressa no artigo 4º, inciso III34, funciona como um modelo a ser 

seguido independentemente da verificação de má-fé subjetiva, seja por parte do fornecedor ou 

mesmo do consumidor. Atualmente, tal princípio desempenha papel importante na construção 

do próprio sistema jurídico, sendo primordial na aplicação dos ditames constitucionais e de 

ordem econômica (NUNES, 2011, p. 177-178). 

É dedutível que, quando crianças estão envolvidas na relação de consumo, espera-se 

dos fornecedores e prestadores de serviço que ajam de modo a proteger e assegurar a 

segurança, em contrapartida, aqueles que fornecem bens e serviços esperam que estes sejam 

consumidos. 

                                                           
32 Art. 1.201. É de boa-fé a posse, se o possuidor ignora o vício, ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa. 

Parágrafo único. O possuidor com justo título tem por si a presunção de boa-fé, salvo prova em contrário, ou 

quando a lei expressamente não admite esta presunção. 

Art. 1.202. A posse de boa-fé só perde este caráter no caso e desde o momento em que as circunstâncias façam 

presumir que o possuidor não ignora que possui indevidamente (BRASIL, 2002). 

33 Art. 879. Se aquele que indevidamente recebeu um imóvel o tiver alienado em boa-fé, por título oneroso, 

responde somente pela quantia recebida; mas, se agiu de má-fé, além do valor do imóvel, responde por perdas e 

danos (BRASIL, 2002). 

34 Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a 

melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (...) III - harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e 

compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, 

de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), 

sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores (BRASIL, 1990b). 
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Constantemente, a publicidade direcionada à criança usa de artifícios, com o intuito 

de atrair sua atenção e, consequentemente, despertar o desejo de consumir aquilo que está 

sendo anunciado (INSTITUTO ALANA, 2016, p. 27). 

Busca-se que a criança se encante pelo ambiente e pelo excesso de imagens e 

sons que permeiam a campanha. O objetivo é que ela se sinta privilegiada 

por ter acesso a uma atividade lúdica especial, fora da rotina, feita 

especialmente para ela, com a possibilidade de se aproximar das personagens 

com as quais ela se identifica e consumir os produtos anunciados por elas 

(INSTITUTO ALANA, 2016, p. 27). 

A importância de ser a boa-fé um princípio norteador não apenas da legislação 

consumerista, mas das relações entre pessoas, é patente acentuada diante das crianças, vez que 

“(...) a falta de maturidade biopsicológica na infância dificulta o reconhecimento e a reflexão 

sobre os elementos publicitários contidos em jogos, histórias, sites de internet, revistas em 

quadrinhos, espetáculos circenses, peças de teatro e outras atividades lúdicas” (INSTITUTO 

ALANA, 2016, p. 28). 

Ao ser abordado o princípio da confiança, tratou-se da publicidade realizada nas 

escolas. Tomando por base este mesmo exemplo, é possível realizar a análise da boa-fé 

objetiva, resguardada pelo Código de Defesa do Consumidor, ao passo que, num ambiente 

onde a criança se insere desde idades tenras, resta necessário o compromisso com a lealdade 

em suas práticas.  

Segundo Felipe Braga Netto (2017, p. 83), “a boa-fé objetiva desdobra-se em 

múltiplos deveres, como, por exemplo, o dever de cuidado (...)”. Assim, a positivação da boa-

fé, explicitada pela legislação consumerista, deve resguardar aquilo que deveria ocorrer 

mesmo na ausência da lei, ou seja, agir com lealdade e cooperação.  

Em se tratando das crianças, esse cuidado deve ser observado de forma mais incisiva, 

visto que estas são dotadas de vulnerabilidade em grau além dos consumidores em geral. 

Dando prosseguimento, a análise da vulnerabilidade será tratada no próximo item, abordando 

sua abrangência aos consumidores em geral e, também, demonstrando que as crianças são 

dotadas de uma vulnerabilidade acentuada, denominada hipervulnerabilidade. 

 

1.3.1.7 Vulnerabilidade 
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A vulnerabilidade é um princípio também elencado no artigo 4º, inciso I, da Lei 

8.078/199035. Este princípio é de fundamental atenção no presente trabalho. Segundo 

Cavalieri Filho (2011, p. 46-47), “(...) as normas do CDC estão sistematizadas a partir dessa 

ideia básica de proteção de um determinado sujeito: o consumidor, por ser ele vulnerável 

(...)”. 

Nas palavras de Cavalieri Filho (2011, p. 47), “(...) vulnerabilidade é um estado da 

pessoa, uma situação permanente ou provisória que fragiliza o consumidor. Há uma 

presunção absoluta de vulnerabilidade, iures et iure em favor de todos os consumidores (...)”. 

A legislação consumerista reconhece a fragilidade do consumidor ao reconhecer 

expressamente em seu texto que o consumidor é vulnerável. Elucida Rizzatto Nunes (2011, p. 

174) que “tal reconhecimento é uma primeira medida de realização da isonomia garantida na 

Constituição Federal. Significa ele que o consumidor é a parte mais fraca da relação de 

relação jurídica de consumo (...)”. 

Reconhecida a fragilidade do consumidor, pode-se constatar que ela é concreta e 

decorre de dois aspectos. O primeiro aspecto é de ordem técnica e se relaciona com os meios 

de produção, os quais somente o fornecedor é detentor do conhecimento. Esse conhecimento 

vai além da fabricação, distribuição e prestação de serviços, pois atinge o elemento da 

decisão, visto que o fornecedor escolhe quando e de qual forma colocará o produto ou serviço 

no mercado, estando o consumidor a depender deste (NUNES, 2011, p. 174-175). 

O segundo aspecto é de cunho econômico. Analisa-se nesse aspecto que, em regra, o 

fornecedor detém maior poderio aquisitivo, maior poderio econômico que o consumidor. 

Embora tal assertiva possa comportar exceções, a regra é que o consumidor se mostre 

vulnerável economicamente perante o fornecedor ou prestador de serviços (NUNES, 2011, p. 

174-175). 

É possível, ainda, reconhecer a vulnerabilidade jurídica ou científica do consumidor, 

resultando esta “(...) da falta de informação do consumidor a respeito dos seus direitos (...) 

(CAVALIERI FILHO, 2011, p. 51)”, devendo o do Código de Defesa do Consumidor atuar 

“(...) atribuindo ao consumidor uma igualdade jurídica destinada a compensar a sua 

desigualdade econômica frente ao fornecedor” (CAVALIERI FILHO, 2011, p. 52). 

                                                           
35 Art. 4º. A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a 

melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo (BRASIL, 

1990b). 
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Prosseguindo, cabe realizar diferenciação entre a vulnerabilidade e a 

hipossuficiência, condições estas que podem estar atreladas, contudo não gozam da mesma 

significação.  

 

1.3.1.7.1 A diferenciação entre vulnerabilidade e hipossuficiência 

 

Importante ressaltar que não se deve confundir vulnerabilidade e hipossuficiência. 

Neves e Tartuce (2017, p. 34) escrevem sobre o tema: 

Ao contrário do que ocorre com a vulnerabilidade, a hipossuficiência é um 

conceito fático e não jurídico, fundado em uma disparidade ou discrepância 

notada no caso concreto. Assim sendo, todo consumidor é vulnerável, mas 

nem todo consumidor é hipossuficiente. Logicamente, o significado de 

hipossuficiência não pode, de maneira alguma, ser analisado de maneira 

restrita, dentro apenas de um conceito de discrepância econômica, financeira 

ou política. 

Felipe Braga Netto (2017, p. 59), ao diferenciar a hipossuficiência e vulnerabilidade, 

ressalta que a primeira deve ser verificada pelo juiz no caso concreto, ao passo que a segunda 

é absoluta, sendo gozada por todos os consumidores, sem depender de condição econômica ou 

quaisquer outros contextos. 

Para se compreender a abrangência do conceito de hipossuficiência, é necessário 

perceber que o estudo da hipossuficiência revela desdobramentos do termo ora em tela. Assim 

sendo, a hipossuficiência pode ser técnica, sendo o caso de “(...) desconhecimento em relação 

ao produto ou serviço adquirido, sendo essa a sua natureza perceptível na maioria dos casos”. 

A hipossuficiência pode ser fática, se dando quando do reconhecimento judicial da situação 

socioeconômica desfavorável do consumidor em relação ao fornecedor (NEVES; TARTUCE, 

2017, p. 34). 

Portanto, primordial se torna depreender que o conceito de hipossuficiência 

ultrapassa o sentido das expressões pobre e sem recursos, comumente utilizadas para 

concessão de benefícios da justiça gratuita em matéria processual. Na legislação 

consumerista, a hipossuficiência deve ser analisada em cada caso concreto, com vistas a 

avaliar se há disparidade técnica e/ou informacional (NEVES; TARTUCE, 2017, p. 34). 

