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RESUMO 

Desde o seu surgimento, a publicidade acompanhou a evolução dos meios de comunicação, 

surgindo nos jornais durante a Revolução Industrial, passando para o rádio, cinema, tv, até 

alcançar a internet no final dos anos 90. No novo ambiente as opções para a publicidade são 

imensamente mais variadas do que no seus antecessores, mas o seu controle e fiscalização de 

seus abusos são proporcionalmente mais difíceis. Quando a publicidade é direcionada ao 

público infantil sua regulação tende a ser mais severa, pois estes indivíduos tendem a ser 

facilmente influenciados pela publicidade, devido ao seu desenvolvimento incompleto e 

discernimento reduzido, e sua exposição a este tipo de conteúdo pode influenciar na criação de 

maus hábitos de consumo capazes de afetar seu desenvolvimento e bem-estar. Deste modo, 

quando se trata de relações de consumo, que como regra já trata o consumidor como a parte 

vulnerável, sendo os alvos destas publicidades as crianças, estas são classificadas como 

hipervulnerável, por isso, tanto o Estado quanto a família regulam esta exposição. Diante os 

riscos apresentados, este trabalho discute se cabe ao Estado regular a quantidade de publicidade 

a que a criança é exposta, e como isso afeta seus hábitos de consumo, ou se este dever é 

exclusivo da família, uma disputa de paternalismo jurídico e autonomia familiar, e como o 

Direito brasileiro se posiciona com esta disputa através da Doutrina de Proteção Integral à 

Criança. Para a construção deste trabalho foi utilizada pesquisa bibliográfica, jurisprudencial e 

legislativa sobre o tema, e o acompanhamento das ações do Instituo Alana no combate a 

publicidade infantil. 

 

Palavras-chaves: Publicidade Infantil; Hipervulnerabilidade; Paternalismo Jurídico; 

Autonomia; Doutrina de Proteção Integral à Criança. 

  



ABSTRACT 

Since its emergence, advertising has followed the evolution of the media, appearing in 

newspapers during the Industrial Revolution, moving to radio, cinema, TV, until reaching the 

internet in the late 90s. In the new environment, the options for advertising they are immensely 

more varied than in their predecessors, but their control and inspection of their abuses are 

proportionately more difficult. When advertising is aimed at children, its regulation tends to be 

more severe, as these individuals tend to be easily influenced by advertising, due to their 

incomplete development and reduced discernment, and their exposure to this type of content 

can influence the creation of bad consumption habits capable of affecting their development 

and well-being. In this way, when it comes to consumer relations, which as a rule already treats 

the consumer as the vulnerable party, the targets of which are children, these are classified as 

hypervulnerable, therefore, both the State and the family regulate this exposure. Given the risks 

presented, this paper discusses whether it is up to the State to regulate the amount of advertising 

to which the child is exposed, and how it affects their consumption habits, or whether this duty 

is exclusive to the family, a dispute of legal paternalism and family autonomy , and how 

Brazilian law is positioned with this dispute through the Doctrine of Integral Protection to 

Children. For the construction of this work, bibliographic, jurisprudential and legislative 

research on the theme was used, and the monitoring of the actions of the Alana Institute in the 

fight against child advertising. 

 

Key-words: Child Advertising; Hypervulnerable; Legal Paternalism; Autonomy; Doctrine of 

Integral Protection to Children. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

 

O advento das redes sociais trouxe inovações no ramo da publicidade tornando-as mais 

acessíveis, mais dinâmicas, e consequentemente mais difíceis de serem reguladas, 

principalmente no que concerne à publicidade infantil. 

 Com a redação da Resolução nº 163 de 13 de março de 2014 do CONANDA - Conselho 

Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente1, a publicidade direcionada às crianças 

sofreu severas restrições, sendo vetados conteúdos classificados como “comunicação 

mercadológica”, ou que de alguma forma estimule o consumismo em crianças de forma 

abusiva. Vale destacar o disposto no artigo 2º desta Resolução, o CONANDA, proíbe qualquer 

tipo de persuasão ao consumo ou a algum produto direcionada a este público. 

 Decorrente dessas disposições, o Ministério Público do Estado de São Paulo e do Estado 

do Espírito Santo, a partir de análises de diversos vídeos na plataforma Youtube, atuaram na 

derrubada de conteúdo considerado como propaganda infantil abusiva feita de forma velada, 

feito  por crianças (os chamados “youtubers mirins”), e em alguns casos feito também por 

adultos, sempre voltado para o público infantil,  abrindo uma discussão sobre o impacto dessas 

propagandas no desenvolvimento psicossocial deste público e quem é responsável por protegê-

las. 

 A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 2272, tornou crianças e adolescente 

sujeitos de direito e estabeleceu como um dever da família, da sociedade e do Estado a Proteção 

Integral da Criança e do Adolescente3. Como seres altamente vulneráveis e suscetíveis as 

persuasões do consumo, deverão receber proteção de todos ao seu redor,  ficando a critério dos 

pais decidir o que será melhor para eles e a quantidade da exposição das crianças ao consumo, 

mas quando estes pais não estabelecem tais limites o “dever de cuidado”, negligenciando de 

alguma forma o bem-estar delas, passa dos pais para o Estado. 

 
1 CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. Resolução CONANDA 

nº 163/2014. Dispõe sobre a abusividade do direcionamento de publicidade e de comunicação mercadológica à 

criança e ao adolescente. Diário Oficial da União. Seção 1. Página 4. Brasília, DF. 04 de abril de 2014. Disponível 

em: <http://www.crianca.mppr.mp.br/pagina-1635.html>. Acesso em 18 de novembro de 2019. 
2 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Vade Mecum. Textos 

organizados por Equipe Thomson Reuters – Editora Revista dos Tribunais. 19ª Edição. São Paulo:  Thomson 

Reuters – Editora Revista dos Tribunais, 2021. 
3 BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá 

providências. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, 13 de julho de 1990. 

http://www.crianca.mppr.mp.br/pagina-1635.html
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 Tal intervenção paternalista do Estado na vida das crianças, por meio de leis ou da 

atuação do Ministério Público de cada Estado, restringindo a autonomia dos pais para regular a 

vida dos filhos. 

 João Paulo Orsini Martinelli define paternalismo como a interferência na liberdade de 

escolha de uma pessoa, presumidamente incapaz, contra sua vontade, com o objetivo de 

promover-lhe o bem.4 

Além desta definição, o Professor Martinelli apresenta como uma das características do 

paternalismo a falta de confiança de quem age na capacidade de alguém, em outras palavras, o 

Estado atuaria por conta da negligência dos pais ao regular a exposição dos filhos, limitando 

seu poder de decisão sobre a vida dos filhos, ou seja, sua liberdade de escolha. 

Como forma de definir até que ponto cabe aos pais ou responsáveis limitar a exposição 

dos filhos ao consumo na internet, e como isso afeta seus hábitos de consumo, e até que ponto 

cabe ao Estado agir para regular esta exposição, este trabalho conta com três capítulos. 

O primeiro capítulo, trata sobre o problema de origem deste trabalho, o excesso de 

publicidade destinada ao público infantil, presentes no mundo virtual e sua falta de controle.  

Desde o surgimento do fenômeno publicitário durante a Revolução Industrial no século XIX 

até as novas formas de criação de conteúdo  da chamada Era Digital e como isso afeta 

diretamente crianças e adolescente, indivíduos fortemente vulneráveis aos estímulos 

consumeristas,  os prejuízos que esta exposição causa a eles, bem como quais ações estão sendo 

tomadas pelo Estado brasileiro e a sociedade civil para evitar tais prejuízos. 

Em seguida, o segundo capítulo têm como foco o tema Paternalismo Jurídico, partido 

de sua definição, as correntes antipaternalistas, com destaque para a doutrina de Gerald 

Dworkin, levando a discussão principal deste de trabalho: até que ponto os pais (ou 

responsáveis) tem autonomia (autonomia familiar) para decidir sobre a quantidade de 

publicidade a que as crianças são expostas e qual o limite da interferência do Estado brasileiro 

nessas limitações(paternalismo jurídico). 

Por fim, no terceiro capítulo, aborda a Doutrina de Proteção Integral das Crianças e 

Adolescentes e como ela influencia a atuação do Estado brasileiro sobre o controle da 

publicidade infantil na internet, desde os aspectos constitucionais criadas pela  da Constituição 

Federal de 1988, e reafirmadas com a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente 

em 1990, as limitações e princípios de Direito do Consumidor presentes no Código de Defesa 

 
4 MARTINELLI, João Paulo Orsini. Paternalismo jurídico-penal. 2010. Tese (Doutorado em Direito) – 

Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Universidade de São Paulo. São Paulo. 
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do Consumidor a este tipo de publicidade, finalizando com  Código Civil de 2002, pelas visões 

do Direito de Família e o poder familiar. 
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2 - CAPÍTULO 1: A PROBLEMÁTICA DA PUBLICIDADE INFANTIL NA 

INTERNET 

 

 

2.1 Publicidade na Era Digital 

 

Desde o seu surgimento, as propagandas são utilizadas para convencer um indivíduo ou 

um grupo sobre determinado assunto ou ideia. Porém com a Revolução Industrial no Século 

XIX e estabelecimento do capitalismo como regime econômico, fez surgir a publicidade como 

principal forma de persuadir alguém ou a um grupo sobre os benefícios de algo, e em uma 

lógica consumerista, convencer de que aquele produto ou serviço é o melhor para o público. 

Para influenciar o público a adquirir determinado bem ou serviço, os métodos utilizados 

pelo mercado publicitário sempre estiveram atrelados aos meios de comunicação da época, 

datando desde os anúncios publicitários nos jornais ingleses no século XVIII, passando para as 

propagandas nos filmes no final do século XIX, aos comerciais de televisão da década de 1930 

nos EUA,  passando aos vídeo tapes duas décadas depois, até chegar aos diversos métodos 

utilizados meios digitais no século 21 com a expansão das redes sociais.5 

Acompanhando a sua evolução e como ela estimulava os hábitos da população, a 

regulação da publicidade começa quando os produtos anunciados apresentam danos a esta 

população e consequente custos ao Estado, um exemplo disso é a proibição das propagandas de 

cigarros, que antigamente eram sinal de status social e sua publicidade era entusiasticamente 

feita nos meios de comunicação, foi proibida quando os casos de câncer de pulmão e outras 

enfermidades decorrentes deste hábito cresceram e pesaram o orçamento público. 

 A publicidade no Brasil, é regulada principalmente pelo Código de Defesa do 

Consumidor. Embora seja considerada como uma forma de liberdade de expressão, com 

garantia constitucional, os seus excessos e abusos são considerados nocivos, e desta forma cabe 

ao direito regular seus limites. 

 Na chamada “Era Digital” em que a internet e as redes sociais são o carro chefe das 

comunicações no mundo inteiro, as plataformas de produção de vídeos, como o Youtube, 

Instagram, Twitch etc. tomaram o posto de grande meio de divulgação de serviços e produtos, 

com a peculiaridade de atingir públicos cada vez mais específicos, pois os consumidores destes 

produtos se tornaram os novos divulgadores, os chamados influencers ou produtores de 

 
5 SILVA JUNIOR, Luiz Fernando da. Evolução da Publicidade no áudio visual | Meio&Mensagem. Youtube. 25 

de maio de 2020. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=MNplcXh5FuI>. Acesso em: 19 de março 

de 2021. 

https://www.youtube.com/watch?v=MNplcXh5FuI
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conteúdo. Neste cenário a publicidade ganha novas ferramentas para atingir grupos de 

características plurais (etário, de sexo, de gênero de raça, condição econômica, religiosa e 

outros fatores)6, com linguagem mais simples, natural e direcionada o alcance do conteúdo 

produzido pelos influenciadores é gigantesco e o retorno para as empresas que divulgam nestas 

plataformas, seja com patrocínio dos vídeos, propagandas veladas, comerciais programados 

pela plataforma ou anúncio nas páginas, é proporcional.   

 Com capacidade de vigiar o comportamento das pessoas diante das situações de 

consumo online e oferecer opções de compras semelhantes, as plataformas se apresentam como 

um ambiente inteiramente sem regulação ou respeito as normas nacionais sobre publicidade. 

 Os efeitos dessa publicidade direcionada ao público infanto-juvenil é aprofundado nos 

próximos tópicos.  

 

2.2 Publicidade Infantil e Internet 

 

Devido ao uso cada vez mais precoce das tecnologias pelas crianças e adolescentes, este 

grupo vem se tornando alvo de publicidades direcionadas de diferentes setores da indústria 

como brinquedos, gêneros alimentícios, roupas, material escolar, etc. através de canais infanto-

juvenis para a divulgação de seus produtos os públicos se mostram como um grupo 

extremamente vulnerável a esse tipo de conteúdo. Possuindo autonomia bem limitada e 

discernimento reduzido, necessitam de proteção especial, tanto da família como do Estado e 

por isso as restrições à publicidade voltada a esse grupo-alvo são maiores do que para o público 

geral. 

Consoante ao dever dos Estados de protegê-las destas influências, a Organização das 

Nações Unidas (ONU), em 2016, redigiu um alerta sobre o impacto negativo da publicidade 

dirigida às crianças.  Através deste documento, seus especialistas em dívida externa e direitos 

humanos, Juan Pablo Bohoslavsky, e seu relator especial sobre direito à saúde, Dainius Puras, 

alertam sobre os impactos desse tipo de marketing: 

“Tais campanhas comerciais têm o potencial de moldar o 

comportamento de consumo e financeiro das crianças a longo prazo e 

elas estão crescendo em número e alcance7,” 

 
6 AZEVEDO, Fernando Costa de. O núcleo familiar como coletividade hipervulnerável e a necessidade de sua 

proteção contra os abusos da publicidade dirigida ao público infantil. Revista de Direito do Consumidor. 

Thomson Reuters – Revista dos Tribunais. São Paulo, vol. Nº123. Páginas 17-35. Junho de 2019. 
7 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Especialistas em direitos humanos pedem que países que 

regulamentem a publicidade infantil. Organização das Nações Unidas. 18 de ago de 2016. Disponível em: < 

https://nacoesunidas.org/especialistas-em-direitos-humanos-pedem-que-paises-regulamentem-publicidade-

infantil/>. Acesso em 18 de novembro de 2019. 

https://nacoesunidas.org/especialistas-em-direitos-humanos-pedem-que-paises-regulamentem-publicidade-infantil/
https://nacoesunidas.org/especialistas-em-direitos-humanos-pedem-que-paises-regulamentem-publicidade-infantil/
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Segundo Isabella Viera Machado Henriques, a proteção especial de que este grupo 

necessita decorre da vulnerabilidade delas perante os apelos publicitários e por se encontrarem 

em processo de formação biopsicológico não entendem a publicidade como tal, muito menos 

compreendem o seu caráter persuasivo8. 

 

2.3 A hipervulnerabilidade infantil diante as relações de consumo 

 

A Sociedade da informação necessita que tudo seja realizado com rapidez, agilidade e 

em um ambiente de rede, e baseia na confiança a relação das pessoas com seus fornecedores de 

produtos e serviços, e como qualquer relação de confiança, quanto maior a necessidade de 

confiança, maior a vulnerabilidade de um dos envolvidos, ou seja, tendo a sociedade migrado 

suas atividades cotidianas para as plataformas e aplicativos digitais, como por exemplo a 

compra de comida ou outros bens, aplicativos médicos etc. torna estes indivíduos vulneráveis 

ao excesso de publicidade que tais plataformas apresentam, uma vez que seus dados não 

sensíveis são rastreados por estes sistemas e as publicidades a eles direcionadas.9 

Tal situação de vulnerabilidade se agrava com o público infantil, pois não conseguem 

distinguir o que está contratando no momento em que assistem aos programas exibidos neste 

ambiente.10 

Como apresentado na introdução deste trabalho, a criança é classificada pelo Enunciado 

nº 4 de 201711 do Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor (BRASILCON), 

como hipervulnerável perante a publicidade e a comunicação mercadológica dirigida a elas, 

deste modo, o Código de Defesa do Consumidor (CDC) deve ser interpretado de maneira a 

proteger não somente as crianças destas influências, mas também todo o núcleo familiar.12 

 
8 HENRIQUES, Isabella Vieira Machado. Controle social e regulação da publicidade infantil. RECIIS – Revista 

Eletrônica de Comunicação,  Informação & Inovação Social. Rio de Janeiro. v.4. n. 4. p. 72-84. Nov. 2010. 

Disponível em: < https://www.reciis.icict.fiocruz.br/index.php/reciis/article/view/649/1297> Acesso em: 14 de 

novembro de 2019. 
9 EBERLIN, Fernando Büscher von Teschenhausen. Hipervulnerabilidade da criança no ambiente digital. 

In______. Direito da Criança na Sociedade de Informação. 1ª ed. São Paulo. Thomson Reuters – Revista dos 

Tribunais, 2020. P. 143-192. 
10 Ibidem. 
11 Consultor JURÍDICO CONSULTOR JURÍDICO. Brasilcon aprova quatro enunciados sobre Direito do 

consumidor. Revista Consultor Jurídico. 28 de agosto de 2017. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2017-

ago-28/brasilcon-aprova-quatro-enunciados-direito-consumidor. Acesso em 18 de novembro de 2019. 
12 AZEVEDO, Fernando Costa de. O núcleo familiar como coletividade hipervulnerável e a necessidade de sua 

proteção contra os abusos da publicidade dirigida ao público infantil. Revista de Direito do Consumidor. 

Thomson Reuters – Revista dos Tribunais. São Paulo, vol. Nº123. Páginas 17-35. junho de 2019. 

https://www.reciis.icict.fiocruz.br/index.php/reciis/article/view/649/1297
https://www.conjur.com.br/2017-ago-28/brasilcon-aprova-quatro-enunciados-direito-consumidor
https://www.conjur.com.br/2017-ago-28/brasilcon-aprova-quatro-enunciados-direito-consumidor
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Outro fator que justifica as restrições de publicidade e a comunicação mercadológica 

dirigida as crianças são as consequências presentes e futuras de uma cultura consumista. Dentre 

as consequências imediatas é possível elencar: mudanças de comportamento, endividamento e 

estresse familiar, inibição da criatividade, obesidade infantil e outros transtornos alimentares. 

Já os danos futuros não são poucos, sendo possível destacar o impacto ambiental de um 

consumo desenfreado (esgotamento de recursos, produção massiva de lixo, poluição...), a 

erotização precoce, problemas de saúde, dificuldades de socialização, violência, delinquência e 

tendências ao alcoolismo.13 

Embora não tenham desenvolvimento suficiente para as relações de consumo e assim 

consideradas completamente incapazes de exercer os atos da vida civil, pelo artigo 3º14 do 

Código Civil brasileiro, os menores de 16 anos influenciam, e muito, no consumo das famílias. 

Uma pesquisa realizada pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e pela Conferência Nacional 

de Dirigentes Lojistas (CNDL), indica que a influência das crianças no consumo doméstico é 

de 60%, isto somado ao fato dessa faixa etária e ser hipervulnerável a persuasão exercida pela 

publicidade comercial, torna o controle sobre esses meios mais necessário15. 

Nos dias atuais, os hábitos de consumo da família tendem muito mais a servir as 

necessidades e desejos das crianças do que a própria vontade dos pais, um exemplo desta 

situação é a compra do carro familiar que perfeitamente poderia atender ao desejo dos pais de 

ser um modelo mais esportivo, ou capaz de carregar cargas como uma caminhonete, preferem 

modelos que sejam mais confortáveis e ecologicamente corretos, que atendam mais as 

necessidades dos filhos e não prejudiquem o meio-ambiente que as crianças utilizarão. 

Devido a relevância das relações consumeristas envolvendo crianças, o Instituto Alana, 

organização da sociedade civil cujo objetivo é garantir os direitos e o desenvolvimento das 

crianças desde 1994, criou em 2006 o programa “Criança e Consumo”16, que visa combater a 

problemática do consumismo e da publicidade voltada ao público infantil. Tal programa vem 

atuando ativamente junto ao Ministério Público dos Estados, bem como com o Ministério 

 
13 PROJETO CRIANÇA E CONSUMO. Porque a publicidade faz mal para as crianças. 2ª edição. Internet. 

2009. Disponível em < http://criancaeconsumo.org.br/wp-content/uploads/2014/02/por-que-a-publicidade-faz-

mal-para-as-criancas.pdf>. Acesso em 16 de novembro de 2019. 
14 BRASIL. Código Civil. Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm> Acesso 

em: 6 de outubro de 2019. 
15 CRIANÇA E CONSUMO. 60% das mãe cedem à vontade dos filhos na hora das compras. Programa Criança 

e Consumo. 02 de out. de 2015. Disponível em < http://criancaeconsumo.org.br/noticias/60-das-maes-cedem-a-

vontade-dos-filhos-na-hora-das-compras/>. Acesso em: 6 de outubro de 2019. 
16 CRIANÇA E CONSUMO. Criança e Consumo - História. Programa Criança e Consumo. Disponível em < 

http://criancaeconsumo.org.br/historia/>. Acesso em: 02 de novembro de 2019. 

http://criancaeconsumo.org.br/wp-content/uploads/2014/02/por-que-a-publicidade-faz-mal-para-as-criancas.pdf
http://criancaeconsumo.org.br/wp-content/uploads/2014/02/por-que-a-publicidade-faz-mal-para-as-criancas.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm
http://criancaeconsumo.org.br/noticias/60-das-maes-cedem-a-vontade-dos-filhos-na-hora-das-compras/
http://criancaeconsumo.org.br/noticias/60-das-maes-cedem-a-vontade-dos-filhos-na-hora-das-compras/
http://criancaeconsumo.org.br/historia/
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Público Federal, para combater e conscientizar a população sobre os danos que o consumismo 

pode causar a sociedade e principalmente as crianças. 