Importante instituto que se torna possível quando da constatação da hipossuficiência 

é a inversão do ônus da prova. Nas palavras de Neves e Tartuce (2017, p. 327), “o ônus da 

prova é, portanto, regra de julgamento, aplicando-se para as situações em que, ao final da 
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demanda, persistam fatos controvertidos não devidamente comprovados durante a instrução 

probatória”. 

Tomando por base os ditames do artigo 6º, inciso VIII36, do Código de Defesa do 

Consumidor, tem-se que a inversão do ônus da prova não é automática, sendo necessária a 

análise do juiz caso a caso e sua manifestação, de modo a constatar o preenchimento dos 

requisitos taxados pelo artigo em tela, sendo os requisitos a verossimilhança das alegações e a 

hipossuficiência (NUNES, 2011, p. 844). 

No que tange à verossimilhança, tratam-se de alegações “(...) aparentemente 

verdadeiras em razão das máximas de experiência” (NEVES; TARTUCE, 2017, p. 299). Já 

quanto à hipossuficiência, Nunes (2011, p. 842) nos ressalta que o reconhecimento desta para 

fins de inversão de ônus da prova não se trata de uma forma de proteção aos “pobres”, visto 

que a produção de provas trata-se de direito processual, não material. 

Quanto à presença dos requisitos, fala-se em alternatividade dos mesmos, não sendo 

cumulativos. Nesse âmbito, complementam Neves e Tartuce (2017, p. 330): 

A doutrina majoritária entende que o dispositivo legal deve ser interpretado 

literalmente, de forma que a hipossuficiência e a verossimilhança sejam 

considerados elementos alternativos, bastando a presença de um deles para 

que se legitime a inversão do ônus probatório. 

Denote-se que o próprio Código de Defesa do Consumidor traz uma exceção 

expressa em seu texto, em seu artigo 3837, em se tratando de veracidade e correção da 

informação ou comunicação publicitária. Nesse caso, a inversão será automática, 

independente de manifestação do juiz, ope legis, decorrente da lei (NEVES; TARTUCE, 

2017, p. 329-330). 

Pensando na condição das crianças diante do mercado de consumo, considerando que 

estas estão em fase de desenvolvimento de sua percepção, Brice Fonteles (2008, p. 74) 

preceitua a presunção da condição de hipossuficiente, conforme ilustra o trecho a seguir: 

Assim, por conta da especial fase de desenvolvimento biopsicológico das 

crianças, quando sua capacidade de posicionamento crítico frente ao mundo 

ainda não está plenamente desenvolvida, nas relações de consumo nas quais 

se envolvem serão legalmente sempre presumidos hipossuficientes, ou seja, 

consumidores extremamente vulneráveis. 

                                                           
36 Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a 

inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências (BRASIL, 1990b). 

37  Art. 38. O ônus da prova da veracidade e correção da informação ou comunicação publicitária cabe a quem as 

patrocina (BRASIL, 1990b). 



35 

 

 

Continua a autora, ao abordar a importância de resguardar a criança frente à 

publicidade, destacando o fato de que a criança não consegue compreender os comerciais. Diz 

a autora: 

A criança não compreende os comerciais, pois, em virtude da forma lúdica 

de ver o mundo, facilmente mistura fantasia com realidade, e, portanto, não 

consegue distingui-las da programação na qual são inseridas, nem, 

tampouco, conseguem ainda compreender seu caráter persuasivo 

(FONTELES, 2008, p. 75). 

Nessa perspectiva, presumida a hipossuficiência da criança, Fonteles (FONTELES, 

2008, p. 75) destaca: “Todos somos vulneráveis como consumidor, as crianças além de 

vulneráveis são hipossuficientes em grau maior”. 

Depreendida a diferenciação entre a vulnerabilidade e a hipossuficiência, 

considerando a inserção da criança em ambos os institutos, prosseguindo o estudo do assunto 

em tela, adentrar-se-á, a seguir, o conceito de hipervulnerabilidade, de modo a demonstrar a 

inserção das crianças nesse contexto, onde, perceber-se-á que a condição das crianças 

ultrapassa o conceito de vulnerabilidade, ao qual se presumem todos os consumidores. 

 

1.3.2 A Hipervulnerabilidade 

 

A Lei 8.078/1990 institui um sistema autônomo com vistas a proteger o consumidor, 

considerado elo mais fraco dentro da relação de consumo. Nesse sentido, como já abordado, a 

legislação consumerista considera todo o consumidor vulnerável. 

Ocorre que é possível ir além do conceito de vulnerabilidade, quando se percebe que 

determinados grupos carecem de proteção mais específica e direcionada, em razão de se 

encontrarem ainda mais frágeis que os consumidores em geral. 

Rizzatto Nunes (2011, p. 599) fala em excepcional vulnerabilidade, destaca alguns 

casos onde a vulnerabilidade do consumidor é potencializada, assim “(...) a idade é 

importante, quer se trate de criança ou de idoso; a saúde pode colocar o consumidor em 

desvantagem exagerada, na medida em que, por estar precisando de ajuda, dele se pode abusar 

(...)”.  

Em se tratando das crianças, esse grupo merece especial cuidado em razão de sua 

maturidade em processo de desenvolvimento. Ocorre que as crianças são alvos dos impulsos 

do mercado, posto que se mostram facilmente influenciáveis. 

A criança, considerada para a legislação brasileira o indivíduo com menos de 

12 anos de idade, dentro de um processo natural de desenvolvimento 

biopsicológico do ser humano, é ainda desprovida de uma série de 
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mecanismos internos que permitem a plena compreensão do mundo e das 

relações sociais, o que a torna um indivíduo hipervulnerável, inclusive nas 

relações de consumo (INSTITUTO ALANA, 2016, p. 20). 

Ensina Bruno Miragem (2014, p. 18): “A vulnerabilidade da criança consumidora é 

mais intensa do que a do consumidor médio, conforme hoje é admitido, de modo a dizer-se 

que conta com espécie de vulnerabilidade agravada ou hipervulnerabilidade”. 

Diante deste quadro de hipervulnerabilidade, é notório o fato de que a publicidade 

voltada às crianças necessita de atenção especial. 

Por se aproveitar da peculiar fase de desenvolvimento em que se encontram 

as crianças, da sua natural credulidade e falta de posicionamento crítico para 

impor produtos, a publicidade dirigida ao público infantil restringe 

significativamente a possibilidade de escolha das crianças, substituindo seus 

desejos espontâneos por apelos de mercado (INSTITUTO ALANA, 2016, p. 

71). 

Em razão disto, justifica-se a proteção especial despendida pela legislação 

consumerista, sendo uma preocupação expressa no Código. O caput do artigo 3638 aduz o 

princípio da identificação publicitária. Dispõe a importância da publicidade ser veiculada de 

forma clara, de modo a ser imediatamente compreendida pelo receptor. Entretanto, no que 

tange as crianças, devido ao seu processo de desenvolvimento cognitivo incompleto, esse 

princípio a elas não se aplica, tendo em vista a maior dificuldade de compreensão imediata do 

objetivo da publicidade (INSTITUTO ALANA, 2016, p. 69). 

Cavalieri Filho (2011, p. 133) reforça o princípio da identificação da publicidade, 

consoante o artigo supracitado, afirmando que  

(...) a publicidade só é lícita quando o consumidor puder identificá-la 

imediata e facilmente. Proíbem-se com isso a publicidade clandestina e a 

subliminar de que são exemplos as reportagens, os relatos científicos, os 

informes econômicos, verdadeiras comunicações publicitárias travestidas de 

informação editorial, objetiva e desinteressada. 

Ocorre que a legislação estudada até então não se mostra capaz de suprir a 

necessidade de proteção às crianças perante a sociedade de consumo, embora os dispositivos 

acima estudados objetivem essa função. Em razão disto, legislações específicas tornam-se 

necessárias.  

 

                                                           
38 Art. 36. A publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor, fácil e imediatamente, a identifique 

como tal (BRASIL, 1990b). 
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2 A CRIANÇA INSERIDA NO MERCADO DE CONSUMO 

 

Consoante os impulsos advindos do desenvolvimento da sociedade e de suas 

tecnologias, fácil depreender que a sociedade de consumidores tende a acompanhar as 

mudanças percebidas ao longo do tempo. 

Zygmunt Bauman (2008, p. 70), ao analisar a sociedade de consumidores, trata da 

cultura consumista, definindo-a como 

(...) o modo peculiar pelo qual os membros de uma sociedade de 

consumidores pensam em seus comportamentos ou qual se comportam “de 

forma irrefletida” – ou, em outras palavras, sem pensar no que consideram 

ser seu objetivo de vida e o que acreditam ser os meios corretos de alcançá-

lo, sobre como separam as coisas e os atos relevantes para esse fim das 

coisas e atos que descartam como irrelevantes, acerca de o que os excita e o 

que os deixa sem entusiasmo ou indiferentes, o que atrai e o que os repele, o 

que os estimula a agir e o que os incita a fugir, o que desejam, o que temem 

e em que ponto temores e desejos se equilibram mutuamente (...). 