Na esfera de atuação estatal, foi criado em 1991, pelo então Presidente da República, 

Fernando Collor, o CONANDA (Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente) 

se tornou o órgão responsável dentro do Poder Executivo, em âmbito nacional, para definir as 

diretrizes para a Política Nacional de Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos de Crianças e 

Adolescentes, bem como fiscalizar as ações do poder público voltadas ao público infanto-

juvenil.17  

Considerado o marco mais significativo no combate a publicidade infantil, a 

CONANDA editou a Resolução nº 163 em 2014 em que dispõe sobre a publicidade voltada a 

crianças e adolescentes. Tal Resolução, proíbe publicidade abusiva e a utilização de 

“comunicação mercadológica” voltada para esse grupo, sendo entendida como comunicação 

mercadológica toda e qualquer atividade de comunicação comercial, inclusive publicidade, para 

a divulgação de produtos, serviços, marcas e empresas, independe do suporte, da mídia ou do 

meio utilizado. 18 

Isto posto, para ser considerada abusiva a publicidade voltada para crianças deve violar 

o disposto no caput do art. 2º19 da referida Resolução, qual seja: 

 

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; e 

IX - promoção com competições ou jogos com apelo ao público 

infantil.[...] (grifo nosso) 

 

 
17  CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. Resolução CONANDA 

nº 163/2014. Dispõe sobre a abusividade do direcionamento de publicidade e de comunicação mercadológica à 

criança e ao adolescente. Diário Oficial da União. Seção 1. Página 4. Brasília, DF. 04 de abril de 2014. Disponível 

em: <http://www.crianca.mppr.mp.br/pagina-1635.html> 
18 Ibidem. 
19 Ibidem. 

http://www.crianca.mppr.mp.br/pagina-1635.html
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Se tal Resolução teria ou não força de lei foi o debate do XIX Congresso Nacional do 

Ministério Público do Consumidor, realizada em agosto de 2019 na cidade de Maceió-AL, cujo 

tema “as novas vulnerabilidades do consumidor” destaque para a vulnerabilidade das crianças 

perante a publicidade na Internet. Dentre os juristas presentes Livia Cattaruzzi, advogada do 

Instituto Alana, afirma que sendo a Resolução utilizada pelos tribunais e órgãos como 

fundamento sobre a publicidade infantil, teria sim força de lei20, segundo ela: 

A Resolução do Conanda objetiva trazer os elementos que caracterizam uma 

publicidade infantil para que o aplicador da lei, frente a um caso 

concreto, possa, a partir daquela listagem, identificar o que é uma publicidade 

infantil.21 

 

Porém, esta tese não é defendida unanimemente pelos painelistas, a advogada Juliana 

Albuquerque22 do CONAR (Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária), defende 

que para o órgão a Resolução nº 163 de 2014 não teria força de lei, mostrando que o órgão, cujo 

objetivo é garantir a liberdade de expressão comercial posiciona-se visando o  interesses dos 

anunciantes. 

Nelson Nery Júnior, concorda com a posição de que a proibição total de publicidade 

infantil é inconstitucional, violando diversos preceitos constitucionais, dentre eles a liberdade 

de expressão, a liberdade de informação e da livre iniciativa, bem como, proibir previamente 

que exista publicidade, fere o princípio da legalidade. Afirma ainda, que pretender o Judiciário 

exerça sua função coercitiva para o fim de coibir alguém de praticar uma conduta que nada tem 

de ilegal é juridicamente impossível.23 

Em linhas gerais, o CONANDA não possui poder suficiente para coibir a prática de 

publicidade, ou aplicar qualquer tipo de penalidade, a Resolução, seria apenas um instrumento 

necessário para formalizar a intepretação a interpretação do Conselho24. Porém, a Resolução é 

reconhecida por diversos órgãos brasileiros e entidades brasileiras, cuja finalidade é assegurar 

os direitos e a proteção a criança, como o Ministério Público, por exemplo. 

 
20 MINISTÉRIO PÚBLICO DO CONSUMIDOR DEBATE SOBRE PUBLICIDADE INFANTIL. Criança e 

Consumo. 2019. Disponível em: <http://criancaeconsumo.org.br/noticias/crianca-e-consumo-participa-de-

debate-sobre-publicidade-infantil-no-congresso-do-consumidor/>. Acesso em: 16 de setembro de 2019. 
21 Ibidem. 
22 Ibidem. 
23 NERY JÚNIOR, Nelson. Limites da Publicidade Infantil – Direito Fundamental à comunicação e a liberdade 

de expressão da iniciativa privada. Soluções Práticas do Direito. Thomson Reuters – Editora Revista dos 

Tribunais. São Paulo. Ed. 1. 2014. pág 427-465. 
24 FREITAS, Daniel Xavier. Os limites legais da publicidade infantil no direito brasileiro. JusBrasil. 2014. 

Disponível em: <https://daniellixavierfreitas.jusbrasil.com.br/artigos/138708616/os-limites-legais-da-

publicidade-infantil-no-direito-brasileiro>. Acesso em 12 de abril de 2021. 

http://criancaeconsumo.org.br/noticias/crianca-e-consumo-participa-de-debate-sobre-publicidade-infantil-no-congresso-do-consumidor/
http://criancaeconsumo.org.br/noticias/crianca-e-consumo-participa-de-debate-sobre-publicidade-infantil-no-congresso-do-consumidor/
https://daniellixavierfreitas.jusbrasil.com.br/artigos/138708616/os-limites-legais-da-publicidade-infantil-no-direito-brasileiro
https://daniellixavierfreitas.jusbrasil.com.br/artigos/138708616/os-limites-legais-da-publicidade-infantil-no-direito-brasileiro
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Necessário ressaltar, que os efeitos da edição da atingiram os  gigantes da indústria áudio 

visual brasileira, pois após a proibição de conteúdo publicitário de brinquedos e afins, as 

maiores emissoras brasileiras de tv aberta, Globo e SBT, retiraram ou diminuíram o tempo de 

exibição de seus programas infantis, pois, não teriam mais venda do espaço publicitário para as 

marcas anunciantes, e recentemente a emissora paulista pagou multa de R$ 387.360,00 

(trezentos e oitenta e sete mil e trezentos e sessenta reais) por veicular publicidade infantil em 

seu canal no Youtube25. 

Dentro dos parâmetros estabelecidos pela Resolução, a publicidade em canais do 

YouTube, quando dirigida ao público infanto-juvenil utilizando de algum dos requisitos 

presentes nos incisos do art. 2º, estaria vedada. Um fator que influência bastante a vedação a 

propagandas nesses meios é o fácil acesso que as crianças tem a plataforma e a falta de controle 

sobre o que está sendo apresentado nelas, não existindo “filtro” para o conteúdo infantil. 

 

2.4 A atuação no judiciário brasileiro 

 

Resultado da atuação do Programa Criança e Consumo, o MP-SP recebeu denúncia 

contra o McDonald’s sobre o envio dos brindes do McLanche Feliz para que os youtubers 

divulgassem o combo em seus vídeos. O Parquet constatou que havia no anúncio a presença de 

“comunicação mercadológica” dirigida ao público infantil, e encaminhou a denúncia ao 

Ministério Público Federal de São Paulo26. 

Através da denúncia foi instaurado pelo MPF-SP27 Inquérito Civil contra a plataforma, 

para que os casos denunciados fossem apurados. Como respostas aos ofícios enviados pelo 

órgão, a empresa respondeu ser reponsabilidade da empresa anunciante sobre o conteúdo 

apresentado e fica a critério dos pais o controle sobre o conteúdo a que é exposta, e que a 

plataforma não seria um ambiente para elas, o que contraria a realidade.  

 

25 CRIANÇA E CONSUMO. SBT e publicidade infantil: emissora paga multa por prática ilegal. Criança e 

Consumo. 2021. Disponível em: < https://criancaeconsumo.org.br/noticias/sbt-e-publicidade-infantil-paga-multa-

youtube/>. Acesso em 12 de abril de 2021.  

26 MCDONALD’S – MC LANCHE FELIZ “HORA DA AVENTURA”. Criança e Consumo. 2015. Disponível 

em: < http://criancaeconsumo.org.br/acoes/arcos-dourados-comercio-de-alimentos-ltda-mclanche-feliz-hora-da-

aventura/>. Acesso em 18 de novembro de 2019. 
27 PUBLICIDADE REALIZADA POR YOUTUBERS É PUBLICIDADE. Criança e Consumo. 2016. 

Disponível em: < http://criancaeconsumo.org.br/noticias/publicidade-realizada-por-youtubers-mirins-e-

publicidade/>. Acesso em 18 de novembro de 2019. 

https://criancaeconsumo.org.br/noticias/sbt-e-publicidade-infantil-paga-multa-youtube/
https://criancaeconsumo.org.br/noticias/sbt-e-publicidade-infantil-paga-multa-youtube/
http://criancaeconsumo.org.br/acoes/arcos-dourados-comercio-de-alimentos-ltda-mclanche-feliz-hora-da-aventura/
http://criancaeconsumo.org.br/acoes/arcos-dourados-comercio-de-alimentos-ltda-mclanche-feliz-hora-da-aventura/
http://criancaeconsumo.org.br/noticias/publicidade-realizada-por-youtubers-mirins-e-publicidade/
http://criancaeconsumo.org.br/noticias/publicidade-realizada-por-youtubers-mirins-e-publicidade/
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O MPF-RJ acatou a denúncia e notificou as empresas, cuja resposta da maioria afirmava 

que utilizam sim os youtubers como forma de publicidade. 

Posteriormente, em 2016, o Ministério Público Federal do Rio de Janeiro acatou 

denúncia da instituição contra 15 empresas de diversos ramos, dessa vez sobre o envio de 

produtos para que os chamados “youtubers mirins” para que estes apresentassem seus produtos 

nos vídeos de “unboxing”, também chamados de  “recebidos”28. Tais vídeos consistem no 

apresentador desembalar produtos que recebeu de determinadas marcas, considerado por 

especialistas como uma forma de product placement, sendo o maior atrativo dos canais infanto-

juvenis atualmente, e por isso o Instituto considera prática abusiva de publicidade para crianças, 

que inicialmente parecem inofensivos. As advogadas do Instituto Alana destacam não ser 

apenas responsabilidade dos pais sobre o conteúdo a que as crianças estão expostas no Youtube, 

mas sim de toda sociedade, pois todos sofrem as consequências de um consumismo 

desenfreado.  

 Consequente à Denúncia do MPF-RJ e ao Inquérito Civil do MPF-SP, foi proposta Ação 

Civil Pública pelo Ministério Público Federal de Minas Gerais, em 2018, contra o Google Brasil 

Internet Ltda. e a União, buscava a alteração dessa Resolução para que previsse sanções 

administrativas na hipóteses de violação do dispositivo, bem como adaptar a plataforma as 

exigências da lei e estabelecer uma proteção as crianças que a utilizam29. 

A ACP tinha duas vertentes de atuação, a publicidade direcionada para crianças e a 

protagonizada por crianças, ambas utilizando estratégias de Marketing chamado de product 

placement, trata-se de um procedimento que torna a publicidade das marcas natural, não 

anunciando o produto diretamente. Para a procuradoria entende essa prática é uma forma de 

publicidade velada, e, portanto, estaria vetada pelos parâmetros da Resolução.  

Em sua contestação, um dos argumentos da Google Brasil Internet Ltda. é que seria 

responsabilidade dos pais a decisão de compras dos filhos e o limite de propaganda a que eles 

estariam expostos30. Como contra-argumento o MPF afirmou que as crianças serem incessante 

como consumidoras é um problema social e  de saúde pública, pois o art. 227, caput da CF 

estabelece como “dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a criança, ao adolescente 

 
28 BARBA, MARIANA DELLA. Empresas são denunciadas por publicidade infantil no Youtube. G1. 18 de 

jun. de 2016. Disponível em: <http://g1.globo.com/economia/midia-e-marketing/noticia/2016/06/empresas-sao-

denunciadas-por-publicidade-infantil-no-youtube.html>. Acesso em: 25 de outubro de 2019. 
29 GOOGLE E CONANDA – ACP YOUTUBE (setembro de 2016).  Criança e Consumo, 2016.  Disponível em: 

<http://criancaeconsumo.org.br/acoes/google-e-conanda-acp-youtube-setembro2016>. Acessado em: 16 de 

setembro de 2019.  
30 Ibidem.  

http://g1.globo.com/economia/midia-e-marketing/noticia/2016/06/empresas-sao-denunciadas-por-publicidade-infantil-no-youtube.html
http://g1.globo.com/economia/midia-e-marketing/noticia/2016/06/empresas-sao-denunciadas-por-publicidade-infantil-no-youtube.html
http://criancaeconsumo.org.br/acoes/google-e-conanda-acp-youtube-setembro2016
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e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 

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

familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo contra toda forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”31.Ou seja, a argumentação da 

empresa de que é critério apenas dos pais e responsáveis o controle sobre a quantidade de 

publicidade a que as crianças se expõe estaria inválida, pois é responsabilidade do Estado 

também. 

 O juízo decidiu que existe sim responsabilidade da empresa pelo conteúdo apresentado 

em sua plataforma, independentemente do usuário que o produziu32, mas não considerou como 

dever União modificar a Resolução de modo a estabelecer sanções sobre o conteúdo 

publicitário. 

Caso semelhante ocorreu em 2019, o Programa Criança e Consumo encaminhou 

denúncia ao Ministério Público do Espírito do Santo contra a empresa Candide, pois a empresa 

supostamente estaria utilizado product placement em canais do Youtube para divulgar as 

bonecas LOL Surprise, boneca esta criada especificamente a partir do interesse das crianças em 

determinado conteúdo dos canais do Youtube denominado “unboxing”33 . Neste caso a 

denúncia baseou-se não apenas nos impactos sociais que o consumismo provoca nas crianças, 

mas também nos impactos ambientais que o produto causa.  Foi instaurada Notícia Fato para 

apurar as denúncias contra a empresa anunciante.  

 A argumentação utilizada pelo Instituto na denúncia tem como base, além da Resolução 

da CONANDA e da Constituição Federal, o Marco Regulatório da Primeira Infância que em 

seu art. 5º34, estabelece como uma das áreas prioritárias para as políticas públicas para primeira 

infância aquelas que visem proteger contra toda forma de violência ou pressão consumerista. 

 
31 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil.Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em 17 de novembro de 2019 
32 GOOGLE E CONANDA – ACP DO YOUTUBE.Op. Cit. Pag.  17. 
33 LISAUSKAS, Rita. Esqueçam a MOMO e vamos falar sobre a boneca LOL. Estadão. 22 de mar de 2019. 

Disponível em: < https://emais.estadao.com.br/blogs/ser-mae/esquecam-a-momo-e-vamos-falar-sobre-a-boneca-

lol/>. Acesso em 22 de outubro de 2019. 
34 BRASIL. Lei nº 13.257 de 8 de março de 2016. Dispõe sobre as políticas públicas para a primeira infância e 

altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 

de outubro de 1941 (Código de Processo Penal), a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo 

Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, a Lei nº 11.770, de 9 de setembro de 2008, e a Lei nº 12.662, de 5 

de junho de 2012. Diário Oficial da União. Brasília. 8 de março de 2016. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13257.htm>. Acesso em 19 de novembro de 

2019.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
https://emais.estadao.com.br/blogs/ser-mae/esquecam-a-momo-e-vamos-falar-sobre-a-boneca-lol/
https://emais.estadao.com.br/blogs/ser-mae/esquecam-a-momo-e-vamos-falar-sobre-a-boneca-lol/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13257.htm
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Esta disposição reafirma o dever do Estado em proteger as crianças do conteúdo publicitário 

que a prejudique ou influencie ao consumo de alguma forma. 

Embora o caso não tenha prosseguido, até o momento, ele deu destaque a outros pontos 

do consumismo infantil: a influência delas no consumo doméstico, a suscetibilidade dos pais as 

pressões que o mundo virtual exerce sobre os filhos e os impactos ambientais que o consumismo 

exacerbado provoca. 

Como apontado no início deste capítulo, as crianças exercem influência significativa 

sobre o consumo doméstico, e consequentemente a persuasão ao consumo que elas recebem 

nos canais do Youtube refletem nas despesas familiar. Os pais e mães da “geração Y”, a geração 

que já nasce conecta ao mundo digital, não conseguem evitar que os filhos tenham acesso a este 

mundo, nem controlar a interferência deste ambiente em seus hábitos, e por receio de os 

frustrarem acabam cedendo as compras35.  

Em entrevista ao Programa Criança e Consumo, Karoline Miranda, jornalista de 

maternidade, destaca o impacto causado pelo consumo infantil nas famílias de baixa renda: 

Se para quem tem poder aquisitivo para isso, o apelo do consumo 

infantil já é constante e difícil de acompanhar, imagine o quanto é 

massacrante para quem não tem. O conflito entre combater o 

consumismo infantil e o consumo excessivo versus estampar um sorriso 

de satisfação na boca do seu filho ou filha é algo muito mais complexo 

do que parece.36 

 

 Este fator de impacto no orçamento familiar, segundo Bohoslavsky e Puras, pode 

ultrapassar a esfera privada, pois quando a dívida privada das famílias afeta a aquisição de 

produtos de necessidade básica se torna um problema social, ou seja, um problema do Estado.37 

Dessarte, é possível analisar que nas denúncias do Instituto Alana e a respostas dos 

acusados mostram que o limite entre a o dever do Estado na proteção das crianças e a 

interferência deste na liberdade dos pais para decidir sobre a vida delas é tênue.  

 
35 CRIANÇA E CONSUMO. Mãe desabafa: só quero  poder decidir em paz. Criança e Consumo. 2018. 

Disponível em: <http://criancaeconsumo.org.br/noticias/mae-quer-decidir/>. Acesso em 20 de novembro de 2019. 
36 CRIANÇA E CONSUMO. Mãe desabafa: só quero  poder decidir em paz. Criança e Consumo. 2018. 

Diponível em: <http://criancaeconsumo.org.br/noticias/mae-quer-decidir/>. Acesso em 20 de novembro de 2019. 
37 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Especialistas em direitos humanos pedem que países que 

regulamentem a publicidade infantil. Organização das Nações Unidas. 18 de ago de 2016. Disponível em: < 

https://nacoesunidas.org/especialistas-em-direitos-humanos-pedem-que-paises-regulamentem-publicidade-

infantil/>. Acesso em 18 de novembro de 2019. 

http://criancaeconsumo.org.br/noticias/mae-quer-decidir/
http://criancaeconsumo.org.br/noticias/mae-quer-decidir/
https://nacoesunidas.org/especialistas-em-direitos-humanos-pedem-que-paises-regulamentem-publicidade-infantil/
https://nacoesunidas.org/especialistas-em-direitos-humanos-pedem-que-paises-regulamentem-publicidade-infantil/
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De modo a estabelecer melhor esta linha, os capítulos seguintes trabalham este limite 

pela teoria antipaternalista de Gerald Dworkin e a Doutrina de Proteção Integral a Criança e ao 

Adolescente adotada pelo ordenamento pátrio desde a Constituição Cidadã de 1988. 
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3 - CAPÍTULO 2: A RELAÇÃO ENTRE PATERNALISMO JURÍDICO E 

PUBLICIDADE INFANTIL 

 

 Neste capítulo será analisado o Paternalismo Jurídico nas relações de Publicidade 

Infantil na esfera Digital, com destaque para atuação de grupos organizados e do Estado 

brasileiro. 

 

3.1 Conceito de paternalismo 

 

 Em definição simplificada, o paternalismo pode ser caracterizado como ações que visam 

a proteção ou (pode-se dizer principalmente) o bem-estar de um indivíduo, tanto de controle 

como de precauções, fora do âmbito familiar, seja nas relações médico-paciente, nas relações 

de trabalho, nas relações da sociedade em geral e, o objeto de estudo deste trabalho, na relação 

Estado-indivíduos. Tal qual um pai proíbe o/a filho/filha de utilizar o fogão por existir o risco 

de queimaduras, o Estado restringe a circulação de pessoas nas ruas durante a pandemia da 

COVID-19 a fim de evitar contaminação em massa agindo de forma paternalista. Quando o 

Estado usa da coerção para garantir o bem-estar da sua população estamos diante do chamado 

Paternalismo Jurídico. 

 Como apresentado anteriormente, o paternalismo é uma espécie de interferência na 

liberdade de escolha de uma pessoa, presumidamente incapaz, contra sua vontade38, com o 

objetivo de promover-lhe o bem, no caso das crianças, como não são consideradas capazes de 

distinguir os abusos da publicidade direcionada a elas, cabe ao Estado e a família protegerem-

nas. 

 

3.2 Correntes antipaternalistas 

 

A intervenção do Estados sobre a liberdade e a vida do seu povo, bem como os limites 

desta intervenção, fez surgir movimentos contrários a tal intervencionismo, os chamados 

movimentos liberais. 

Dentre os autores que tratam sobre o intervencionismo este trabalhado aborda a seguir 

as visões de John Stuart Mill e Gerald Dworkin. 