Relacionada à ideia de cultura consumista, a sociedade de consumidores, é analisada 

pelo mesmo autor, sendo  

(...) o tipo de sociedade que promove, encoraja ou reforça a escolha de um 

estilo de vida e uma estratégia existencial consumistas, e rejeita todas as 

opções culturais alternativas. Uma sociedade em que se adaptar aos preceitos 

da cultura de consumo e segui-los estritamente é, para todos os fins e 

propósitos práticos, a única escolha aprovada de maneira incondicional. Uma 

escolha viável e, portanto, plausível – e uma condição de afiliação 

(BAUMAN, 2008, p. 71). 

Nesse diapasão, seguindo a lógica de vinculação à cultura consumista, Bauman 

discorre sobre a constante necessidade de adquirir, em contrapartida a brevidade da satisfação 

trazida pelo produto adquirido, característica da sociedade de consumidores. Segundo o autor,  

(...) o consumismo (...) associa a felicidade não tanto à satisfação de 

necessidades (...), mas a um volume e uma intensidade de desejos sempre 

crescentes, o que, por sua vez, implica o uso imediato e a rápida substituição 

dos objetos destinados a satisfazê-la (BAUMAN, 2008, p. 44). 

Aplicando os apontamentos acima mencionados, denota-se o fato de que as crianças 

também se inserem na sociedade de consumidores, inclusive sendo detentoras de todo um 

mercado direcionado para elas em todas as idades, incluindo diversos produtos e serviços. 

A respeito disso, Bauman (2007, p. 73) traça considerações notáveis, no sentido de 

que a cultura de consumo é imposta às crianças, desde as mais tenras idades. Nesse sentido, o 

autor expõe: 

Tão logo aprendam a ler, ou talvez bem antes, a “dependência das compras” 

se estabelece nas crianças. Não há estratégias de treinamento distintas para 
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meninos e meninas – o papel de consumidor, diferentemente do de produtor, 

não tem especificidade de gênero (...). 

A ideia de desejos crescentes e efemeridade da felicidade produzida pelo alcance do 

bem ou produto também se aplica às crianças, sobretudo, tendo em vista a condição de 

hipervulneráveis a que se submetem. Nesse sentido, elucidam Cândido Francisco Duarte dos 

Santos e Silva e Renata Guimarães Franco (2012): 

O mercado incute no consumidor a cultura de substituição de objetos de 

consumo defasados, não por alguma imperfeição ou mesmo falha técnica em 

seu funcionamento, mas sim pela inserção de um novo produto com design 

diferente de modo a induzir a atualização. 

Os mesmos autores continuam, abordando a proteção da vulnerabilidade no Código 

de Defesa do Consumidor. 

Tem-se então uma tensão entre facticidade e validade, pois o 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor pelo Código de Defesa do 

Consumidor, em tese, é a semente capaz de entregar ao mais fraco, 

ferramentas que não o tornarão superior ao fornecedor nas relações 

extrajudiciais e judiciais, mas sim que objetivam garantir a sua equiparação, 

dando-lhes simetria quanto aos direitos e obrigando-os a condutas ancoradas 

na ética e na boa fé (SILVA; FRANCO, 2012). 

Ocorre que na sociedade de consumo, tal simetria não ocorreu. A vulnerabilidade do 

consumidor se mostrou potencializada, em virtude das ações que visam despertar desejos de 

consumir e frustrá-los, diante da rapidez com que os fornecedores fazem renascer novidades 

(SILVA; FRANCO, 2012). 

Em se tratando das crianças, um caso que ilustra o que agora se estuda, diz respeito à 

venda de produtos associadas a brinquedos como “brindes”, exacerbando a capacidade de 

persuasão do fornecedor perante a criança. 

Tal capacidade de persuasão é ampliada quando a comercialização dos 

produtos é realizada em conjunto com brinquedos. Isso porque, se a 

publicidade por si só já exerce influência sobre o público infantil, sem 

dúvida a possibilidade de entretenimento vai torná-la mais persuasiva. A 

comercialização de um prêmio junto aos produtos chama a atenção das 

crianças, especialmente quando envolve a presença de personagens 

(INSTITUTO ALANA, 2016, p. 28). 

Desse modo, a oferta destes brinquedos condicionados ao produto, configura um 

ramo de mercado voltado à criança (e aos seus pais ou responsáveis), com o intuito de 

despertar o seu constante interesse, visto que tais ofertas se modificam com rapidez e 

frequência. Nesse sentido, acrescenta Bauman (2007, p. 31): 

A sociedade de consumidores desvaloriza a durabilidade, igualando “velho” 

a “defasado”, impróprio para continuar sendo utilizado e destinado à lata de 

lixo. É pela alta taxa de desperdício, e pela decrescente distância temporal 
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entre o brotar e o murchar do desejo, que o fetichismo da subjetividade se 

mantem vivo e digno de crédito, apesar da interminável série de 

desapontamentos que ele causa. 

O investimento em produtos destinados as crianças é plenamente justificável. Elas 

configuram um mercado futuro, no qual “(...) seguramente, se conquistadas durante a 

infância, seguirão sendo fiéis ou bem relacionadas com as marcas que se comunicaram 

satisfatoriamente com elas (...)” (SENACON, 2016, p. 3). 

Nesse diapasão, Bauman (2007, p. 75) discorre acerca da relação entre consumismo e 

afiliação social, ressaltando que os consumidores adquirem mercadorias objetivando obter 

qualidades atrativas perante o mercado e a sociedade. Assim: 

“Consumir”, portanto, significa investir na afiliação social de si próprio, o 

que, numa sociedade de consumidores, traduz-se em “vendabilidade”: obter 

qualidades para as quais já existe uma demanda no mercado, ou reciclar as 

que já se possui, transformando-as em mercadorias para as quais a demanda 

pode continuar sendo criada. (...) O consumo é um investimento em tudo que 

serve para o “valor social” e a autoestima do indivíduo. 

Além disso, configuram um mercado de influências, cujos pais ou responsáveis são 

fortemente influenciados a adquirirem produtos. A influência que aqui se trata pode ser direta, 

quando a criança pede o produto a ser consumido por ela ou sua família; ou indireta, se são os 

pais consultando os filhos antes de adquirirem produto ou serviço. Assim, por meio da 

influência exercida sobre as crianças, pode-se influenciar aos pais (SENACON, 2016, p. 3). 

No mais, as crianças configuram um mercado primário ou direto, à medida que 

detém certa renda própria, oriunda de seus pais e sob sua administração. Tal mercado pode se 

destinar a produtos de pouca monta, como balas, picolés, figurinhas, ou até produtos que 

custam valores mais altos, pois a criança pode ganhar mesada, doações e também ter suas 

economias. Este consumo ocorre em maior grau em cantinas e lanchonetes locais, onde é 

comum a criança ter liberdade ao consumir, justificando estratégias para atrai-las 

(SENACON, 2016, p. 3). 

Seguindo a ideia de direcionamento dos produtos e serviços, objetivando despertar o 

interesse do consumidor, proceder-se-á, na sequência, o estudo da publicidade e do seu 

direcionamento à criança, de modo a visualizar a influência que esta pode exercer sobre a 

mesma, frente ao mercado de consumo. 
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2.1 A PUBLICIDADE 

 

Primeiramente, cumpre definir o que é a publicidade, considerando, para tanto, a 

explanação de Leonardo Roscoe Bessa e Walter José Faiad de Moura (2014, p. 146), acerca 

deste tema: 

A publicidade pode ser entendida como o instrumento pelo qual o fornecedor 

faz com que seu produto ou serviço seja conhecido pela coletividade. Mas, 

em verdade, é muito mais do que isso. A publicidade, na atual sociedade de 

consumo de massa estimula não apenas o interesse dos consumidores acerca 

de determinados bens, como também induz ao seu consumo. 

Seguindo nessa perspectiva, Sergio Cavalieri Filho (2011, p. 131) entende ser a 

publicidade “(...) uma das consequências da sociedade industrializada e massificada”. 

Segundo este autor, a partir da Revolução Industrial, a publicidade tornou-se necessária para 

atingir a massa de consumidores, posto que, antes disso, a produção se dava de forma 

artesanal, e, em razão da menor escala, era possível a comunicação pessoalmente entre 

fornecedor e consumidor. Assim, o fenômeno da publicidade, como é visto hodiernamente, 

tem suas origens na Revolução Industrial (CAVALIERI FILHO, 2011, p. 131). 

O autor afirma, ainda, não existir sociedade de consumo sem publicidade. Evidencia-

se o objetivo principal da publicidade ser informar o consumidor acerca dos produtos e 

serviços que se encontram ofertados no mercado, para atrair seu interesse e, 

consequentemente, induzi-los a comprá-los (CAVALIERI FILHO, 2011, p. 131). 