 
38 MARTINELLI. Op. Cit. Pg 10. 
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3.2.1 John Stuart Mill 

 

O filósofo utilitarista John Stuart Mill autor da obra On Liberty39 é até hoje o maior 

expoente de uma linha que se opõe diretamente da interferência Estado na liberdade de sua 

população, salvo se sua liberdade faça mal as pessoas40. Aqueles que seguem esses pensamentos 

são os chamados libertários e consideram leis que protegem as pessoas contra si mesmas, ou 

que promovam algum tipo de virtude são inadmissíveis41. 

 Pelo ideal de liberdade de Mill, só é razoável que se interfira na liberdade de alguém 

quando a sua própria liberdade está em questão42, como quando a pessoa se vende como 

escravo. Para ele: 

 

“[...] há uma parte da vida de todas as pessoas em que se atinge o 

discernimento, dentro do qual a individualidade dessa pessoa deve reinar sem 

o controle de qualquer outra pessoa ou coletividade [...]”43 

 

O autor trata sobre a autonomia do indivíduo, ora, coagir uma pessoa para o seu próprio 

bem é inaceitável, pois, o privilégio de fazer decisões sobre a própria vida é característica 

inerente do ser humana.44Diante de uma situação envolvendo crianças fica claro que deve haver 

algum tipo de interferência em suas decisões por conta se sua autonomia reduzida, e fica a dever 

dos pais restringir a liberdade das crianças45, porém, existem situações, como a exemplificada 

neste trabalho, em que a falta de autonomia delas cria um atrito entre a autonomia dos pais de 

decidir por elas e o dever do Estado de protegê-las. 

Impulsionados por Mill, a fim de forjar limites a interferência na liberdade dos 

indivíduos,46 diversos autores vêm tecendo suas reflexões sobre o paternalismo. Dentre tais 

autores, este trabalho destaca Gerald Dworkin, que considerada o paternalismo presente nas 

normas jurídicas, legitimo em alguns casos47 indo contra a doutrina de Mill. 

 

 

 
39 MILL, John Stuart. On Liberty(1859).  Londres/Kitchener. Batoche Books. 2001. 
40 SANDEL. Michael J. Justiça: O que é fazer a coisa certa. Rio de Janeiro. Civilização Brasileira. 20ª ed. 2016. 
41 Ibidem. 
42 DWORKIN, Gerald. Paternalismo. Revista Justiça e Sistema Criminal. Curitiba. V.4. n. 6. P7-26. Junho/2012. 
43 MILL. Op. Cit. pg 24. 
44 MILL. Op. Cit pg 24. 
45 MILL. Op. Cit pg 24. 
46GARCIA, Macario Alemany. El concepto y la justificación del paternalismo. 2005. Tese (Doutorado em 

Direito) – Facultad de Derecho. Universidad de Alicante. San Vicente del Raspeig (Espanha). 
47 DWORKIN. Op. Cit. Pg 24. 
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3.2.2. Gerald Dworkin 

 

 Na temática paternalista, Gerald Dworkin publica três importantíssimos trabalhos. O 

Primeiro deles, intitulado Paternalism, com análise das leis que são consideradas paternalistas, 

seguindo para o artigo Paternalism: some seconds thoughts, derivado das críticas que o 

primeiro recebeu, e por fim, Moral Paternalism, em que diferencia conceitualmente as 

principais espécies de paternalismo: paternalismo legal, paternalismo moral e moralismo 

legal48. 

 De acordo com os ensinamentos do autor o paternalismo é “a interferência na liberdade 

de ação de alguém por razões referentes exclusivamente ao bem-estar, ao benefício, à 

felicidade, às necessidades, aos interesses ou aos valores da pessoa coagida”49  se dividindo em 

puro, quando o indivíduo que sofre a restrição da liberdade se beneficia com ela, como a 

obrigatoriedade do uso de capacetes para motociclistas, e o paternalismo impuro quando a 

liberdade de alguém é restringida para beneficiar outras pessoas, diferentes da beneficiada, 

como a proibição de uma fábrica de jogar substâncias poluentes nas redes pluviais50. O autor 

ainda, não considera que as normas que limitam a carga horário de trabalho dos indivíduos não 

pode ser qualificada como paternalista, pois, a própria sociedade tem o bem-estar do trabalho 

como característica a ser preservada.51 

 Na mesma linha, o Dworkin dispõe que o paternalismo pode ser reconhecido através do 

uso da coerção para alcançar um bem que não seja reconhecido como tal pelas pessoas para 

qual o bem é dirigido52, como na questão tratada neste trabalho, que a proibição de publicidade 

dirigida as crianças em plataformas digitais,  para que não estimule o consumismo, bem como 

suas consequências atuais e futuras para a vida delas. 

Em seu trabalho Paternalism, o autor sugere que interferências paternalistas são 

necessárias como medidas de segurança em situações que são graves, potencialmente perigosas 

ou irreversíveis.53 

Macario Alemany Garcia, afirma que pela obra de Dworkin podemos extrair que em 

sistemas jurídicos ( e o sistema brasileiro se adequa muito bem ao exemplo dado pelo autor) 

cujas normas jurídicas apresentam fundamentos paternalistas e convenientes a sociedade, tais 

 
48Ibidem. 
49 GARCIA, Op. Cit. Pg 24. 
50 Ibidem. 
51 Ibidem. 
52 Ibidem. 
53 DWORKIN. Op. Cit. Pg 24. 
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normas são facilmente aceitas, pois, são consideradas razoáveis e justificadas. Podemos 

exemplificar aqui a obrigatoriedade do uso de acentos especiais para crianças nos carros, uma 

vez que buscam manter a segurança destas.54 

 Quando uma legislação tiver natureza paternalista, para Dworkin, os legisladores devem 

demonstrar a natureza dos efeitos lesivos a serem evitados por esta norma, bem como a 

probabilidade de ocorrerem.55 Segue explicando: 

 

“[...] O ônus da prova aqui é dobrado - o que os juristas distinguem entre ônus 

de prosseguir e ônus de convicção. Terem as autoridades o ônus de prosseguir 

significa que é sua opção levantar a questão e trazer evidências do mal a ser 

evitado. (...) Além disso, a natureza e a força da evidência da lesividade do 

curso de uma ação devem alcançar alto nível.”56 

 

  Para o autor as limitações a liberdade que o indivíduo está suscetível, devem ser as 

menores possíveis, devendo sua capacidade de tomar decisões ser preservada.57   

 Seu segundo artigo, Paternalism: some seconds thoughts, cuja finalidade era responder 

as críticas recebidas por Paternalism, uma vez que os críticos  alegavam que o autor confundia 

paternalismo com coerção58, exemplifica que o paternalismo não está presente apenas em 

situações que o Estado restringi a liberdade do indivíduo para garantir seu bem-estar, ele 

também está presente em outras relações do cotidiano, como a médico paciente, por exemplo59. 

 Neste ensaio também o autor afirma que em todos os casos de paternalismo, a pessoa 

que se está protegendo deve recusar ser tratada paternalisticamente, mesmo que ele não saiba o 

que é melhor para si60, e elenca duas espécies de paternalismo jurídico, aquele direcionado aos 

plenamente capazes, paternalismo duro, daquele destinado aos incapazes, o paternalismo 

moderado.61  

 Por paternalismo moderado entende-se que existe uma condição necessária ou 

justificada para a interferência, como a incapacidade ou irracionalidade, e por isso estaria 

justificado. Ele elenca três situações em que esta modalidade é justificada: quando envolver 

 
54 GARCIA. Op. Cit. Pg 24. 
55 GARCIA. Op. Cit. Pg 24.. 
56 Ibidem. 
57 DWORKIN. Op. Cit. Pg 24. 
58 GARCIA. Op. Cit. Pg 24. 
59 DWORKIN. Op. Cit. Pg 24. 
60 Ibidem. 
61 Ibidem.. 
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casos de segurança, decisões coletivas ou em casos de escravidão.62 Já o paternalismo duro, 

estaria presente em situações que o indivíduo agisse de forma plenamente voluntária63. 

 Dworkin continua em Moral Paternalism elaborando as definições de alguns princípios 

que em sua essência limitam a liberdade. O primeiro deles, paternalismo legal, busca prevenir 

que o indivíduo sofra lesões, e por isso tem sua liberdade. Por ouro lado, o moralismo legal 

previne condutas que sejam imorais, mesmo que não causem ofensas ou lesões. No que 

concerne ao paternalismo moral, este não se limita em buscar apenas o que for considerado 

como moralmente melhor para o indivíduo, mas, também as mudanças morais que possam 

melhorar o bem-estar desse sujeito.64 

 O bem-estar também é um conceito dúbio, e Dworkin lhe dá duas concepções: uma 

aditiva e uma constitutiva, na primeira a pessoa cujo bem-estar está sendo discutido não é 

consultada, já a segunda dispões que para existir o bem-estar seria necessário o “endosso” dela 

e de suas experiências.65  

 Em um comparativo das escolas anti-paternalistas de Joel Feiberg e Gerald Dworkin, 

Martinelli conclui que as justificativas de Dworkin para o paternalismo parte de um cálculo 

utilitarista, uma vez que analisa os custos da intervenção na liberdade e os resultados que esta 

terá para a coletividade, ou seja, a intervenção do Estado na liberdade de alguém é justificada 

quando a coletividade é beneficiada desta intervenção66.  

 Vale ressaltar que os conceitos apresentados nas três obras de Dworkin servirão como 

base para a definição dos limites em que o Estado deve controlar a quantidade de propaganda 

que as crianças são expostas e a autonomia dos pais para decidir sobre o assunto tratados nos 

tópicos a seguir. 

 

3.3 Paternalismo Jurídico x Autonomia Familiar 

 

 O principal problema do paternalismo, e consequentemente das normas paternalistas, é 

a limitação da autonomia dos indivíduos. 

 Em regra, não existem limitações para que o Estado aja de forma paternalista e institua 

leis com este caráter quando julgar necessário, mesmo que vá em oposição a vontade do 

indivíduo, visando o bem deste. 

 
62 DWORKIN. Op. Cit. Pg 24. 
63 GARCIA. Op. cit. pg. 24. 
64 DWORKIN. Op. Cit. Pg 24. 
65 Ibidem. 
66 MARTINWLLI. Op. Cit. Pg 10. 
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 É indiscutível que a condição do sujeito seja critério determinante para que o grau de 

intervencionismo em sua liberdade seja considerado legitimo ou não67, ou seja, uma pessoa com 

alguma restrição psicológica ou racional, pessoas mentalmente perturbadas, crianças, idosos 

com demência declarada são situações em que a necessidade de intervenção se evidencia, pois, 

podem se colocar em risco sem necessária consciência de seus atos68. 

 Destarte, a capacidade será o critério inicial para determinar restrições a autonomia de 

alguém, existindo a possibilidade da incapacidade ser permanente ou momentânea, por isso, o 

risco de lesão deve ser analisado de acordo com a vulnerabilidade do interessado69 

 Inicialmente, uma pessoa que não necessita da proteção do Estado se manifesta neste 

sentido e fica evidenciado sua capacidade. O vulnerável é considerado o mais fraco, e pela 

lógica paternalista, merece proteção pela norma70 levando a criação de legislações especificas 

como o Estatuto da Criança e do Adolescente e o Estatuto da Pessoa com Deficiência. 

 No entanto, a vulnerabilidade não fica restrita a seara da normativa, pode envolver 

situações econômicas, políticas, sociais etc. sendo considerado como paternalista, nas palavras 

de Martinelli “aquele que se julga capaz de buscar o equilíbrio necessário e proteger o 

vulnerável nas suas relações.”71 

 Em uma concepção moralista, vulnerável é aquele que não tem capacidade interna para 

autocondução. Vale ressaltar que vulnerabilidade não se confunde com ausência de autonomia, 

uma vez que esta é individual e não pode ser atribuída a grupos específicos72. 

 No caso das crianças e dos adolescentes, estes não possuem capacidade de 

discernimento tão evoluída quanto a de um adulto. Seus critérios racionais estão em constante 

aprimoramento, diante desta vulnerabilidade incontornável se faz necessário o amparo do 

Estado, não com a intenção de qualificá-los como incapazes, mas apenas garantir seu bem-estar 

presente e futuro. 

 A racionalidade das crianças não é criada a partir dos ideais de um único grupo social, 

mas por um conjunto de grupos, família, escola, igreja, Estado, sociedade civil etc. e 

inevitavelmente todos irão agir paternalisticamente em relação as crianças. 

 É naturalmente aceitável que os pais tenham total autonomia para decidir sobre diversos 

aspectos da vida de seus filhos. Seja em relação a decisões médicas, como a necessidade de 

 
67 Ibidem. 
68 Ibidem. 
69 Ibidem. 
70 Ibidem. 
71 Ibidem. 
72 Ibidem. 
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uma cirurgia ou dietas recomendadas, ou ao tipo de ensino que consideram mais adequado aos 

filhos, os pais têm autonomia plena para decidir. 

 Ocorrem situações, no entanto, que as decisões parentais são questionadas, 

principalmente quando consideradas prejudiciais não apenas imediata como também 

futuramente, nesses casos, o Estado interfere diretamente na autonomia familiar, seja por meio 

de normas paternalistas, seja por ações mais diretas como a atuação do Ministério Público e são 

facilmente aceitas pela sociedade, como qualifica Dworkin. 

Alguns autores, como Virgílio Afonso da Silva73, consideram que basear a autonomia 

como sendo um contraponto direto ao paternalismo estatal problemático, e para ele deixou de 

ser a partir do momento em que a educação básica passou a ser dever do Estado brasileiro com 

a Constituição Cidadã de 1988: 

 

“Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a 

garantia de: 

I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos 

de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não 

tiveram acesso na idade própria;         (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 59, de 2009) 

[...]” 74 

 

Uma vez que o acesso à educação passou a ser de garantida pelo Estado e aceita pela 

sociedade civil, considera-se, como demonstrado anteriormente, que não é exclusividade do 

núcleo familiar a educação de crianças e adolescentes, e sim da sociedade como um todo, 

principalmente, quando os conteúdos obrigatórios a educação são definidos pelo próprio Estado 

em legislação específica. Inegável que os pais podem optar por seguir um modelo diferente de 

educação. Silva, afirma que a possibilidade da família discordar dos conteúdos ensino nas 

escolas, e apresentá-los no ambiente familiar, não impede que as crianças o recebam, portanto, 

a autonomia familiar não estaria sofrendo limitações, apenas seriam complementares.75 

No que concerne a publicidade direcionada ao público infantil, os limites entre o 

paternalismo do Estado e autonomia familiar é muito tênue, pois, é inevitável que existia 

alguma limitação, cuja finalidade é proteger as crianças das consequências de um 

 
73 SILVA, VIRGÍLIO AFONSO DA SILVA. Publicidade. Revista dos Tribunais. Vol. 961. nº 103. Novembro de 

2015. São Paulo: Thomson Reuters – Editora Revista dos Tribunais, 2021. 
74BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Vade Mecum. Textos 

organizados por Equipe Thomson Reuters – Editora Revista dos Tribunais. 19ª Edição. São Paulo:  Thomson 

Reuters – Editora Revista dos Tribunais, 2021. 
75SILVA Op. Cit. Pg 29. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc59.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc59.htm#art1
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comportamento consumistas, e tais consequências, como expostas no primeiro capítulo,  não se 

limitam apenas a pessoa da criança, algumas dessas consequências recaem sobre a sociedade.  

Neste sentido, Virgilio A. Silva afirma: 

É necessário definir, com mais clareza, o que se quer dizer com “paternalismo” 

e o que se quer dizer com “autonomia” quando se discute 

a publicidade direcionada ao público infantil. Se o termo é usado em um 

sentido mais forte – paternalismo, nesse sentido, seria a intervenção na 

liberdade familiar por meio da imposição ou vedação de determinadas 

condutas, sejam alimentares, sejam de consumo – parece claro que não se 

pode falar em paternalismo no âmbito da regulamentação 

da publicidade dirigida ao público infantil. Como se mostrou acima, a 

liberdade familiar permanece inalterada, não importa a quantidade 

de publicidade veiculada, não importa se o Estado se esforça ou não em 

informar as pessoas acerca dos efeitos nocivos desse ou daquele produto. 

Por outro lado, se “paternalismo” é usado em um sentido bem mais 

fraco – paternalismo seria, então, uma tentativa estatal de informar e, em 

alguns casos, fomentar determinadas condutas – então é claro que 

estamos diante de uma ação paternalista quando discutimos restrições 

à publicidade direcionada às crianças. Mas ela é tão paternalista quanto a 

definição de conteúdos programáticos nas escolas.76 

 

 

Os excessos, de ambos os lados, demonstram a necessidade de um equilíbrio de forças. 

A presunção de que pais decidam sobre todos os aspectos da vida dos filhos, sem regras de 

qualquer natureza, poderia, em certos aspectos, intensificar a situação de vulnerabilidade das 

crianças. Do mesmo modo, um Estado altamente intervencionista na vida de seus cidadãos, que 

regula todos os seus aspectos, não respeitando a esfera privada, é claramente um Estado 

autoritário, que vai em desencontrado ao modelo democrático adotado na maioria dos países. 

Notoriamente, o paternalismo que cuide da publicidade dirigida ao público infantil deve 

ser um paternalismo moderado, visto que, a situação de vulnerabilidade é evidente e 

sobrecarregar um dos lados do embate autonomia familiar x paternalismo jurídico somente 

intensificaria esta vulnerabilidade, afetando a sociedade atual e futura. 

Diante deste cenário, o Estado brasileiro adota a Doutrina de Proteção Integral a Criança 

como modelo de intervencionismo, equilibrando o Estado, a família e a sociedade civil o dever 

de proteger as crianças, assegurando a autonomia destes, de modo que se um for ausente no 

cumprimento de seus deveres, o outro possa atuar, a fim de garantir a segurança, presente e 

futura, das crianças. 

 
76 SILVA, VIRGÍLIO AFONSO DA SILVA. Publicidade. Revista dos Tribunais. Vol. 961. nº 103. Novembro 

de 2015. São Paulo: Thomson Reuters – Editora Revista dos Tribunais, 2021. 



31 
 

A construção da Doutrina de Proteção Integral a Criança, no direito brasileiro, bem 

como sua aplicação para a regulação da publicidade infantil, será tratada no capítulo seguinte. 
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4 - CAPÍTULO 3: A DOUTRINA DE PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E OS 

CONFLITOS COM PUBLICIDADE 

 

 Este capítulo abordará a Doutrina de Proteção Integral a Criança, sua influência direta 

sobre as restrições a Publicidade infantil, e como isso atinge diretamente a autonomia familiar. 

 Pela linha temporal da Doutrina de Proteção Integral, este capítulo é iniciado com a 

análise do texto Constitucional de 198877 que introduziu no ordenamento jurídico pátrio. 

Seguindo para o Estatuto da Criança e do Adolescente78 que após 31 anos de sua promulgação, 

segue sendo o principal instrumento de afirmação da doutrina. No que ao papel do Código de 

Defesa do Consumidor79 e como suas restrições a publicidade vão de encontro a doutrina. Por 

último, ao Código Civil de 200280 abordando a sistemática da Doutrina no Direito de Família, 

através da discussão da autonomia familiar como resultado do Poder Familiar. 

 

4.1 Direito Constitucional- 1988 

 

Após o fim do Regime Militar e início da redemocratização no Brasil, instaurou-se um 

modelo de Estado altamente paternalista e isso refletiu diretamente no texto Constitucional 

promulgado em 1988. 

Dispondo sobre conteúdos muito além dos que são considerados materialmente 

constitucionais, a nova Carta Magna inseriu no ordenamento jurídico brasileiro conteúdos que 

em sua essência não são considerados materialmente constitucionais, tais como a propriedade 

privada, questões sociais, trabalhistas, ambientais, e sobre a família. 

 
77BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Vade Mecum. Textos 

organizados por Equipe Thomson Reuters – Editora Revista dos Tribunais. 19ª Edição. São Paulo:  Thomson 

Reuters – Editora Revista dos Tribunais, 2021. 
78BRASIL. Lei nº 13.257 de 8 de março de 2016. Dispõe sobre as políticas públicas para a primeira infância e 

altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 

de outubro de 1941 (Código de Processo Penal), a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo 

Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, a Lei nº 11.770, de 9 de setembro de 2008, e a Lei nº 12.662, de 5 

de junho de 2012. Diário Oficial da União. Brasília. 8 de março de 2016. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13257.htm>. Acesso em 10 de abril de 2021. 
79 BRASIL. Código de Defesa do Consumidor. Vade Mecum. Textos organizados por Equipe Thomson Reuters 

– Editora Revista dos Tribunais. 19ª Edição. São Paulo:  Thomson Reuters – Editora Revista dos Tribunais, 2021. 
80 BRASIL. Código Civil. Vade Mecum. Textos organizados por Equipe Thomson Reuters – Editora Revista dos 

Tribunais. 19ª Edição. São Paulo:  Thomson Reuters – Editora Revista dos Tribunais, 2021. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13257.htm
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Nesta linha, a Constituição de 1988 classificou a família como base da sociedade, 

conforme dispõe o art. 226, caput,  e caberá ao Estado dar assistência a esta instituição, na 

pessoa de cada um dos que a integram criando mecanismos para coibir qualquer forma de 

violência no âmbito de suas relações (§8º), e caberá aos pais o dever de assistir, criar e educar 

os filhos menores(art. 229)81, tornando-se assim, o relacionamento social mais íntimo e 

primeiro núcleo de convivência  para as criança. 