Deste modo, “isto confere a publicidade uma poderosa ação sobre o consumidor, 

capaz de criar-lhe necessidades, mexer com o seu inconsciente, modificar padrões de 

consumo, inserindo o produto anunciado entre as novas necessidades” (CAVALIERI FILHO, 

2011, p. 131). 

Nas palavras de Daniel Neves e Flávio Tartuce (2017, p. 222), “a publicidade pode 

ser conceituada como sendo qualquer forma de transmissão difusa de dados e informações 

com o intuito de motivar a aquisição de produtos ou serviços no mercado de consumo (...)”. 

Complementando tal conceito, cabe considerar os dizeres de Rizzato Nunes (2011, p. 

106): 

A publicidade como meio de aproximação do produto e do serviço ao 

consumidor tem guarida constitucional, ingressando como princípio capaz de 

orientar a conduta do publicitário no que diz respeito aos limites da 

possibilidade de utilização desse instrumento. 
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Quando dirigida à criança, retome-se o artigo 37, em seu paragrafo 2º39, da legislação 

consumerista, dispositivo que veda a publicidade abusiva que se aproveita da deficiência de 

julgamento e experiência, no caso, da criança. Cabe, também, considerar o artigo 39, inciso 

IV40, no qual há a proibição de que o fornecedor se aproveite da condição de fraqueza ou 

ignorância do consumidor, inserindo-se as crianças, dotadas de hipervulnerabilidade. 

Prosseguindo o estudo, diante da importância do estudo da publicidade, a seguir 

distingue-se a publicidade da propaganda, posto que comumente são tomadas como 

sinônimos. 

 

2.1.1 A diferenciação entre os termos “publicidade” e “propaganda” 

 

Convém ressaltar a diferenciação dos termos “publicidade” e “propaganda”. Nunes 

(2011, p. 106-107) analisa, primeiramente, o significado de cada palavra, concluindo que a 

propaganda “(...) comporta o sentido de propagação de princípios, ideias, conhecimentos ou 

teorias”. Já a publicidade, ainda segundo ele, diz respeito àquilo que é público.  Contudo, 

Nunes chama atenção ao fato de que a Constituição Federal não faz tal distinção, empregando 

ambos os termos. Assim, conclui pela possibilidade de serem usados como sinônimos.  

Entretanto, Neves e Tartuce (2017, p. 210-211) discordam da possibilidade de 

sinonímia, embora reconheçam tal posicionamento na doutrina e na jurisprudência. Assim 

expõem: “Do ponto de vista técnico-terminológico, não se pode confundir a publicidade, que 

tem fins de consumo e de circulação de riquezas, com a propaganda, que tem finalidades 

políticas, ideológicas ou sociais (...)”. 

Diferencia, ainda, publicidade e propaganda, Cavalieri Filho (2011, p. 132) quando 

dispõe que “publicidade tem objetivo comercial, próprio para anunciar produtos e serviços 

possíveis de negociação. Propaganda, por sua vez, visa a um fim ideológico, próprio para a 

propagação de princípios, ideias, teorias, com objetivo religioso, político ou cívico”. 

O mesmo autor relaciona como exemplos de propaganda, a propaganda eleitoral ou 

partidária, também as propagandas governamentais que previnem acidentes de trânsito, 

campanhas visando a prevenção de doenças (CAVALIERI FILHO, 2011, p. 132). 

Nessa linha, podem ser consideradas, como exemplos de propagandas voltadas ao 

público infantil (e aos seus pais e/ou responsáveis), as campanhas de vacinação, inclusive as 
                                                           
39 Vide 15. 

40 Vide 16. 
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que apresentavam o personagem “Zé Gotinha”, com o intuito de torná-las mais atrativas para 

as crianças. 

Adiante, adentrando o enfoque do presente trabalho, segue-se, então a análise da 

publicidade, quando direcionada ao público infantil, ressaltando a condição de 

hipervulneráveis ao qual se sujeitam as crianças. 

 

2.1.2 A Publicidade voltada às crianças 

 

Considerando dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no ano 

de 2015, o Brasil possuía 68,0 milhões de domicílios particulares permanentes, dos quais 66,1 

milhões (97,1%) possuíam aparelho de televisão. O uso de aparelhos tablets, também no ano 

de 2015, foi de 11,1 milhões de domicílios contendo o mesmo (IBGE, 2015). 

Quanto ao acesso a internet, pode-se constatar que seu uso vem aumentando. No ano 

de 2013 eram 48,0 % de domicílios com acesso a internet. Esse número, em 2014, subiu para 

54, 9% dos domicílios tendo acesso à Internet, ou seja, mais da metade dos domicílios 

brasileiros analisados pela pesquisa, correspondendo a 36,8 milhões de domicílios. No ano de 

2015, houve também um aumento, chegando à porcentagem de 57,8%, equivalente a 39,3 

milhões de domicílios (IBGE, 2015). 

Interessante aspecto destacado pela pesquisa realizada pelo IBGE, diz respeito às 

classes sociais41 em que os domicílios investigados encontram-se inseridos, como pode ser 

observado a seguir. 

Quanto maior a classe de rendimento mensal domiciliar per capita, maior o 

percentual de domicílios com Internet. Os domicílios da classe de 

rendimento mensal domiciliar per capita até 1 salário mínimo estavam 

abaixo da média nacional (57,8%), enquanto as demais classes apresentaram 

percentuais superiores à média nacional, alcançando 90,7% dos domicílios 

com mais de 5 salários mínimos. O menor percentual observado, 29,7%, 

refere-se aos domicílios pertencentes à classe sem rendimento a ¼ do salário 

mínimo (IBGE, 2015). 

Tendo em vista os dados acima apresentados, logicamente, inúmeras crianças têm 

acesso a TV e internet e, consequentemente, à sua programação, inclusive sendo diversos os 

programas direcionados a este público. Em geral, alternando a programação a elas destinada, 

                                                           
41 Classes sociais dizem respeito a grupos de pessoas que têm características sociais similares podendo a análise 

recair sobre critérios diversos, contudo, o critério econômico é o mais utilizado. No que se relaciona ao IBGE, a 

divisão utilizada compreende cinco classes sociais, divididas de A a E, onde a classe A abrange indivíduos que 

detenham renda acima de vinte salários mínimos, até a classe E, onde estão inseridos os indivíduos cuja renda 

não ultrapasse dois salários mínimos (CARNEIRO, 2016). 
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principalmente nos intervalos, mas não sendo isolados os casos concomitantes à programação 

infantil, são veiculadas diversas formas de publicidade que afetam às crianças. 

A legislação brasileira veda a publicidade destinada aos menores de doze anos na 

Constituição Federal de 1988, no Código de Defesa do Consumidor, no Estatuto da Criança e 

do Adolescente e na Resolução 163/2014 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 

Adolescente (CONANDA). Entretanto, tais disposições não são suficientemente efetivas, 

posto que mesmo diante das proibições, crianças ainda permanecem frequentemente expostas 

a publicidade a elas direcionada (THE ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT, 2017, p. 4). 

No que tange ao acesso à internet, o aumento constante do uso da mesma, também se 

dá entre as crianças. Nesse sentido, é importante destacar que a publicidade na internet 

propaga-se de forma diversa dos meios televisivos, pois nesses costumam ocorrer inserções de 

30 segundos (THE ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT, 2017, p. 5). 

A publicidade na Internet emprega cada vez mais a segmentação por 

comportamento, uma técnica que usa cookies para rastrear o uso da Internet 

e segmenta indivíduos com produtos e serviços que combinam com o tipo de 

sites que visitam, tornando a publicidade mais intensa e personalizada (THE 

ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT, 2017, p. 5). 

As crianças são alvos notórios da publicidade. Aproveita-se de sua inocência para 

induzir-lhes aos impulsos do mercado de consumo. Tendo em vista que as crianças se 

encontram em processo de desenvolvimento cognitivo, tornando-as mais suscetíveis, resta 

claro que há um investimento vultoso na produção de publicidade voltada ao público infantil 

(INSTITUTO ALANA, 2016, p. 21-24). 

As empresas intentam que a criança funcione como uma promotora de vendas, 

induzindo pais, mães e responsáveis a comprarem os produtos que chamem a sua atenção. O 

investimento em publicidade se justifica, pois aquilo que a criança consegue se lembrar, será 

aquilo que ela pede a seus pais. Nesse sentido, a publicidade se espalha por diversos meios, 

desde TVs, internet e jogos eletrônicos, os próprios produtos coloridos e dotados de slogans 

chamativos, até o simples fato de deixar os produtos ao alcance das crianças, em lojas e 

supermercados, por exemplo, propositalmente (INSTITUTO ALANA, 2016, p. 21-24). 