No que concerne as crianças e aos adolescentes, legislações anteriores a 1988 não as 

tratavam como sujeitos de direito e deveres, somente quando se encontrava, em situação 

irregular ou em conflito com a lei, se qualificavam como merecedoras de atenção do 

judiciária82, a chamada Doutrina da Situação Irregular, que seguia o Código de Menores de 

1979. 

Seguindo o modelo paternalista adotado pela Constituição Cidadã, o artigo 227 

consagrou um novo status jurídico para crianças e adolescentes, a chamada Doutrina de 

Proteção Integral, tornando-as sujeitos de direitos e deveres, nos seguintes termos: 

Art. 227. 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. (grifo nosso)83 

 

Perceptível pelos trechos destacados acima que a posição das crianças e dos 

adolescentes no ordenamento jurídico foi completamente alterada após, uma vez reconhecidas 

como sujeitos de direitos, não apenas quando estiverem em conflito com a lei, mas também seu 

direitos à educação, saúde, e outros aspectos necessários  ao seu bem-estar, passaram a ser 

prioridades pelo Estado, família e Sociedade. 

Consequentemente o artigo supra é o responsável pela criação da Doutrina de Proteção 

Integral da Criança e do Adolescente, que forma alguma visa restringir a autonomia familiar, 

 
81 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Vade Mecum. Textos 

organizados por Equipe Thomson Reuters – Editora Revista dos Tribunais. 19ª Edição. São Paulo:  Thomson 

Reuters – Editora Revista dos Tribunais, 2021. 
82 DÓI, Cristina Teranise; FERREIRA, Luiz Antônio Miguel. A Proteção Integral das Crianças e dos Adolescentes 

Vítimas (Comentários ao art. 147 do ECA). Ministério Público do Paraná. 2019. Disponível em 

<https://crianca.mppr.mp.br/pagina-1222.html>. Acesso em 19 de março de 2021. 
83 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Vade Mecum. Textos 

organizados por Equipe Thomson Reuters – Editora Revista dos Tribunais. 19ª Edição. São Paulo:  Thomson 

Reuters – Editora Revista dos Tribunais, 2021. 

https://crianca.mppr.mp.br/pagina-1222.html
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ao estabelecer como dever do Estado e da sociedade assegurar o acesso a esses direitos, pelo 

contrário, a CF, em seu artigo 229, determina que os pais tem o dever de assistir, criar e educar 

seus filhos menores.84 O que o artigo cria é um sistema em que um atuará quando o outro for 

ausente ou ineficaz, o artigo em destaque usa o termo “negligência” para definir esta atuação, 

pois, o que se busca é garantir o bem-estar daqueles que são classificados como vulneráveis. 

Como apresentado no capítulo anterior, a educação básica e gratuita é um dever do 

Estado, e os seus conteúdos mínimos deverão ser fixados por ele85, na forma dos arts. 208 e 

210, CF/1988, podendo a família discordar dos conteúdos obrigatórios, desde que o faça dentro 

do ambiente doméstico. Neste sentido, a primeira educação relativa ao consumo e as 

consequências de seus excessos acontecerá nas escolas, independentemente de alguma ação da 

família. 

Tal questão foi tratada pelo Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de conflito de 

lei. O julgamento do Recurso Especial 1.558.086, tratou cirurgicamente do conflito entre o 

paternalismo jurídico e a autonomia familiar envolvendo publicidade infantil. Na ação em 

questão, a empresa Pandurata, detentora da marca Bauducco, era ré na Ação Civil Pública 

movida pelo Ministério Público de São Paulo, por conta de um comercial de biscoitos dirigido 

a crianças, que além de conteúdo abusivo, era considerado venda casada. Segue o voto do 

Ministro Herman Benjamin: 

 

Temos publicidade abusiva duas vezes: por ser dirigida à criança e de produtos 

alimentícios. Não se trata de paternalismo sufocante nem moralismo demais, é 

o contrário: significa reconhecer que a autoridade para decidir sobre a dieta dos 

filhos é dos pais. E nenhuma empresa comercial e nem mesmo outras que não 

tenham interesse comercial direto, têm o direito constitucional ou legal 

assegurado de tolher a autoridade e bom senso dos pais. Este acórdão recoloca 

a autoridade nos pais.86 

O voto foi acompanhado pelo Min. Mauro Campbell destacando que a “proteção das 

crianças será a prioridade”, ressaltando o fato do Brasil ser o único país a ter esta garantia em 

sua Carta Magna87.  

 
84 Ibidem. 
85 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Vade Mecum. Textos 

organizados por Equipe Thomson Reuters – Editora Revista dos Tribunais. 19ª Edição. São Paulo:  Thomson 

Reuters – Editora Revista dos Tribunais, 2021. 
86 Recurso Especial 1.558.086/SP. Superior Tribunal de Justiça (Segunda Turma). Voto Ministro Herman 

Benjamin. Data do julgamento 10/03/2016. 
87 CRIANÇA E CONSUMO. Decisão histórica: STJ proíbe publicidade dirigda às crianças na campanha “É 

hora do Shrek”. 2016. Disponível em: <https://criancaeconsumo.org.br/noticias/decisao-historica-stj-proibe-

publicidade-dirigida-as-criancas/>. Acesso em: 10 de abril de 2021. 

https://criancaeconsumo.org.br/noticias/decisao-historica-stj-proibe-publicidade-dirigida-as-criancas/
https://criancaeconsumo.org.br/noticias/decisao-historica-stj-proibe-publicidade-dirigida-as-criancas/
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Este julgado representa bem como deve atuar o Estado na proteção das crianças quando 

envolver a publicidade. Cabe aos pais decidir os hábitos de consumo apresentados aos filhos, e 

o Estado restringir aos estímulos externos das empresas anunciantes. 

 

4.2 - Estatuto da Criança e do Adolescente – 1990 

 

Como forma de afirmar a posição do estado brasileiro diante a Doutrina de Proteção 

Integral da Criança e do Adolescente inaugurada pela Constituição Federal de 1988 e como 

instrumento norteador, para todas relação jurídica envolvendo os menores de 18 anos, 

considerados incapazes e vulneráveis diante as diversas situações jurídicas, foi promulgado em 

1990 o Estatuto da Criança e do Adolescente, estabelecendo em seu artigo 1º a proteção da 

criança e do adolescente como prioridade. 

Vale ressaltar que o Estatuto, em seu art. 2º, considera criança a pessoa com até doze 

anos incompletos, e adolescente o indivíduo que tenha entre doze e 18 anos de idade, e para 

alguns casos expressos em lei se aplicará o disposto no código para pessoas que tenham entre 

18 e 21 anos incompletos.88 

Garantindo as crianças e adolescentes todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa 

humana, sem prejuízo da proteção integral empregada pelo Estado, família e sociedade civil, 

conforme seu art. 3º, e ainda ressalta no artigo 4º, “d”, sua prioridade nas políticas públicas: 

 

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. 
Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende: 

[...] 
d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com 

a proteção à infância e à juventude.89 

 

 
88 BRASIL. Lei nº 13.257 de 8 de março de 2016. Dispõe sobre as políticas públicas para a primeira infância e 

altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), o Decreto-Lei nº 3.689, de 

3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal), a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo 

Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, a Lei nº 11.770, de 9 de setembro de 2008, e a Lei nº 12.662, de 5 

de junho de 2012. Diário Oficial da União. Brasília. 8 de março de 2016. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13257.htm>. Acesso em 10 de abril de 2021. 
89 Ibidem. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13257.htm
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Segue o art. 5º estabelecendo que nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer 

forma de negligência90, ou seja, se algum dos entes responsáveis por sua proteção forem falhos 

no dever, os outros deverão agir para protegê-las. Neste sentido, Daniel X. Freitas defende que:  

“[...] os pais devem zelar pela educação de seus filhos, empresas não devem promover 

campanhas publicitárias direcionadas a crianças com conteúdo inadequado para este 

público e o Estado deve fiscalizar a atuação do setor privado e também desenvolver 

políticas públicas capazes de garantir o adequado desenvolvimento infantil.”91 

Desta forma, cabe ao Estado, família e sociedade garantir o desenvolvimento sadio e 

harmonioso as crianças, devendo ser tratá-las com a dignidade adequada a pessoa humana e 

sujeitos de direitos civis92, que são, na forma dos artigos 7º e 15 do ECA. E embora possuam 

discernimento reduzido, sua liberdade de expressão e opinião, deve ser respeitada, na forma do 

artigo 16. 

Quanto a sua educação, esta é o melhor exemplo de aplicação da Doutrina de Proteção 

Integral, pois, é direito da criança conviver e ser educada no seio da família, natural ou 

substituta, que será responsável por educa-las, sendo assim o primeiro núcleo de influência 

sobre o seu desenvolvimento, e posteriormente, seu direito ao acesso a educação pública e 

gratuita é dever do Estado , na forma dos artigos 19, 22, 53 e 54 do Estatuto. 

A proteção a criança e ao adolescente como prioridade do ordenamento jurídico nacional 

ganhou um título dedicado somente a prevenção de lesão aos seus direitos, o “Título III – 

Prevenção” , postulando, já em seu artigo 70 ser dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça 

ou violação dos direitos destes, e caberá a União, Estados, Distrito Federal e Municípios 

implementar políticas públicas para coibir o uso de castigos físicos ou tratamento cruel e 

degradante imposto a elas (art. 70-A).93 

 
90 BRASIL. Lei nº 13.257 de 8 de março de 2016. Dispõe sobre as políticas públicas para a primeira infância e 

altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 

de outubro de 1941 (Código de Processo Penal), a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo 

Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, a Lei nº 11.770, de 9 de setembro de 2008, e a Lei nº 12.662, de 5 

de junho de 2012. Diário Oficial da União. Brasília. 8 de março de 2016. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13257.htm>. Acesso em 10 de abril de 2021. 
91 FREITAS, Op. cit. Pg 17. 
92 BRASIL. Lei nº 13.257 de 8 de março de 2016. Dispõe sobre as políticas públicas para a primeira infância e 

altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), o Decreto-Lei nº 3.689, de 

3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal), a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo 

Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, a Lei nº 11.770, de 9 de setembro de 2008, e a Lei nº 12.662, de 5 

de junho de 2012. Diário Oficial da União. Brasília. 8 de março de 2016. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13257.htm>. Acesso em 10 de abril de 2021. 
93 Ibidem. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13257.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13257.htm
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Como forma de prevenção especial, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Seção I 

do Capítulo II trata sobre a regulação da informação, cultura, lazer, esporte, diversões e 

espetáculos destinados a crianças e adolescentes. 

Inicialmente, cabe ao poder público regular os espetáculos públicos direcionado a eles, 

com locais e horários que se mostrem adequados, nos parâmetros do art. 74, e sobre o conteúdo 

midiático versa:  

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. (grifo nosso)94 

Como a legislação ainda não sofreu as emendas para adequá-la a nova realidade baseada 

nas plataformas multimidias, a sua aplicação será feita por analogia, no que couber, porém, a 

lacuna desta legislação ao não tratar sobre publicidade gera um grande risco de exposição das 

crianças a conteúdo publicitário improprio e danoso95. 

Por não apresentar normas especificas que tratem sobre a publicidade, a Doutrina de 

Proteção Integral a Criança e ao Adolescente estendeu a sua influência ao Código de Defesa do 

Consumidor, de modo a cumprir seus princípios. 

 

4.3 Direito do Consumidor – 1990 

 

De um modo geral, os consumidores são considerados a parte vulnerável nas relações 

consumeristas, e por isso recebem proteção especial, limitando a livre-iniciativa empresarial. 

 No caso das crianças, segundo Daniel Xavier de Freitas, quando analisada no papel de 

consumidora e destinatária da mensagem publicitária, sua vulnerabilidade e hipossuficiência 

são majoradas96, o que torna a necessidade de regulação deste tipo de conteúdo prioridade, de 

acordo com a doutrina de proteção integral a criança e ao adolescente. 

 
94 Ibidem. 
95 FREITAS, Op. cit. Pg 17. 
96 Ibidem.  
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O Código de defesa do Consumidor, no tocante da publicidade, sempre atua de forma a 

evitar que exista o abuso das empresas anunciantes, ou seja, atua de forma preventiva, pois, o 

que se busca é evitar que exista prejuízo as partes vulneráveis da relação jurídica. 

 Dentre os princípios norteadores da publicidade pelo direito do consumidor, destaca- se 

o princípio da identificação da publicidade, presente no artigo 36 do Código de Defesa do 

Consumidor, declarando que a publicidade deve ser vinculada de tal forma que o consumidor, 

fácil e imediatamente, a identifique como tal pelo público a que se destina97, porém, no 

ambiente virtual a publicidade quase sempre vem sem a identificação através de propaganda 

velada, como apresentado no primeiro capítulo.  

 Nesta acepção, devido a limitação da capacidade de identificar a publicidade, pelo seu 

desenvolvimento cognitivo ainda em formação, toda publicidade voltada a elas seria ilícita.98 

 Segue o CDC, em seu art. 37 proibindo qualquer prática publicitária considerada 

abusiva, e reafirma a proibição a conteúdo publicitário dirigido ao público infantil em seu §2º: 

   § 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. 

 Freitas destaca que este dispositivo é uma maneira de colocar as crianças a salvo de 

qualquer material abusivo e reconhecer que é necessário montar uma estrutura de defesa frente 

aos abusos cometidos no meio publicitário.99 

 Ainda, o art. 39, IV do mesmo dispositivo, qualifica como prática abusiva a publicidade 

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

conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços100. 

 Evidente que o dispositivo consumerista qualificada a publicidade dirigida ao público 

infantil como abusiva, e quase ilegal, mas, alguns parâmetros devem ser observados para que 

não exista proibição total do consumo pelas crianças, questão esta que cabe somente aos pais, 

 
97 BRASIL. Código de Defesa do Consumidor. Vade Mecum. Textos organizados por Equipe Thomson 

Reuters – Editora Revista dos Tribunais. 19ª Edição. São Paulo:  Thomson Reuters – Editora Revista dos 

Tribunais, 2021. 
98 FREITAS, Op. cit. Pg 17. 
99 Ibidem. 
100 BRASIL. Código de Defesa do Consumidor. Vade Mecum. Textos organizados por Equipe Thomson 

Reuters – Editora Revista dos Tribunais. 19ª Edição. São Paulo:  Thomson Reuters – Editora Revista dos 

Tribunais, 2021. 
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porque é deles o poder de decisão sobre a educação dos filhos através do Poder Familiar, 

consagrado pelo Código Civil, tratado no tópico a seguir. 

 

4.4 Direito Civil – 2002 

 

 Diferentemente do Estatuto da Criança e do Adolescente, que utiliza o critério  de idade 

para definir os conceitos de criança e adolescente, o Código Civil de 2002 utiliza este critério 

para determinar a capacidade destes indivíduos, determinando como completamente incapaz o 

menor de 16 anos e relativamente incapaz o menor de 18 anos completos, nos termos dos art. 

4º e 5º do Código, sendo eles sujeitos ao poder familiar enquanto menores, na forma do artigo 

1630 do mesmo dispositivo101. 

  Pela lógica o poder de família cabe, inicialmente, aos genitores, e em situações 

excepcionais a outros membros da família que por ordem judicial, ou ausência destes, assumam 

este dever. 

O poder familiar consiste em uma relação jurídica entre os pais e seus filhos (menores 

e não emancipados), baseada na sua incapacidade, cujo objeto consiste  no exercício de direitos 

de natureza pessoal e material102, competindo a ambos os pais, no pé de igualdade o pleno 

exercício, o dever de cuidado para com a sua criação e educação, representando-os judicial e 

extrajudicialmente até completarem 16 anos e após isso assistindo-os, na forma do art. 1634, I 

e VII103. 

Embora, em muitos aspectos a norma civil verse sobre o poder familiar na seara dos 

direitos pessoais e materiais dos filhos, constituindo um poder-dever irrenunciável, 

intrasferível, inalienável, imprescritível e indivisível104, ele também concede a autonomia de 

decisão aos pais, enquanto perdurar a incapacidade, sobre diversos aspectos da vida dos filhos, 

desde que não cometa abusos ou aja de forma negligente. Caso o Estado entenda que o portador 

deste poder esteja agindo dessa maneira, cabe a ele intervir para garantir a proteção de sua 

integridade e bens. 

 
101 BRASIL. Código Civil. Vade Mecum. Textos organizados por Equipe Thomson Reuters – Editora Revista dos 

Tribunais. 19ª Edição. São Paulo:  Thomson Reuters – Editora Revista dos Tribunais, 2021. 
102 RODRIGUES, Oswaldo Peregrina. Poder Familiar na atualidade brasileira. Instituto Brasileiro de Direito 

de Família. 2015. Disponível em: < 

https://ibdfam.org.br/artigos/1024/Poder+familiar+na+atualidade+brasileira#:~:text=O%20art.,no%20exerc%C3

%ADcio%20do%20poder%20familiar.>. Acesso em 10 de abril de 2021. 
103 BRASIL. Código Civil. Vade Mecum. Textos organizados por Equipe Thomson Reuters – Editora Revista dos 

Tribunais. 19ª Edição. São Paulo:  Thomson Reuters – Editora Revista dos Tribunais, 2021. 
104 RODRIGUES. Op. cit. Pg. 39. 

https://ibdfam.org.br/artigos/1024/Poder+familiar+na+atualidade+brasileira#:~:text=O%20art.,no%20exerc%C3%ADcio%20do%20poder%20familiar
https://ibdfam.org.br/artigos/1024/Poder+familiar+na+atualidade+brasileira#:~:text=O%20art.,no%20exerc%C3%ADcio%20do%20poder%20familiar
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Como mostra o artigo 1634, I, supra, os pais terão autonomia para dirigir a educação e 

criação dos filhos, e não seria diferente quanto aos hábitos de consumo, como apresentam o 

texto constitucional e o Estatuto da Criança e do Adolescente.  

Nesta lógica, a garantia de autonomia recebida pelo legislador através do poder familiar 

também está sujeita aos limites da Doutrina de Proteção Integral, ou seja, os pais são livres para 

definir os hábitos de consumo do filho e deixá-los, desde que, não venham a causar nenhum 

dano ao seu bem-estar, pois, a negligência resulta na perda do poder.  
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5 - CONCLUSÃO 

 

Diante o exposto, é possível concluir que a publicidade, quando apresentada em excesso 

ao público infanto-juvenil, gera consequências diretas e indiretas ao seu desenvolvimento e 

bem-estar, e em alguns níveis, suas práticas inadequadas de consumo afetam também a 

sociedade em que está inserida. 

Não obstante, a exposição a este tipo de ameaça é intensificada na Era Digital, uma vez 

que cada dia mais a internet é parte da vida dos cidadãos, a oferta de conteúdo midiáticos é 

intensa e facilmente disponível, e por consequência a  publicidade também é intensa, mas sem 

um controle efetivo, agravando a vulnerabilidade das crianças.  

O Estado brasileiro não se mostra inerte a tais perigos, pelo contrário, desde sua 

redemocratização, assegurou as crianças e aos adolescentes status jurídicos, tornando a sua 

proteção prioridade pelo Estado, sua família e a sociedade, através da Doutrina de Proteção 

Integral da Criança e do Adolescente, consagrada no art. 227, CF/88. 

Pela Doutrina, o dever de proteção e educação não fica centrado apenas no núcleo 

familiar, ele é compartilhado as outras esferas, um atuando quando houver negligência ou 

omissão por parte do outro, e com isso legislações de caráter paternalista surgem para frear o 

risco de danos, presentes e futuros, as crianças. 

Tais normas, embora apresentem fundamentos de natureza paternalista, buscam o bem-

estar de indivíduos vulneráveis, cujos danos presentes e futuros são evidentes, e por isso, na 

visão de Dworkin, são convenientes a sociedade, sendo facilmente aceitas e consideradas como 

razoáveis e justificadas, não interferindo diretamente na autonomia familiar. 

Fica claro que atuação paternalista do Estado, no controle da exposição infantil a 

conteúdo publicitário, deve ser muito mais preventiva, de modo a frear os abusos, através de 

fiscalização efetiva nas plataformas digitais, ao mesmo tempo incluindo no  conteúdo 

programático das escolas, temas que desestimulem hábitos consumistas e nocivos, como os 

impactos ambientais causados pelo excesso do consumo de plásticos, e os problemas de saúde 

decorrentes de maus hábitos alimentares. 

As normas que legislem sobre publicidade infantil não podem de maneira algum proibir 

totalmente o consumo de bens ou serviços, uma vez que irão crescer e se tornarão adultos 

plenamente conscientes de seus atos, e por isso, os atos a serem estimulados devem ser aqueles 

que garantam seu bem-estar presente e futuro. 
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 Estas ações também podem ser tomadas pela sociedade de maneira geral, nesta inclusa 

as próprias plataformas de conteúdo, desenvolvendo ferramentas que limitem a publicidade nos 

programas infantis exibidos, e tornando obrigatório a indicação de idade adequada para assistir 

o conteúdo. 

Por fim, a autonomia familiar concede aos pais o poder de decisão e controle sobre a 

quantidade de publicidade que as crianças sobre seus cuidados são expostas e o direito brasileiro 

reconhece tal posição,  portanto, cabe a eles definir, desde que prezem pelo bem-estar infantil 

e não sejam negligentes a ponto de justificar interferência do Estado. 
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