Como efeito da sociedade atual, as crianças enfrentam uma crise de valores, 

corroborada pela ausência de brincadeiras clássicas de infância e aliada a predominância de 

atividades sedentárias, com grande uso de apetrechos tecnológicos, aspectos que estariam 

tornando as crianças mais suscetíveis aos impulsos do mercado e, ainda, mais propensas a 

imporem opinião (INSTITUTO ALANA, 2016, p. 21-24). 
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Nitidamente, a publicidade direcionada as crianças exerce sobre elas grande 

influência e é patente que o mercado se aproveita de tal fato. A busca pela regulação da 

publicidade infantil é real e constante, mas não é suficientemente suprida pela legislação 

constitucional, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e pela legislação consumerista, 

razão pela qual se justifica a necessidade de regulação específica, visando uma proteção mais 

efetiva. Adiante, proceder-se-á o estudo de tal necessidade. 

 

2.2 A NECESSIDADE DE ANALISAR A REGULAÇÃO ESPECÍFICA 

 

Como já se pode depreender, a publicidade abusiva voltada às crianças é vedada pela 

Constituição Federal, pelo Código de Defesa do Consumidor e pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente, reconhecida a patente condição de hipervulnerabilidade frente aos impulsos do 

mercado de consumo. 

Ocorre que a legislação supramencionada não se mostrou suficiente para resguardar 

as crianças da abusividade das propagandas. Diante disso, surge a necessidade de uma 

regulação específica sobre o tema, de modo a incidir de forma mais direta sobre o problema. 

Por esta razão, é necessário o estudo do Conselho Nacional de Autorregulamentação 

Publicitária (CONAR) e da Resolução n. 163/2014 do Conselho Nacional dos Direitos da 

Criança e do Adolescente (CONANDA), institutos distintos e com formas de atuação 

distintas, mas de grande importância ao presente trabalho, posto que atuam contendo a 

publicidade abusiva, quando direcionadas as crianças. 

 

2.2.1 O Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (CONAR) 

 

O Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, ou CONAR, “(...) é uma 

organização não-governamental que visa promover a liberdade de expressão publicitária e 

defender as prerrogativas constitucionais da propaganda comercial” (CONAR, 2017). 

O CONAR é formado por publicitários e profissionais de outras áreas. Tem como 

objetivo “impedir que a publicidade enganosa ou abusiva cause constrangimento ao 

consumidor ou a empresas e defender a liberdade de expressão comercial” (CONAR, 2017). 

O contexto do surgimento do CONAR remonta ao final da década de 1970. Nesse 

período, o governo federal cogitava sancionar uma lei que censuraria previamente as 
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propagandas, de modo que qualquer propaganda precisaria de aval antes de ser veiculada 

(CONAR, 2017). 

Diante da iminência de tal lei, surge a resposta em forma de autorregulamentação, 

sendo sintetizado o Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária, inspirado no 

modelo inglês, “que teria a função de zelar pela liberdade de expressão comercial e defender 

os interesses das partes envolvidas no mercado publicitário, inclusive os do consumidor” 

(CONAR, 2017). 

O surgimento do CONAR se dá em 1980, pouco tempo depois do reconhecimento do 

Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária, objetivando assegurar o cumprimento 

das disposições presentes no mesmo (CONAR, 2017). 

No que tange às crianças, 

 
(...) o CONAR incentiva seus membros a aderirem ao Código Brasileiro de 

Autorregulamentação Publicitária, que estipula que a publicidade é 

concebida para consumidores conscientes e que nenhum anúncio deve apelar 

ao desejo de uma criança de consumir (...) (THE ECONOMIST 

INTELLIGENCE UNIT, 2017, p. 41). 

O CONAR é composto por quatro órgãos, sendo estes a Assembleia Geral, o 

Conselho Superior, o Conselho de Ética e o Conselho Fiscal. A Assembleia Geral é órgão 

soberano e tem função deliberativa. O Conselho Superior é o órgão normativo e de 

Administração da associação. O Conselho de Ética é o órgão soberano no que incumbe a 

fiscalização, julgamento e deliberação no que tange à obediência e cumprimento do Código 

Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária. O Conselho Fiscal é o órgão fiscalizador 

(CONAR, 2017). 

O Código de Autorregulamentação Publicitária, em seu artigo 3742, reforça a ideia de 

que pais, educadores, autoridades e a comunidade devem ver a publicidade como auxiliar na 

                                                           
42 Artigo 37 - Os esforços de pais, educadores, autoridades e da comunidade devem encontrar na publicidade 

fator coadjuvante na formação de cidadãos responsáveis e consumidores conscientes. Diante de tal perspectiva, 

nenhum anúncio dirigirá apelo imperativo de consumo diretamente à criança. E mais: I – Os anúncios deverão 

refletir cuidados especiais em relação à segurança e às boas maneiras e, ainda, abster-se de: a. desmerecer 

valores sociais positivos, tais como, dentre outros, amizade, urbanidade, honestidade, justiça, generosidade e 

respeito a pessoas, animais e ao meio ambiente; b. provocar deliberadamente qualquer tipo de discriminação, em 

particular daqueles que, por qualquer motivo, não sejam consumidores do produto; c. associar crianças e 

adolescentes a situações incompatíveis com sua condição, sejam elas ilegais, perigosas ou socialmente 

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

inferioridade; e. provocar situações de constrangimento aos pais ou responsáveis, ou molestar terceiros, com o 

propósito de impingir o consumo; f. empregar crianças e adolescentes como modelos para vocalizar apelo direto, 

recomendação ou sugestão de uso ou consumo, admitida, entretanto, a participação deles nas demonstrações 

pertinentes de serviço ou produto; g. utilizar formato jornalístico, a fim de evitar que anúncio seja confundido 

com notícia; h. apregoar que produto destinado ao consumo por crianças e adolescentes contenha características 

peculiares que, em verdade, são encontradas em todos os similares; i. utilizar situações de pressão psicológica ou 
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formação de cidadãos responsáveis e consumidores conscientes. Assim, em relação à 

publicidade voltada às crianças, é claro ao vedar tal prática, ao dispor que “(...) nenhum 

anúncio dirigirá apelo imperativo de consumo diretamente à criança” (CBARP, 2017). 

O mesmo artigo, em suas alíneas43, traça parâmetros para que a publicidade 

veiculada exerça influências positivas, incentivando a boa convivência em sociedade e 

coibindo a publicidade que possa acarretar consequências negativas, devido ao processo de 

desenvolvimento ainda incompleto da criança (CBARP, 2017). 

Tais parâmetros visam regular os anúncios destinados às crianças, de modo que 

protejam a segurança das mesmas e, ainda, disseminem valores éticos e importantes ao bom 

convívio em sociedade. Quando os anúncios são de produtos que às crianças se destinam, 

buscam a regulação com vistas a garantir que tais anúncios incentivem o bom relacionamento 

em convívio familiar, escolar e social como um todo, guardando a ética e a boa-fé, no trata 

deste público dotado de ingenuidade. Proíbem-se também meios de publicidade indireta 

veiculada às crianças, de modo a preservá-las (CBARP, 2017). 

É pertinente, ainda, concentrar a atenção aos parágrafos do artigo supracitado44. O 

parágrafo 1º frisa a vedação a que crianças e adolescentes apareçam como modelos 

                                                                                                                                                                                     
violência que sejam capazes de infundir medo. II - Quando os produtos forem destinados ao consumo por 

crianças e adolescentes seus anúncios deverão: a. procurar contribuir para o desenvolvimento positivo das 

relações entre pais e filhos, alunos e professores, e demais relacionamentos que envolvam o público-alvo; b. 

respeitar a dignidade, ingenuidade, credulidade, inexperiência e o sentimento de lealdade do público-alvo; c. dar 

atenção especial às características psicológicas do público-alvo, presumida sua menor capacidade de 

discernimento; d. obedecer a cuidados tais que evitem eventuais distorções psicológicas nos modelos 

publicitários e no público-alvo; e. abster-se de estimular comportamentos socialmente condenáveis. III - Este 

Código condena a ação de merchandising ou publicidade indireta contratada que empregue crianças, elementos 

do universo infantil ou outros artifícios com a deliberada finalidade de captar a atenção desse público específico, 

qualquer que seja o veículo utilizado. IV - Nos conteúdos segmentados, criados, produzidos ou programados 

especificamente para o público infantil, qualquer que seja o veículo utilizado, a publicidade de produtos e 

serviços destinados exclusivamente a esse público estará restrita aos intervalos e espaços comerciais. V – Para a 

avaliação da conformidade das ações de merchandising ou publicidade indireta contratada ao disposto nesta 

Seção, levar-se-á em consideração que: a. o público-alvo a que elas são dirigidas seja adulto; b. o produto ou 

serviço não seja anunciado objetivando seu consumo por crianças; c. a linguagem, imagens, sons e outros 

artifícios nelas presentes sejam destituídos da finalidade de despertar a curiosidade ou a atenção das crianças.  

Parágrafo 1º Crianças e adolescentes não deverão figurar como modelos publicitários em anúncio que promova o 

consumo de quaisquer bens e serviços incompatíveis com sua condição, tais como armas de fogo, bebidas 

alcoólicas, cigarros, fogos de artifício e loterias, e todos os demais igualmente afetados por restrição legal.  

Parágrafo 2º O planejamento de mídia dos anúncios de produtos de que trata o inciso II levará em conta que 

crianças e adolescentes têm sua atenção especialmente despertada para eles. Assim, tais anúncios refletirão as 

restrições técnica e eticamente recomendáveis, e adotar-se-á a interpretação mais restritiva para todas as normas 

aqui dispostas. 

43 Vide 42.  

44 Vide 42. 
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publicitários em anúncios de produtos e serviços incompatíveis com sua condição. Já o 

parágrafo 2º, ressalta a necessidade de planejar os anúncios tendo em vista a condição 

especial das crianças, em razão de sua idade e desenvolvimento cognitivo (CBARP, 2017). 

O artigo 5045 do Código de Autorregulamentação Publicitária estabelece as 

penalidades advindas do descumprimento das suas disposições, sendo elas advertência; 

recomendação de alteração ou correção do Anúncio; recomendação aos Veículos no sentido 

de que sustem a divulgação do anúncio; divulgação da posição do CONAR com relação ao 

Anunciante, à Agência e ao Veículo, através de Veículos de comunicação, em face do não 

acatamento das medidas e providências preconizadas. 

O parágrafo 1º dispõe ser competência privativa do Conselho de Ética do CONAR 

analisar e julgar as infrações aos preceitos do Código de Autorregulamentação Publicitária. 

Dispõe, ainda, caber ao Conselho Superior do CONAR acatar e fazer com que sejam 

obedecidas as decisões proferidas pelo Conselho de Ética em processo regular. O parágrafo 2º 

trata da competência para alterar os ditames do Código, inclusive quanto aos anexos, sendo 

privativa do Conselho Superior46. 

No que diz respeito à vinculação das decisões proferidas pelo CONAR, é importante 

ter em mente que estas vinculam os signatários deste sistema, por este motivo não sendo 

suficiente para regular as relações consumeristas. Assim dispõe Lucia Dias (2010, p. 38-39):  

A crítica que se coloca ao controle exclusivamente privado se dá justamente 

pelo fato de as decisões do CONAR só obrigarem os signatários de tal 

sistema de controle, não vinculando todos os agentes do mercado. Suas 

normas éticas (...) não são normas jurídicas, faltando-lhes o caráter de 

generalidade e coercitividade que somente a Lei e os atos estatais possuem 

(...). 

Frise-se ainda, não desmerecendo sua grande importância, que o CONAR, sendo 

uma instituição privada, não goza de “poder de polícia” para emitir multas e/ou exercer 

                                                           
45 Artigo 50. Os infratores das normas estabelecidas neste Código e seus anexos estarão sujeitos às seguintes 

penalidades: a. advertência; b. recomendação de alteração ou correção do Anúncio; c. recomendação aos 

Veículos no sentido de que sustem a divulgação do anúncio; d. divulgação da posição do CONAR com relação 

ao Anunciante, à Agência e ao Veículo, através de Veículos de comunicação, em face do não acatamento das 

medidas e providências preconizadas. 

§ 1º. Compete privativamente ao Conselho de Ética do CONAR apreciar e julgar as infrações aos dispositivos 

deste Código e seus Anexos e, ao Conselho Superior do CONAR, cumprir e fazer cumprir as decisões emanadas 

do Conselho de Ética em processo regular. 

§ 2º. Compete privativamente ao Conselho Superior do CONAR alterar as disposições deste Código, bem como 

alterar, suprimir e acrescentar-lhe Anexos. 

46 Vide 45. 
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fiscalização sobre os produtos e serviços no mercado. Nesse sentido, reitera-se a insuficiência 

de tal sistema para regular a ampla proteção dos consumidores, justificando o sistema misto 

adotado hodiernamente, de modo que a legislação autorregulamentar atue complementando as 

disposições da legislação consumerista (DIAS, 2010, p. 39). 

Em se tratando da proteção às crianças frente à publicidade, o CONAR mostra uma 

importante atuação, inclusive recebendo denúncias acerca de publicidades abusivas e, 

constatada a procedência das denúncias, então, aplicando as devidas sanções.  

Segundo a Pesquisa “PUBLICIDADE INFANTIL NO CONAR”, encomendada pela 

Abap (Associação Brasileira de Agências de Publicidade) e realizada pela Medialogue, as três 

razões mais usadas nas denúncias foram: apelo imperativo de consumo, com 34% das 

denúncias analisadas na pesquisa, incentivo à conduta inadequada, com o percentual de 9% e 

vocalização de consumo pela criança, com 7% das denúncias. A pesquisa indica, ainda, que 

de todas as campanhas denunciadas, 65% resultaram em penalizações. E, ademais, que 8 das 

dez maiores agências do Brasil tiveram campanhas penalizadas pelo Conar (ABAP, 2013, p. 

7). 

Nesse diapasão, pode-se depreender que a atuação do CONAR é importante e 

contínua. Embora não seja suficiente para regular toda a demanda de proteção às crianças, 

frente aos impulsos abusivos da publicidade no mercado de consumo, seu papel é importante 

e colabora na busca pelo resultado pretendo, qual seja a proteção da criança. 

Adiante, seguir-se-á o estudo de outro instituto que tem como objetivo a proteção da 

criança diante do mercado de consumo, também atuante de modo complementar ao Código de 

Defesa do Consumidor, sendo este a Resolução n. 163/2014 do Conselho Nacional dos 

Direitos da Criança e do Adolescente. 

 

2.2.2 A Resolução n. 163/2014 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 

Adolescente (CONANDA) 

 

Levando em consideração o fato de que a legislação proveniente da Constituição 

Federal, do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Código de Defesa do Consumidor 

versando acerca da publicidade direcionada ao público infantil, se mostram insuficientes para 

garantir a devida proteção, o CONANDA expediu a Resolução 163/2014, publicada em 04 de 

abril de 2014 no Diário Oficial da União, objetivando complementar as legislações que já 

vigoravam.  
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A respeito do CONANDA, este órgão atua na proteção de crianças e adolescentes, 

atuando em consonância com as demais legislações que abarcam o tema.  

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

vinculado à Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da 

República, é um órgão colegiado de caráter normativo e deliberativo, que 

atua como instância máxima de formulação, deliberação e controle das 

políticas públicas para a infância e a adolescência na esfera federal. Criado 

pela Lei nº 8.242/1991, e composto por representantes de entidades da 

sociedade civil e de ministérios do Governo Federal, é o órgão responsável 

por tornar efetivos os direitos, princípios e diretrizes contidos no Estatuto da 

Criança e do Adolescente, Lei nº 8.069/1990 (INSTITUTO ALANA, 2016, 

p. 86). 

Para Lima e Veronese (2012, p. 121), “(...) o CONANDA, também deve assessorar 

os Conselhos Estaduais e Municipais para que tornem efetivas as diretrizes políticas 

estabelecidas na política de atendimento conforme previsão estatutária”. Nas considerações de 

Bruno Miragem (2014, p. 26):  

O CONANDA é órgão deliberativo (art. 88, II, do ECA), com competência 

normativa (art. 2º, I, da Lei 8.242/1991), vinculado à política de atendimento 

aos direitos da criança e o da adolescente. Esta política de atendimento, 

segundo se percebe, envolve prestações materiais do Estado, em especial 

para acolhimento, educação e formação de crianças e adolescentes, gestão 

dos respectivos fundos públicos de promoção dos direitos, bem como ações 

visando prevenir sua violação. 

Consoante os ditames provindos do artigo 59, inciso VI47, da Constituição Federal de 

1988, as resoluções proferidas pelo Conanda são atos normativos primários. Na definição de 

Natalia Masson (2016, p. 787), os atos normativos primários são aqueles que “(...) retiram seu 

fundamento de validade diretamente da Constituição e que podem inovar o ordenamento 

jurídico (...)”. Assim, eles detêm força normativa e vinculante. Por esta razão, obrigam todos 

os agentes sociais e estatais (CRIANÇA E CONSUMO, 2014). 

A Resolução n. 163/2014 aparece como um meio de suprir possíveis brechas no 

direito até então vigente na proteção das crianças. Assim, dispõe, conforme preceitua seu 

artigo 1º, “(...) sobre a abusividade do direcionamento de publicidade e de comunicação 

mercadológica à criança e ao adolescente (...)” (CONANDA, 2014). 

A comunicação mercadológica é definida no parágrafo 1º do mesmo artigo, assim, 

“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” (CONANDA, 2014). 

                                                           
47 Art. 59. O processo legislativo compreende a elaboração de: (...) VI - decretos legislativos. 
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Em seu artigo 2º48, considera abusiva a prática do direcionamento de publicidade e 

de comunicação mercadológica à criança, objetivando persuadi-la ao consumo de produto ou 

serviço, dispondo um rol exemplificativo de aspectos que configuram tal abusividade. 

Segue o entendimento de Miragem (2014, p. 43), acerca da regulação da publicidade 

prevista no artigo acima citado:  
 

(...) não é o propósito, tampouco o resultado da aplicação da Resolução n. 

163, do CONANDA, impedir a publicidade de produtos ou serviços 

destinados à criança e ao adolescente, ou ainda impedir que a eles sejam 

oferecidos produtos ou serviços.  

O que faz a resolução é definir critérios para interpretação do art. 37, § 2o, e 

art. 39, IV, do Código de Defesa do Consumidor. Normas sobre as quais é 

notório (...) que são dotadas de tal largueza e amplitude que dificultam sua 

aplicação in concreto pelo julgador, exatamente na parte tocante à proteção 

da criança e o do adolescente. 

Complementa o mesmo autor que a persuasão defesa no artigo supra “(...) é aquela 

que se aproveita da deficiência de julgamento e experiência da criança, ou é aquela que se 

prevalece da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade” (MIRAGEM, 

2014, p. 44). Cabe aqui reiterar o conceito de hipervulnerabilidade, já abordado no presente 

trabalho, motivador da especial proteção à criança, no caso, em relação à publicidade infantil. 

Saliente-se que a edição da Resolução ora em tela não foi bem recebida por parte de 

anunciantes, agências de publicidade e órgãos de comunicação social amplamente divulgada, 

despertando suas críticas, no sentido de que a Resolução representaria espécie de censura e 

restrição indevida do direito à liberdade de expressão publicitária (MIRAGEM, 2014, p. 2). 

Contudo, Bruno Miragem, a pedido do Instituto Alana, emitiu parecer, atestando a 

constitucionalidade da Resolução, sob a justificativa de conformidade com o sentido 

conferido pela lei à liberdade de iniciativa econômica e de expressão publicitária 

(MIRAGEM, 2014). 

Logo, depreende-se que a Resolução n. 163/2014, foi editada com o objetivo de 

regulamentar a atuação dos organismos de publicidade infantil, de modo a tornar mais claro o 

                                                           
48 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; 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; IX - 

promoção com competições ou jogos com apelo ao público infantil (CONANDA, 2014). 
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modo de atuação permitido e suprir lacunas, tendo a proteção das crianças como fim precípuo 

a ser alcançado. 

Ocorre que mesmo diante da vedação imposta pela Resolução n. 163/2014, a 

efetividade não é plenamente percebida. De modo que é papel das próprias empresas 

prezarem pela ética e pela boa-fé, não se escusando da aplicação da legislação em suas 

práticas comerciais.  

Porém, em não ocorrendo, a sociedade como um todo, incluindo a família, membros 

dos ambientes escolares e demais componentes da sociedade devem formular reclamações 

diretamente às empresas, visto que são obrigadas a manterem canais de comunicação. Ainda é 

possível pleitear a atuação dos órgãos competentes, por meio de denúncia, tais como o 

Ministério da Justiça, os Programas de Proteção e Defesa do Consumidor (Procons), o 

Ministério Público e a Defensoria Pública (CRIANÇA E CONSUMO, 2017). 

Dada a patente necessidade de regulação constante que resguarde os direitos da 

criança, diante do mercado de consumo e da publicidade que pode atingi-la, a seguir, pontuar-

se-á como tal necessidade não se encontra esgotada, fazendo breves menções a Projetos de 

Lei que guardam alguma relação com o tema. 

 

2.3 MENÇÕES A PROJETOS DE LEI EM TRAMITAÇÃO 

 

Com o intuito de demonstrar como a proteção da criança frente à publicidade pode se 

mostrar presente, este tópico busca pontuar a existência de Projetos de Lei, apenas a título 

exemplificativo, como um meio de averiguar que a proteção que necessita a criança, frente ao 

mercado de consumo, não se encontra plenamente suprida. 

A escolha dos Projetos abordados foi realizada em concordância com o “Caderno 

Legislativo”, elaborado pelo Instituto Alana, no ano de 2016. Ressalte-se que a análise 

aprofundada dos Projetos de Pesquisa em questão não representa objeto de estudo do presente 

trabalho. 

 

2.3.1 Projeto de lei nº 1.746/2015 

 

O Projeto de Lei nº 1.746/2015 teve início na Câmara dos Deputados, tendo como 

autor o Deputado Federal Giovani Cherini e atualmente encontra-se aguardando Designação 
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de Relator na Comissão de Seguridade Social e Família (CSSF). Considere-se, inicialmente, a 

ementa deste projeto: 

Acrescenta o Capítulo IV-A ao Título II - Dos Direitos Fundamentais, da Lei 

nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que "Dispõe sobre o Estatuto da Criança e 

do Adolescente e dá outras providências", para garantir o direito de proteção 

dos dados de crianças e adolescentes na Internet (CÂMARA DOS 

DEPUTADOS, 2015). 

O Projeto de Lei ora em tela propõe o resguardo dos direitos da criança na Internet, 

estabelecendo diretrizes acerca de como tal resguardo deveria ocorrer. Ressalte-se o seguinte 

dispositivo: “Art. 59-D. É expressamente proibida a coleta de informações pessoais de 

crianças ou de adolescentes para qualquer ação de ‘marketing’” (CÂMARA DOS 

DEPUTADOS, 2015). Nesse, resta claro a vedação a coleta de informações pessoais das 

crianças. 

Nesse sentido, “o PL 1.746/2015 representa um avanço na proteção da criança, por 

garantir sua segurança na web, evitando a coleta de dados não permitida, bem como o seu uso 

para fins comerciais e publicitários (...)” (INSTITUTO ALANA, 2016, p. 143). Em tempos 

atuais, onde o uso da Internet torna-se cada vez mais intenso, as proposições de tal Projeto 

mostram-se deveras pertinentes. 

 

2.3.2 Projeto de Lei nº 2.640/2015 

 

O Projeto de Lei nº 2.640/2015 também teve como casa iniciadora a Câmara dos 

Deputados, sendo autor o Deputado Federal Luciano Ducci. Encontra-se, no momento, 

aguardando apreciação pelo Senado Federal. Eis a ementa do projeto: “Acrescenta parágrafo 

único ao art. 22 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, de diretrizes e bases da educação 

nacional, para vedar o apelo ao consumo nos estabelecimentos públicos e privados da 

educação básica” (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2015). O texto do Projeto visa acrescentar 

o parágrafo único ao seguinte dispositivo:  

Art. 22. A educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, 

assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania 

e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. 

Parágrafo único. É vedado a qualquer estabelecimento de ensino da 

educação básica, público ou privado, veicular nas suas dependências, 

qualquer atividade de comunicação comercial, inclusive publicidade, para a 

divulgação de produtos, serviços, marcas ou empresas, independentemente 

do suporte, da mídia ou do meio utilizado (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 

2015). 
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Tema já tratado no presente trabalho, este Projeto disciplina a importância da 

proteção da criança, quando inserida em ambiente escolar. Em conformidade com o princípio 

da confiança49, a criança está claramente mais vulnerável quando a publicidade a atinge num 

ambiente que lhe pressupõe o sentimento de confiança e, em razão disso, tal Projeto intenta a 

vedação desta prática. 

 

2.3.3 Projeto de Lei nº 493/2013 

 

O Projeto de Lei nº 493/2013 teve como casa iniciadora o Senado Federal e autoria 

do Senador Eduardo Amorim. Atualmente, a matéria aguarda leitura de requerimento de 

tramitação conjunta. Dispõe a ementa deste projeto: 

“Altera a Lei nº 8.069, de 13 de Julho de 1990 (Estatuto da Criança e do 

Adolescente), para regulamentar a emissão de conteúdos voltados ao público infanto-juvenil e 

proibir a publicidade direcionada a crianças no horário diurno” (SENADO FEDERAL, 2013). 

O Projeto em tela objetiva regular a oferta de conteúdos direcionados ao publico 

infanto-juvenil, além disso, vedar a publicidade comercial direcionada a estes no período 

diurno, inclusive, estabelecendo multas para o caso de descumprimentos. 

Atente-se à alteração proposta no parágrafo 1º, do artigo 76, do Estatuto da Criança e 

do Adolescente: “§1º É vedada a emissão de qualquer tipo de publicidade comercial 

direcionada ao público infantil, especialmente a veiculada por rádio, televisão e internet, no 

horário compreendido entre sete e vinte e uma horas” (SENADO FEDERAL, 2013). 

Mesmo sendo importante que reconheça a importância de tal iniciativa, é possível 

tecer críticas, motivadoras de possíveis emendas ao texto do projeto. No que tange ao horário 

em que se concentra a proteção discriminada pelo Projeto, 

(...) embora tal proposta abranja a faixa horária que concentra a programação 

infantil e em que grande parte das crianças fica em frente à televisão, 

entende-se que tal modelo não é o mais efetivo para a proteção dela, na 

medida em que permite a veiculação de publicidade em determinados 

horários a que crianças, crescentemente, têm acesso. Ainda, entende-se que o 

texto pode ser aperfeiçoado em dois pontos: (i) o detalhamento dos atributos 

que caracterizam a publicidade comercial voltada para o público infantil e, 

ainda, (ii) a abrangência de outras mídias que não somente rádio, televisão e 

internet (INSTITUTO ALANA, 2016, p. 161). 

Além disso, ressalta-se a necessidade de atualidade do Projeto, posto que após sua 

apresentação, significativas mudanças podem ser percebidas na legislação que rege a 

                                                           
49 Vide item “2.3.1.5 Confiança”, p. 27. 
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publicidade veiculada às crianças, destacando a Resolução n. 163 do Conanda50, abordada 

anteriormente. Nessa perspectiva, 

(...) o PLS 493 de 2013 deve atentar para o novo paradigma introduzido pela 

Resolução 163 do Conanda – posterior à apresentação do projeto –, que 

detalhou e esclareceu o conceito de abusividade previsto no Código de 

Defesa do Consumidor. Tal resolução, inclusive, já prevê vedação à 

amplitude dos meios utilizados para veicular apelos de consumo, bem como 

detalhamento dos atributos que caracterizam a publicidade infantil. 

Logo, embora se ressalte que a iniciativa trazida por este projeto demonstra aspectos 

positivos, também se denota a necessidade de emendas que traduzam ao seu conteúdo maior 

atualidade, em consonância com o preceituado pela legislação atualmente em vigor. 

Torna-se possível depreender da análise pontual de tais projetos que, embora o 

CONAR e o CONANDA, atuem para regular a publicidade dirigida às crianças, visando 

complementar as demais legislações anteriores, ainda não há a efetividade de tal regulação, 

motivo pelo qual, inclusive, ainda se encontram projetos em tramitação. 

No que concerne à atuação do CONAR, como já exposto em momento pertinente, 

sua abrangência compreende os seus signatários. Além disso, o Código Brasileiro de 

Autorregulação Publicitária (CBAP) que o orienta não goza de força normativa, não sendo de 

cumprimento obrigatório por todos os atores do mercado (INSTITUTO ALANA, 2016, p. 

97). 

Quanto ao CONANDA, notadamente a Resolução n. 163/2014, abordada no presente 

trabalho, é fácil compreender a relutância nos atores do mercado, visto que ela restringe 

drasticamente o campo de atuação destes, quando da publicidade direcionada à criança e, 

assim, buscam fugir do seu cumprimento. De tais contestações, justifica-se a necessidade do 

parecer solicitado pelo Instituto Alana, no qual Bruno Miragem (2014) atesta as razões pelas 

quais entende pela constitucionalidade de tal instrumento. 

Não se busca o desmerecimento de tais institutos, tampouco se atesta pela 

desnecessidade dos mesmos. Contudo, é demasiadamente importante salientar que a 

legislação ainda não se encontra plenamente suprida e, por consequência, as crianças ainda 

são expostas a publicidade considerada abusiva. 

 

 

                                                           
50 Vide item “3.2.2 A RESOLUÇÃO N. 163/2014 DO CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CONANDA)”, p. 48. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No presente trabalho, buscou-se averiguar a forma como a publicidade direcionada 

às crianças é regulada pelo ordenamento jurídico, afim de constatar se tal regulação se mostra 

efetiva, protegendo as crianças dos abusos advindos dos impulsos da sociedade  de consumo. 

Para tanto, iniciou-se o estudo pela abordagem da Constituição Federal de 1988, 

ressaltando que sua promulgação é um marco no processo de redemocratização do Brasil. No 

que concerne às crianças, pôde-se denotar a influência de documentos internacionais, 

protetores de direitos fundamentais, corroborando para a instituição do artigo 227 da 

Constituição Federal de 1988, que garante a proteção da criança de forma conjunta pela 

família, pelo Estado e pela sociedade, devendo ser prioridade absoluta.  

Estudou-se do Estatuto da Criança e do Adolescente, legislação infraconstitucional 

específica que entra em vigor no ano de 1990, regulamentadora dos preceitos enunciados pelo 

artigo 227 da Carta Magna, atuando pautada nos ditames da mesma. O Estatuto da Criança e 

do Adolescente demarca o rompimento dos Códigos de Menores, que vigoraram 

anteriormente, demonstrando avanços louváveis nos direitos sociais das crianças. 

Em seguida, analisou-se a legislação consumerista, também reguladora de preceito 

constitucional. Fez-se o estudo dos princípios protetivos pertinentes ao tema em estudo, 

ressaltando a necessidade de resguardo à criança, diante da abusividade da publicidade, que se 

aproveita de sua ignorância e deficiência de julgamento, devido à tenra idade. Destacou-se o 

princípio da vulnerabilidade, diferenciando-o do conceito de hipossuficiência. Nesse âmbito, 

frisou-se que a criança goza da condição de hipervulnerabilidade, merecendo, por este motivo, 

cuidados especiais. 

Trabalhou-se o conceito de publicidade, diferenciando-o do conceito de publicidade. 

Ressaltou-se que a publicidade se mostra presente em grande escala nas sociedades atuais, por 

diversos meios, não apenas informando sobre os produtos, mas induzindo o receptor ao desejo 

de consumo. 

No que concerne à publicidade veiculada às crianças, constatou-se que o impacto é 

maior, tendo em vista sua condição de desenvolvimento cognitivo incompleto, lhe faltando o 

discernimento necessário para compreender a forma como o produto é veiculado.  

As crianças representam um mercado amplo, detendo poder de persuasão diante dos 

pais, o que motiva a produção de diversos produtos a elas direcionados, movimentando um 
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mercado secundário, porém, ainda representam um mercado primário movimentado com 

dinheiro de mesada, cofres, doações.  

Nesse sentido, ressalta-se a influência negativa das propagandas realizadas em 

ambiente escolar, também das que vinculam o produto com personagens infantis, seja na 

rotulagem ou na promessa de brindes e das que contêm mensagens apelativas, pois induzem a 

criança ao consumo pela confiança que a situação aduz ou pela sensação de felicidade que o 

consumo traz, não pela real necessidade de uso. 

Depreendeu-se que os preceitos enunciados pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente e pelo Código de Defesa do Consumidor, em conformidade com a Constituição 

Federal de 1988, não foram suficientes para impedir o caráter abusivo de propagandas 

direcionadas às crianças, razão pela qual se motivou a atuação do Conselho Nacional de 

Autorregulamentação Publicitária (CONAR) e a criação da Resolução n. 163/2014 do 

Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA). 

Denotou-se que o CONAR realiza controle autorregulametar, por meio do seu 

próprio Código, porém vincula apenas os signatários do próprio conselho, restando restringida 

sua atuação. No que tange à Resolução n. 163/2014 do CONANDA, suas disposições vedam 

o direcionamento das comunicações mercadológicas aos menores de doze anos, porém fazer 

com que todos os atores do mercado de consumo cumpram as regulamentações, não é um 

processo automático, merecendo fiscalização. 

Por fim, visando demonstrar o não esgotamento do tema pela legislação, três projetos 

de lei em tramitação foram pontuados. Desses, atraiu atenção maior o Projeto nº 1.746/2015, 

ao passo que busca impedir a coleta de informações de crianças e adolescentes na internet 

para ações vinculadas a publicidade. Hodiernamente, o uso da internet se mostra crescente, 

inclusive pela internet, sendo tal ramo deveras recente e a legislação ainda insipiente, razão 

pela qual se entendeu ser de grande avanço tal pretensão na busca por salvaguardar as 

crianças dos efeitos da publicidade. 

Por fim, diante de todo o exposto, constatou-se que a legislação não é capaz de livrar 

as crianças dos abusos da publicidade. Para tanto, há a necessidade de atuação conjunta de 

diversos setores da sociedade. Primeiramente, as empresas precisam incorporar os ideias de 

ética e boa-fé e cumprirem com o que predispõe o ordenamento, para o caso de 

descumprimento sanções são necessárias, por parte do Estado, de forma célere e eficiente para 

que surtam os efeitos pretendidos, posto que a publicidade é dinâmica e se torna defasada com 

rapidez.  
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Há a necessidade de programas de conscientização da sociedade como um todo, para 

que cada comunidade tenha conhecimento suficiente, não só do que é considerada publicidade 

abusiva, como também do que dispõe a legislação acerca do tema, para terem condições de 

denunciarem a as práticas abusivas, perante as próprias empresas ou perante os órgãos 

competentes para reger os direitos do consumidor e os direitos da criança. Por último, o papel 

do Estado na fiscalização da publicidade deve ser reforçado, devendo-se analisar os órgãos 

capazes de uma fiscalização eficiente em âmbito federal, estadual e municipal, objetivando, 

como fim precípuo, o resguardo dos direitos das crianças. 
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